
Okul önünde yaralama
I Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu önünde dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 14 yaşındaki çeşitli suçlardan 
I sabıkası bulunan İ. S. 15 yaşındaki E.G.’yi sırtından iki bıçak darbesi ile yaraladı. Öğrenildiğine göre, lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu bahçesine giren İ.S. S.A’nın 

yeğenine laf attı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda okul önüne çıkan İ.S. ve S.A. tartışırken, bunları ayırmaya gelen E.G. de tartışmaya katıldı. Bu arada, 
■.S.’nin yanında taşıdığı sustalı bıçağı çıkararak, gelişi güzel sallaması sırasında E.G. sırtından iki bıçak darbesi ile yaralandı. Sahil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.G. 
redavi altına alınırken, olayda S.A. burnundan hafif yara aldı. Olaydan sonra polis İ.S’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4CpTnal Kılıç İlköğretim Okulundan çıkan iki öğrenciye çarpan özel araç kaçtı, öfkeli halk yol ka

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hareketli gün
! Dün, basın çalışanları için yoğun bir gündü.
| Önce, Lale Kemal İlköğretim Okulu önünde bir 
öğrencinin bıçaklanma haberi geldi.
I Bir süredir okul içi ve önlerinde bu tür olaylar 

■yaşanır oldu.
I * Derken, Dörtyol da kırmızıda geçen bir kadına 

minibüsün çarpması..
Biz bunlarla uğraşırken, Çevre Yolu’nda. iki 

öğrenciye bir özel bir araç çarpıp kaçtığı haberi 
duyuldu.

Kazalar konusunda daha öncede canları yanan 
çevre halkı, haberi duyar duymaz yolu trafiğe ka 

■pattı.
Binlerce kişi çocuklarının ne zaman öleceği 

[kuşkusunu taşıdıklarını anlatacağı bir yetkili aradı. 
I İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, vatan- 
daşları sakinleştirmeye çalıştı ama yetmedi.
I Mahalleli Belediye Başkanını bekledi.
I Başkan gelmedi.
|. Ulaşım sorunuyla büyükşehir’in ilgilendiğini 

S; söylediği yayıldı kalabalıkta..
I_ AKP İlçe Başkanı Enver Şahin geldi ve 
Büyükşehir Belediye Başkanından sorunla ilgili 
söz alınca ortalık şimdilik yatıştı.
■ Çevreyolu sakinleri 7 yıldır kazalar konusunda 
verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

ı Yine tutulmazsa sabırları taşacağa benziyor.

Çevre Yolu’nda 
iki öğrenciye 
çarpan özel 
araç sürücüsü 
kaçarken, 
öğrencilerin 
hastaneye 
kaldırıldığını 
duyan binlerce 
mahalleli 
Çevre Yolu’nu 
trafiye kapadı 
ve Belediye
Başkanı Mehmet 
Turgut’un 
gelmesini istedi. 
Öfkeli vatan
daşları AKP 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin 
ile İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt 
sakinleş tirmeye 
çalıştı. Halk bir 
saat süreyle yolu 
trafiğe açmadı.

Kadri Güler’in 
haberi sayfa 3’de

ŞJçP İlçe BaşKariı&v> _ 
çevre yolundaki kazaların 
önlenmesLkonusunda halka 
Söz verdi /

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Kazan kay(natıl)ıyor...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 3. 
“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütündür.

Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, 

beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.”
Çiçekler güneşe durdu..
Doğa yeşile büründü..
Kış soğuk yüzünü bahara terk etti..
Güneş tutuldu..
Güneydoğu’da. terör kente indi..
Dış taarruz içeridekilerle birlikte olanca 

hızıyla gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır, Batman, Siirt ateşler içinde

yanıyor.
Dükkanlar yağmalanıyor.
Bankalara saldırılıyor.
Bu arada...
Avrupa Birliği’ne ciddi mesajlar veriliyor.
Bölgede yaşananlar yıllar önce tasar

lanan uzun erimli bir planın bugünkü aşa
maları..

Ne yazık ki...Ve de ne acı ki..
Hükümet izliyor..
Diyarbakır’ın Belediye Başkanı durumu 

yatıştırmaya çalışıyor..
Polis var..
Jandarma var...
Kentin Valisi var..
Teröre ve terörün elebaşısına destek 

verenler belediye başkanından önce 
teşekkür alıyor, sonra da sükunete davet 
ediliyor..

Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidarı 
ellerinde bulunduranlar adet yerinde olsun 
biçiminde açıklamalarla durumu kurtarmaya 
çalışıyorlar..

Yok ya...
Olay bu denli basit olarak algılanamaz ve 

ele alınamaz.
Türkiye’yi kim yönetiyor..
ABD’mi, AB’mi, Diyarbakır’ın Belediye 

Başkanı mı?
İçimiz yanıyor..
Başbakan yurt dışında temaslarını 

sürdürüyor..
Güneydoğu olayları tarihte görülmemiş 

boyutlara ulaşırken o umreye gidiyor.
“Gerekirse bölgeye giderim” diyor.
Başbakana binlerinin Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nın 5.Maddesi’ni 
anımsatması gerekiyor.

“Devletin temel amaç ve görevleri, Türk 
Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; 
kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş
mayacak surette sınırlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 
insanın maddî ve manevî varlığının gelişme
si için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak
tır.”

Avrupa Birliği’ne girmek için ulusal 
değerleri, Çanakkale Savaşı’nı, Kurtuluş 
Savaşı’nı, unutmak mı gerekiyor...

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

ENGİN FİDAN

Umurbey Beledivesi'ne anlamlı ziyaret
Elif ESMEN
Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Sevgin Arseven ile 
Yönetim kurulu 
üyeleri Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'e ziyarette 
bulunarak 
Umurbey’deki 
hastaların durumunu 
görüştüler.
Umurbey beldesinde 
Verem Savaş 
Derneği’ne kayıtlı 
üç hastalarının 
bulunduğunu 
bildiren Dernek 
Başkanı Sevgin 
Arseven'e bilgi 
veren Belediye 
Başkanı Güler, 
kendilerinin takip 
ettiği bir hastanın 
olduğunu ve 
kendisine belediye 
olarak her türlü 
yardımın yapılmakta 
olduğunu söyledi. 
Umurbey'de bulunan 
diğer iki hastanın 
bilgilerini alan 
Güler, bu kişilere de

gereken yardımın 
yapılacağını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Güler’e yaptıkları 
ziyarette toplum 
olarak Verem 
hastalığına gereken 
önemin verilmediğine 
dikkat çeken 
Arseven "verem 
hastalığı çok önemli

bir konu. İnsanları 
bilinçlendirmek 
için yaptığımız 
toplantılar ve 
panellere gereken 
önemin 
gösterilmemesi 
bizleri üzüyor. 
Aramızda yaşayan 
birçok verem 
hastası olan

insanlarımız var. 
Bunların deşifre 
edilmesini 
istemiyoruz. 
Ancak vatan
daşlarımızdan 
kalabalık ortamlarda 
daha dikkatli 
olmalarını 
bekliyoruz" şeklinde 
konuştu.

Gemlik Belediyesi Başkanlık
Kupası Yelken yarışları

bugün başlıyor
Gemlik Belediyesi 
Başkanlık Kupası 
Yelken yarışlarına 
bugün saat 10.30’da 
Kayıkhane

Mevkiinde 
start verilecek. 
İki gün boyunca 
yarışacak 
olan

optimistlerden 
dereceye girenlere 
Pazar günü 
saat 16,oo’da 
Gemlik Yelken

Kulübü’nden 
düzenlenecek 
olan törende 
ödülleri 
dağıtılacak.

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

PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

İlgilenenlerin I 
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur. j 
TEL: (0.226) 814 12 50 . 
FAX: (0.226) 814 34 42

YALOVA

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com^
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Lale Kemal İlköğretim Okuludan çıkan iki öğrenciye çarpan özel araç kaçtı, öfkeli halk yol kapattı

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Çevre Yolunda iki öğrenciye çarpan özel araç sürücüsü kaçarken, öğren
cilerin hastaneye kaldırıldığını duyan mahalleli Çevre Yolu’nu trafiye 
kapadı ve Belediye Başkanının gelmesini istedi. Öfkeli vatandaşları AKP 
İlçe Başkanı Enver Şahin ile İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt sakin
leştirmeye çalıştı. Halk bir saat süreyle yolu trafiğe açmadı.

Çevre Yolunda mey
dana gelen kazada 
sürücüsü belli 
olmayan bir özel 
aracön çarptığı iki 
öğrenci yaralanırken, 
kazayı duyan mahalleli 
Çevre Yolunu trafiğe 
kapatarak eylem yaptı. 
Dün, saat 18.30 
sıralarında Lale Kemal 
İlköğretim Okulunda 
öğrenim gören Kadir 
Yazgan(11) ve Turgay 
Aydın(11) adlı öğren
ciler, okul çıkışı Çevre 
Yolu karşısında bulut
lan evlerine gitmek 
için karşıya geçtikleri 
sırada gümüş renkli 
özel bir araç öğren
cilere çarptı.
Kazada bisiklet kul
lanan Kadir Yazgan ile 
Turgay Aydın yarala-, 
narak Muhammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesine 
kaladırılırken, olayı 
duyan mahalle halkı 
kadın erkek çocuk 
çocuk kazanın olduğu 
yere gelerek yolu 
trafiğe kapattı. 
ÖLMESİNİ Mİ 
BEKLİYORLAR 
Kazadan sonra yak- 
laşjk bir saat süreyle 
kapanan Çevre Yolu 
nedeniyle sürücülere 
Gemlik içinden yolları
na devam sağlanırken,

olay yeri ne gelen İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, vatan
daşları sakinleştir 
meye çalıştı.
Mahalle halkı tepkileri
ni İlçe Emniyet 
Müdürüne aktarırken, 
söz verildiği halde 
yola trafik lam
balarının konmamasını 
kınadılar ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un çağrılmasını 
istediler.
Triylyonları olduğunu 
Başbakana söyleyen 
Belediye Başkanının 
Kapalı Spor Salonu 
yerine seçimlerde söz 
verdiği Çevre Yolu 
düzenlemesini yap
masını isteyen ve 
tepki Belediye 
Başkanına gösteren 
kalabalığı AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
sakinleştirmeye 
çalıştı.
Vatandaşlar Şahin’e, 
“7 yıldır yola üst veya 
alt geçit yapılmadınız. 
Çocuklar ödükten 
sonra mı önlem acak- 
sını.z” dediler.
Konuyu İl’e bildirdiğini 
söyleyen Enver Şahin, 
yapılacak İlçe Divan 
Toplantısında yeniden 
ele alacaklarını 
isteyenlerin de bu 
toplantıya katılabile

ceklerini söyledi. 
Kalabalık halk 
“Başkanın gelsenini 
istiyoruz” diye bağır
ması üzerine Belediye 
Başkanını telefonla 
arayan Şahin, daha 
sonra Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i, ara
yarak durumu anlattı. 
Büyükşehir Belediye. 
Başkanından sorunun 
çözümü için söz 
aldığım belirten Enver 
Şahin, vatandaşların 
sakin olmasını ve 
dağılmalarını istedi. 
Tepkilerinde haklı 
olduklarını sorunun

Öte yandan Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesine kaldırılan 
öğrencilerden Kadir 
Yazgan’ın başından 
darbe aldığı ve diz 
eklemlerinde 
zedeleme olduğu belir
lendi. Zedelenen dizi 
alçıya alınırken, küçük 
öğrenci aracın kendi
lerine nasıl çarptığını 
fark edemediklerini 
söyledi.
Turgay Aydın’ın ise 
yapılan muayene 
sinde sağlığının 
yerinde olduğu belir
lenerek taburcu 
edildi.
Polis, iki öğrenciye 
çarparak kaçan gümüş 
renkli Palio aracın 
sürücüsünü 
arıyor.

mutlaka çözüleceğini 
yineleyen Şahin’in ye 
Emniyet Müdürün söz
leri üzerine kalabalık, 
gün ağarırken dağıldı.

Çocuklar Cadı Kazanında!..
- Andımız bölünüyor!.. Haberiniz var mı?
"Türküm, doğruyum, çalışkanım, yasam, 

küçüklerimi korumak, büyülerimi saymaktır... 
Varlığım Türk varlığına armağan olsun..."

Andımız...
İlkokul sıralarında andımızı okumayan 

çocuk yoktur.,. Minik beyinler o çocuksu 
coşkuyla okurlar... Kiminin sesi alabildiğine 
yüksek çıkar, kiminin cılız.;.

Çocuklar, tek bedendir böylesi anlarda...
Televizyon ekranlarından bir görüntü;
Okul bahçesinde minik bedenler 'andı' 

okuyorlar... Sarı, siyah, esmer, buğday renkli 
çocuklar... Çocuklarımız...

Görüntü esnasındaki haberin mesajı ise 
tüyler ürpertici^

Türk andını Türk olmayan çocuklar okumak 
zorunda değil.

Andı, Türk çocukları okuyacak...
Acaba kopan .film yanlış mı yapıştırıldı diye 

düşünürken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazır
ladığı yönetmeliğe göre, Türk olmayan çocuk
lar andı okumayacak... Okumak zorunda değil, 
sözleri bir kez bir kez daha kulağıma geliyor...

Çocuklar bahçede andımızı okuyorlar, 
rengârenk ...

"Bakanlığın hazırladığı yönetmeliğe göre 
laiklik ve üniter devlet aleyhine söylenen 
sözler ve eylemler suç olmaktan çıkarılıyor..."

Sanki rüyadayım...
Türk kimliğinde yaşayan çocuklar, Türk 

kimliğinde yaşamayan çocuklar diye ayrıla
cak...

Küçük bedenlerden Kürt, Alevî, Arnavut, 
Ermeni, Yahudi, Lâz vd. andımızı okumayıp, 
Türk kimliğinde olan ya da kendini hisseden 
çocuk okuyacak..

Özet bu...
İşte buyurun laik devletimizi yıpratmak için 

AB adına çıkarılan genelgelerde ilköğretim 
çocukları da, etnik olarak birbirlerinden ayrılı 
yorlar...

'AB kılıfı* adı altında...
Takkeyi başına geçiren hükümetin Eğitim 

Bakanlığı, sümenaltından çıkartığı fikirleriyle 
çocukları etnik kökenin içine atıyor...

O sümenaltında daha neler var, kimbilir?- 
Göreceğiz...

Masalları dinlemeye gerek yok, cadı kazan
larında kaynatılıyor, çocuklarımız...

Cadı kazanındayız her birimiz!...
Silgi-kalem kavgası yapan çocuklar, 'kürt- 

türk, alevi, yahudi, ermeni, laz, arnavut (sayın 
sayabildiğiniz kadar) etnik yapılarıyla itişip 
kakışacak...Kafalar yarılacak...

Beyinler yaralanacak!..
"Ne mutlu Türküm diyene" sözlerini kul

lanan Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu sözleri de 
böylece sümenaltına yerleşecek...

Ne mutlu Kürdüm, ne mutlu Lâzım, ne 
mutlu Aleviyim, diyene sözler ilkokul sıralarına 
taşınacak...

. Fazla söze hacet var mı? Laik Cumhuriyeti 
mizin bölünmez bütünlüğünde büyük yaralar 
açılmaya çalışılıyor. Hükümetin takkesi 
düşmüştür. And okunurken, çocuklar birbir
lerinden ayrılır mı?

Etnik kökenin ne olursa olsun, ülkenin 
çocuklarına armağan edilen 'andı' yırt, böl ve 
parçala... Çocuk bahçesine cami yaptırmak 
için genelge sunanların, böylesi bir genelgeyi 
çıkarmaları da normaldir.

Tüylerim diken diken oluyor günlerdir. 
Böylesi genelgeler televizyon ekranlarında ve 
gazetelerde yayınlanıyor, 'tık ' çıkmıyor.

CHP'nin sesi nerede? Andımız yırtılıyor, 
parçalanıyor, bölünüyor...

Çocuklar, bölünüyor, parçalanıyor...
Çocuk parkları camileniyor!..
Atatürk Düşünce Derneği nerede?

Demokratik kitle örgütleri nerede?
Çağdaş-aydın gazeteciler nerede?
Sesim geliyor mu, üniversitelerden ilkokul 

sıralarına taşınıyor, bölücülük..
Neredesiniz?
Türk kimliği sözünden ne anlıyorsunuz?



Sayfa 41 Nisan 2006 Cumartesi

18 yaşındaki Özlem Altıntaş'ın kaybolduktan sonra Uludağ eteklerinde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Kızım» oldugunü 11 yıl sonra öğrendi
Uludağ yamaçlarında ıhlamur toplamaya çıkan bir şahıs tarafından 20 yaşlarında bir kadın cese
di bulundu. 11 yıldır kızından haber alamayan Emine Taşova cesedi teşhis ederek, kızına ait 
olduğunu söyledi. Cesedin Özlem Altıntaş'a ait olup olmadığı DNA testinden sonra kesinleşecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te oturan 
Emine Taşova, 
11 yıl önce Bursa 
kent merkezinde 
Zihinsel engelli 
kardeşi Mehmet'i 
Atıcılar İlköğretim 
okuluna götürürken 
ortadan kaybolan 
ve kendisinden 
bir daha haber 
alınamayan 
18 yaşındaki 
Özlem Altıntaş'ın 
kaybolduktan kısa 
süre sonra Uludağ 
eteklerinde cinayete 
kurban gittiği 
ortaya çıktı.
KİMLİĞİ ÇIKMADI 
Annenin kayıp 
başvurusu yaptığı 
tarihten birkaç ay 
sonra da Fidyekızık 
Mahallesi'nden 
Uludağ yamaçlarına 
İhlamur toplamaya 
çıkan bir vatandaş, 
çürümeye yüz 
tutmuş 20 yaşlarında 
bir kadın cesedi 
bulunca jandarmaya 
bildirdi.
Üzerinde kimlik çık
madığı için ailesine

MHP ilçe yönetimi Kütüphaneyi ziyaret etti 

“Kütüphane 
ADSL'ye

w

S"

I
ulaşılamayan Özlem, 
savcılıktan alınan 
izinle Hamitler 
Mezarlığındaki 
'kimsesizler' 
bölümünde 
toprağa verildi. 
Gebze'ye yerleşen 
eşinden ayrılan 
emekli işçi Emine 
Taşova, 11 yıl süreyle 
kızının yolunu 
gözledi, sık sık da 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
giderek çocuğunun 
akibetini sordu. 
ANNEYE ULAŞILDI 
Faili meçhul

cinayetler için her 
6 ayda bir polise yazı 
yazan jandarmanın, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kayıp Şubesi'ne 
geçen ay ulaşan 
yazısında, "12 
Haziran 1995 
tarihinde üzerinde 
kırmızı yelek, yeşil 
pantolon bulunan 
20 yaşlarındaki 
cesedin kime ait 
olduğu araştırılıyor" 
ifadesi yer aldı. 
Bunun üzerine kayıp 
şahıslar büro amirliği

«W 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 m 2 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 |
Muide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

yetkilileri, durumu 
ağır suçlar büro 
amirliğine bildirdi 
ve faali meçhul 
cinayet dosyası 
yeniden açıldı. 
Dosyadan alınan 
cesede ait fotoğraflar 
Emine Taşova'ya 
gösterilince de 
acı bir gerçek ortaya 
çıktı. Çünkü anne 
Emine Taşova, 
esrarengiz bir şe 
kilde ortadan 
kaybolan kızının 
kırmızı yeleğiyle, 
yeşil pantolonunu 
aradan geçen 
zamana 
rağrnen hiç 
unütmamıştı.
MEZARINI ARIYOR 
Özlem Altıntaş'ın 
cinayete kurban 
gittiği konusundaki 
görüş ağır basarken 
Hamitler'deki mezar 
yeri tespit edilmeye 
çalışılan genç kızın, 
savcılıktan alınan 
izin doğrultusunda 
kabrinin açılacağı ve 
ardından yapılacak 
DNA testleriyle kesin 
sonucun alınacağı 
ifade edildi.
Umutları bir anda 
sona eren acılı 
kadın şimdi 
kimsesizler 
mezarlığında 
kayıtlardan ulaşıla
mayan kızının kemik
lerini arıyor. Bir anne 
için en zor teşhisin, 
kızının cesedi 
olduğunu söyleyen 
Emine Taşova, 
"Önce kızımın 
kemiklerini 
bulacağım.
Kabrini çiçeklerle 
süsleyeceğim, 
kızım için dualar 
okuyacağım" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kütüphane Haftası 
nedeniyle ilçe 
kütüphanesini 
ziyaret eden MHP 
ilçe yönetimi dış 
dünyaya açılmak 
için kütüphanelerin 
mutlaka ADSL 
sistemine geçmesi 
gerektiğini 
savundular.
MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ile yönetim 
kurulu üyeleri 
ziyaret ettikleri 
kütüphanede 
müdür Erdal 
Şen'den bilgi aldılar. 
Kütüphanelerin 
gerekli ilgiyi 
görmediğini savu
nan MHP'liler, bunun 
en büyük örneğinin 
ise kütüphane 
haftası olmasına 
rağmen Okullardan 
toplu olarak öğrenci 
ziyaretlerinin 
olmayışını 
gösterdiler.
İlçedeki yerel yöneti
cilere çağrıda bulu
nan MHP Başkan 
yardımcısı Mehmet 
Çelik, insanımızın 
internet ortamında 
dış dünyaya daha 
çabuk açılması için 
öncelikli olarak ilçe 
kütüphanesinin 
ADSL sistemine 
geçmesi gerektiğini

savunarak, 
"Bunu kitap sever 
insanımıza kazandır
mak için yerel 
yöneticilerimizin 
destek vermesi 
gerekiyor" dedi. 
Kütüphane önünden 
otobüs durağının 
kesinlikle kaldırıl
ması gerektiğine de 
değinen Çelik, 
"Çocuklarımız 
otobüslerden çıkan 
gazları soluyorlar, 
bu onlar için çok 
tehlikeli. Gürültülü 
bir ortamda 
kütüphanede çalış
mak mümkün değil" 
şeklinde konuştu. 
Toplum içinde

, yaşanan sıkıntıların 
en büyük kaynağının 
eğitimsizlikten kay
naklandığının altını 
çizen MHP'liler, 
okuma alışkanlığını 
öncelikli olarak 
okullardan başlat
mak gerektiğini 
belirterek, 
"Öğretmenler ve 
okul müdürleri 
öğrencileri guruplar 
halinde kütüphan
eye getirip kitap 
sevgisi aşılamaları' 
lazım" dediler. 
MHP'li yöneticiler 
daha sonra 
kütüphanede açılan 
kitap sergisini 
gezerek tarih kitap 
larını incelediler.
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Erkeklerde birincilik mücadelesi sürüyor
Elif ESMEN

Gemlik Lisesi 
Salonu’nda devam 
eden Voleybol 
ikinci küme ilçe 
birinciliğinde

kızlarda gurup 
birincileri belli 
olurken erkeklerde 
büyük çekişme 
yaşanıyor.
Dün oynanan 
maçlarda

TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ile UmUrbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
aldıkları mağlubiyetle 
Birincilik şanslarını 
kaybettiler.

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
TSO Gazi İlköğretim 
okulünu 25-20 ve 
25-10,'luk setlerle 2-0 
yenerken; 11 Eylül 
İlköğretim Okulu,

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulunu 25-13 ve 
25-20'lik setlerle 
2-0 yenmeyi başardı. 
Guruplarında 
birinciliği 

kaptırmak istemeyen 
takımların
maçları okul 
arkadaşlarının
desteğiyle
oldukça çekişmeli 
geçiyor.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

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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Gemlik’e bir otobüs yetmedi
Büyükşehir belediyesi tarafından 
Gemlik’e tahsis edilen bir otobüs 

ihtiyaca cevap vermiyor.
90 Ykr’ye Bursa’ya giden yolcular, 

otobüs sayısının artmasını istiyorlar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir 
Belediyesinin 
Gemlik’e tahsis 
ettiği yolcu 
otobüsü ihtiyaca 
cevap veremiyor. 
İskele Meydanı’ndan 
tek saatlerde 
Bursa'ya kalkan 
otobüse özellikle 
mesai saatleri 
öncesi ve 
sonrasında 
büyük rağbet 
gösteriliyor. 
Gençosman 
kavşağından 
geçerek TEDAŞ'a 
kadar giden 
Büyükşehir 

otobüsünün 
yolcularını 90 Ykş'a 
taşıması ise 
ilgiyi daha 
çok artırıyor. 
İskele Meydam’na 
gelen otobüse 
binmek için 
birbirleriyle 
mücadele eden 
atandaşlar 
otobüs sayısının 
fazlalaştırılmasını 
istiyor.
Gemlik Özel 
Halk Otobüslerinin 
Büyükşehir 
Ulaşım daire 
Başkanlığı ile 
yaptıkları 
görüşmelerin 
henüz sonuçlanma-

masının yolcu ginsizliğe yol
taşımacılığında belir- açarken

sorunun kavuşturulması
biran önce çözüme bekleniyor.

Vaillan ULUKAYA DOGALGAZISI SAN.
GEMLİK ANA BAYİİ HÜSEYİN ULUKAYA CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

Si«

Isıtma, sıcak su w 
konttol cihazlannûa

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ

KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA

✓ 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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Prim alacakları yapılandırılıyor
SSK ve Bağ-Kur prim 
alacaklarının yeniden 
yapılandırılması için 
başvurular, 3 Nisan 
2006 Pazartesi günü 
başlayacak. Borç yapı
landırma uygulamasın
dan yararlanmak 
isteyenlerin, SSK il 
müdürlüklerine 
yazılı olarak başvur
maları gerekiyor. 
Bağ-Kur'a borcu bulu
nanlar da il müdürlük
lerindeki matbu 
dilekçeleri doldurarak 
başvurularını yapabile
cekler. Bağ-Kur'da 
borç miktarına bakıl
maksızın tüm borçlara, 
SSK'da ise borç aslı 
100 bin YTL ve altında 
olanlar için asıl 
borçlarına (herhangi 
bir gecikme faizi veya 
cezası olmayan mik
tar) 1998 sonuna 
kadar mevcut gecikme 
cezası, 1999'dan 
başvuru tarihine kadar 
ise gecikme cezası 
yerine daha düşük 
olan enflasyon 
(TEFE ve ÜFE) oranı 
uygulanacak.
SSK'da borç aslı 100 
bin YTL ve üzerinde 
olanlar için ise Maliye 
Bakanlığı'nca "çok zor 
durum" halinin belir

lenmesi için kullanılan 
oranlar esas alınarak, 
borçlu firmanın mali 
durumuna bağlı olarak 
ana para ve gecikme 
zammı toplamından 
oluşan borcun yüzde 
30'una kadar terkin 
yapılabilecek. Borç 
aslı 100 bin YTL 
üzerinde olduğu halde 
mali durumu "çok zor 
durum" kapsamına 
girmeyen işverenler 
ise taksitlendirme 
imkanından yararlan
abilecek. Borcun 
yaşına ve tutarına 
göre taksit sayısı 
belirlenecek, ancak 
taksit sayısı en 
fazla 60 ay olacak.
Yeniden yapılandırma 
başvuru süresinin 
sona erdiği tarihi takip 
eden ayın sonuna 
kadar borçlarının 
tamamını ödemeleri 
halinde, borcun peşin 
ödendiği kabul edile
cek ve hiçbir vade 
farkı uygulanmayacak. 
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

taksitlendirme 
farkı ödeyecek. 
Taksitlendirme 
süresince bu borçlara 
Hazine borçlanma faiz
leri uygulanmayacak. 
Borç yapılandırmaya 
başvuranlar, bir takvim 
yılı içinde 3 defadan 
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 borçları 
için Hazine borçlanma 
faizlerine 1 puan 
eklenerek, gecikme 
zammı uygulanacak. 
Toplam borçlarının 
yüzde 25'ini peşin 
veya dört taksitini cari 
ay primleri ile birlikte 
ödeyen Bağ-Kur'lular 
için sağhk hizmet
lerinden yararlanma 
imkanı getirilecek.

Bağ-Kur'luların 31 
Mart 2005'ten kanunun 
yürürlüğe girdiği tari
he kadar ödenrtıeyen 
prim borçları da 
yeniden yapılandırılan 
borca eklenerek, tak- 
sitlendirilebilecek. 
Prim borçlarını öde
meyen veya yeniden 
yapılandırmadan 
yararlanmak için 
başvurmayan veya 
başvurduğu halde 
ödeme yükümlülükleri
ni yerine getirmeyen 
SSK'ya tabi işverenler, 
yeni teşvik ve destek
lerden yararlandırıl
mayacak.
100 bin YTL'nin 
üzerinde borcu olan 
SSK'ya tabi işveren
lerin, yeniden yapı
landırmadan 
yararlanmak için 
taksitlendirme 
süresi içindeki vergi 
yükümlülüklerini de 
yerine getirmeleri 
beklenecek.

TBMM Genel 
Kurulu'nda, gelir 
vergisi oranlarında 
indirim öngören ve 
yatırım indirimi uygu
lamasını kaldıran 
yasa teklifi kabul 
edildi. AKP Tokat 
Milletvekili Mehmet 
Ergun Dağcıoğlu'nun, 
Gelir Vergisi 
Kanunu ve Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanun'da Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi

YDS 25 Haziran’da
Yabancı Dil Sınavı’na 
(YDS) başvurmak 
isteyen adaylar, sınav 
ücretini, 3-17 Nisan 
günleri arasında 
yatıracak.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre 
2006-YDS, 25 
Haziran’da, devlet 
üniversitesi rektörlük
lerinin bulunduğu 
40 merkez ile 
Lefkoşa'da yapılacak. 
Sınava başvurmak 
isteyenler, 40 YTL'lik 

üzerindeki görüşme 
ler tamamlandı.
Kanuna göre, gelir 
vergisi dilimleri 
azaltılacak ve tek tar-, 
ifeye geçilecek. Yıllık 
gelirin 7 bin YTL'ye 
kadar olan kısmından 
yüzde 15, 7-18 bin 
YTL arasındaki kıs
mından yüzde 20, 
18-40 bin YTL arasın
dan yüzde 27 ve 40 
bin YTL'nin üzerinde
ki kısmından ise 
yüzde 35 vergi 
alınacak.

ücreti, Ziraat Bankası 
şubelerine 3-17 
Nisan günleri arasın
da yatıracak. Sınava 
girecek adaylara, 
fotoğraflı sınava giriş 
ve kimlik belgeleri 
Mayıs ayı içinde 
postayla gönderile
cek. Ücretini yatır
mayan adaylar sınava 
giremeyecek. 2006- 
YDS sonuçları aday
lara, 2006-ÖSS 
Sonuç Belgesi ile 
duyurulacak.

REGAL
PC SHOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR 
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD + 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 İNT€RN€T£ TRSIVORUZ
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. gem liktirkoop.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
liktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Üniversitede değişim yolu açıldı
Lisans öğrencileriyle 
öğretim görevlileri, 
kaydı kendi üniver
sitelerinde kalmak 
şartıyla başka bir 
üniversiteye geçici 
olarak gidebilecekler. 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), 
"Türk Yükseköğretim 
Kurumlan Arasında 
Öğrenci ve Öğretim 
Elemanı Değişimi" 
adlı yönetmelikle, 
üniversitelilere 
önemli bir fırsat 
tanıdı.
Yatay ve dikey 
geçişten farklı olarak 
öğrencilere en az bir, 
en çok 2 yarıyıl 
başka bir üniversit
ede geçici öğrenim 
görme hakkı getirildi. 
Değişim programı 
gereğince bir başka 
yükseköğretim kuru- 
muna gönderilecek 
öğrenciler, başarı 
durumu, yabancı 
dil durumu ve bir 
komisyon tarafından 
yapılacak mülakat 
sonucuna göre belir
lenen puanlar dikkate 
alınarak belirlenecek. 
Değişim yapacak

olan öğrencinin asıl 
üniversitesinden 
aldığı öğrencilik hak
ları, burs ve benzeri 
hakları devam ede
cek, alınan ve 
başarılan dersler 
öğrencinin asıl kayıtlı 
olduğu üniversite 
tarafından kabul 
edilecek. Bir başka 
yükseköğretim kuru- 
muna gönderilen 
öğrenciler, gidecek
leri yükseköğretim 
kurumunun öğrenci
lerine tanınan yurt ve 
benzeri haklardan 
yararlanacak. Öğre
tim elemanları da 
aynı değişim hakkın
dan yararlanabilecek. 
Buna göre, öğrenci 
ve öğretim elemanı 
değişimi şu esaslara 
göre yapılacak:

-Öğrenci değişimi 
yatay ve dikey 
geçişten farklı olarak 
öğrencilere en az bir, 
en çok iki yarıyıl 
başka bir üniversit
ede geçici öğrenim 
görme hakkı 
tanınacak.
-Öğrencinin asıl 
üniversitesinden 
aldığı öğrencilik hak
ları ile burs ve ben 
zeri hakları devam 
edecek.
-Alınan ve başarılan 
dersler öğrencinin 
asıl kayıtlı olduğu 
üniversite tarafından 
kabul edilecek.
-Alınan ve başarılan 
derslere ait notlar 
ECTS esaslarına 
göre beş kademeli 
(A, B, C, D, E) olarak 
verilecek.

10 yılda 130 bin emekli
Satın almâ güçleri 
her geçen yıl 
düştüğü bildirilen 
öğretmenlerin 
emekliliği tercih 
etmeye başladıkları, 
son 10 yılda 130 bin 
673 öğretmenin 
emekli olduğu 
bildirildi. Eğitim-Sen 
Adana Şube Başkanı 
Güven Boğa, öğret
menlerin, yurdun en 
ücra köşelerinde, her 
türlü olumsuz şart
larla mücadele 
ederek görevlerini 
yerine getirmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
"Ücra" diye nite
lendirdiği yörelerde 
sosyal ve kültürel 
gereksinimleri 
karşılayacak 
altyapıyı bulamayan 
Öğretmenlerin, 
gelişmiş bölgelerde 
de ekonomik neden
lerle bu gereksinim
lerini gideremediğini 
anlatan Boğa, 
"Öğretmen, görevi 
gereği kendini çok 
yönlü yetiştirmek 
durumundadır, ancak 
ne öğretmen ne de

eğitim ve öğretim 
gerekli desteği 
bulamamaktadır. 
Son 10 yılda ise 
krizler ve enflasyon 
nedeniyle tüm eğitim 
çalışanları büyük bir 
yoksullaşma süreci 
yaşıyor. Eğitim 
emekçileri her geçen 
yıl, bir önceki yılı 
mumla arıyor" 
diye konuştu.
Yaşanan zorluklar 
nedeniyle öğretmen
lerin emekliliği tercih 
eder hale geldiğini 
belirten Boğa, son 
10 yılda 130 bin 673 
öğretmenin emekli 
olduğunu kaydetti. 
Boğa, "Öğretmen 
terimizin aldığı 
maaşların yoksulluk 
sınırının ancak 

yarısına ulaşması, 
öğretmenlerin tercih
lerini emeklilikten 
yana kullanması, 
etken olmuştur.
Bugün ortalama 
öğretmen maaşı 803 
YTL, 4 kişilik bir 
ailenin zorunlu 
giderleri ise bin 800 
YTL'nin üzerindedir. 
Ortalama öğretmen 
maaşının, yoksulluk 
sınırının yarısından 
az olması, eğitime ve 
öğretmenlerimize 
ne kadar değer 
verildiğini açıkça 
göstermektedir. 
Öğretmenlerin aylık 
satın alma gücü 1979 
yılındaki satın alma 
gücünün yüzde 
50'sine bile ulaşa- 
mamıştır"dedi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

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
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Türk Telekom tarife ucuzlatıyor
Türk Telekom Genel 
Müdürü Paul Doany, 
şirketin halihazırdaki 
hizmetleri için daha 
uygun tarifeler hazır
ladıklarını belirterek, 
"Aboneler telefonla 
daha ucuza konuşa
cak" dedi. Paul 
Doany, Avea'daki 
Telekom Italia (TİM) 
hisselerini Türk 
Telekom satın almaya 
karar verirse bunun 
Türk hükümeti 
tarafından onaylan
ması gerekeceğini, 
hükümetin işleme 
onay vermemesi 
halinde ise B planının 
hisselerin Oger 
Telekom tarafından 
satın alınması 
yönünde olduğunu 
bildirdi.
Doany, önümüzdeki 
dönemde şirketin 
birinci önceliğinin, 
şebekelerin 
kalitesinin artırılması 
olduğunu, bunun 
müşterilere geniş 
bant hizmetlerinin 
sunulmasına yardım
cı olacağını, böylece 
müşterilerin hem 
daha fazla hizmet ala
cağını, hem de tele
fon görüşmelerini 
çok daha ucuza 
yapmasının 
sağlanacağını kaydet
ti. Paul Doany, Türk 
Telekom'un halihazır

2005 yılı büyüme hızı yüzde 7,6 oldu
2005 yılında Gayri 
Safi Milli Hasıla 
(GSMH) artış hızı 
yüzde 7.6, Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
artış hızı ise yüzde 
7.4 oldu. 2005 yılı 
4. Dönem (Ekim- 
Kasım-Aralık) GSMH 
gelişme hızı yüzde 
10.2, GSYH gelişme 
hızı ise yüzde 
9.5 arttı. 

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

daki hizmetleri için 
daha uygun tarifeler 
hazırladıklarını ve 
onay için 
Telekomünikasyon 
Kurumu'na gön
derdiklerini bildirdi. 
Yeni hizmetler de 
planladıklarını dile 
getiren Doany, 
bunların bazılarını 
hemen, bazılarını ise 
3 ya da 6 aylık dönem 
içinde faaliyete 
geçireceklerini 
belirtti.
Doany, "Yeni tarifeler
le abonelere telefon 
görüşmelerinde ucuz 
luk sağlanıp sağlan
mayacağı" sorusuna, 
"Evet, telefonla daha 
ucuza konuşacaklar" 
karşılığını verdi.
Türk Telekom Genel 
Müdürü Doany, 
"TIM'in Avea'daki 
yüzde 40 hissesini 
devrederek Türkiye 
pazarından çıkmak 
istediği" haberlerinin 
anımsatılması üzerine 
şöyle konuştu: "Bu 
çok doğru değil. 
Telekom İtaiia ile 
Oger Telekom, Türk 
Telekom'un özelleş 
tirilmesi sürecinde 
ortak girişimdi. Onlar 
nakit para yatırdılar 
bu işe. Geçen 
Temmuz'da şöyle 
bir şey oldu: 
Eğer mümkünse

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), Gayri 
Safi Milli Hasıla ve 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla 2005 yılı 4. 
Dönem sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, 
üretim yöntemi ile 
hesaplanan Gayri 
Safi Milli Hasıla tah
minlerinde, 2005 
yılının dördüncü üç 
aylık döneminde bir

bu hisselerini Türk 
Telekom'a devretmek 
istediklerini söyledi 
ler. Böylelikle Avea* 
da doğrudan hisseleri 
olmayacaktı, Oger 
Telekom vasıtasıyla 
dolaylı olarak hisse 
sahibi olacaklardı.
Dolayısıyla yaptıkları 
yatırımın değerini bu 
dolaylı hisse sahibi 
olma yoluyla çok 
daha artıracaklardı. 
Türkiye pazarından 
ayrılıyorlar, tamamen 
terk ediyorlar diye bir 
şey söyleyemeyiz. 
Bir yatırım şeklinden 
çıkıp, başka bir 
şekilde tekrar 
yatırım yapıyorlar 
aslında.
Eğer Türk Telekom, 
bu hisseleri almaya 
karar verirse bu 
kararın Türk 
hükümeti tarafindan 
onaylanması gereke
cek. Bu, Hissedarlar 
Anlaşması gereği 
böyle. Eğer Türk 
hükümeti bu kararı 

önceki yılın aynı 
dönemine göre 
sabit fiyatlarla 
Gayri Safi Milli 
Hasıla gelişme 
hızı yüzde 10.2, 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla gelişme 
hızı yüzde 9.5 
olarak hesap
landı. TÜİK açıkla 
masına göre, 2005 
yılında GSMH artış 
hızı yüzde 7.6, GSYH 
artış hızı ise yüzde 
7.4 oldu. Büyüme 
rakamları 2004 yılının 

onaylarsa, Türk 
Telekom otomatik 
olarak Avea 
hisselerinin yüzde 
81'ine sahip olacak. 
Bu, gerçekten Türk 
Telekom için çok 
önemli bir adım ola
bilir. Çünkü Türk 
Telekom'un değerini 
doğrudan artıracak 
bir işlem olacaktır. 
Ama bu plan işe 
yaramazsa ve bu 
plana işlerlik 
kazandırılamazsa 
diye başka bir planın 
da hazırlanmış 
olması gerekiyor. 
Eğer Türk hükümeti, 
Türk Telekom tarafın
dan bu hisselerin 
alınmasını onayla
mazsa B planı, bu 
hisselerin Oger 
Telekom tarafından 
satın alınması 
yönünde. O zaman 
Telekom Italia da 
Oger Telekom vası
tasıyla kendi şirke
tinin değerini artır
mış olacak."

tamamında 
GSMH'de yüzde 
9.9, GSYH'de ise 
yüzde 8.9 
seviyesinde 
bulunuyordu.

)i0alrtl(i mü 
halkı korkutuyor

Diyarbakır'da 
devam eden olay
lara bu sefer polis 
helikopterleri de 
katıldı. Helikopter 
göstericilerin üze 
rine havadan göz 
yaşartıcı bomba 
attı. Atılan gazlar
dan zehirlenen bir 
genç kıza yine 
polis yardım etti. 
Bu arada olayların 
devam etmesi üzer
ine bazı 
vatandaşlar gerekli 
eşyalarını 
yanlarına alarak 
evlerinden uzaklaş
ması ise dikkatlerden 
kaçmadı. 
Diyarbakır'ın 
Bağlar, Emek, Sento, 
Oryıl bölgelerinde 
toplanan gruplar 
eylemlerini 
sürdürüyor. Biraraya . 
gelen gruplar taş 
molotof kokteylleri ile 
polis ekiplerine 
saldırırken, gösterici
leri polis gaz bom
baları ile dağıtmaya 
çalışıyor. Üç günden 
buyana göstericilere 
müdahale etmekten 
yorulan polislerin 
dinlenmesini fırsat 
bilen göstericiler, 
güvenlik güçlerine 
daha çok yaklaşarak 
taş ve molotof 
atmaya başladı.
Bunun üzerine 
devreye giren polis 
helikopteri havadan

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR
Anne

O sımsıcak sevgin içimde bir gül 
Yıllar geçse bile solmuyor anne 
Senin hasretinle taştı bu gönül 
Başka bir hasreti almıyor anne

Yokluğun bir yara, acısı derin 
İnan hiçbir şeyle dolmuyor yerin 
Seninle tattığım eski zevklerin 
Sensiz tadı tuzu kalmıyor anne.

Muziplik yapardık, gülerdin hani 
Bize mutluluk dilerdin hani 
Ağlasak yaşımız silerdin hani 
Şimdi kimsecikler silmiyor anne

Yolları gözlerdin yaslanıp cama 
Özlemin dinmezdi dalardın gama 
Maziyi mum ile ararız ama 
Giden günler geri gelmiyor anne.

_______

göstericilerin üzerine 
göz yaşartıcı bomba 
attı. Atılan gazlardan 
etkilenen bazı kişiler 
ise yine polis yardımı 
ile polis ambu
lanslarına bindirile 
rek hastaneye 
kaldırıldı. Bu arada 
olayların devam 
etmesi üzerine bazı 
vatandaşların . 
evlerinden gerekli 
eşyalarını yanlarına 
alarak uzaklaşmaları 
ise dikkatlerden 
kaçmadı. Sözde 
PKK bayrakları 
açarak polisi taş yağ
muruna tutan gös
tericilere karşı polis 
de sapan kullanmak 
zorunda kaldı.
Polise molotof 
kokteyli atmak 
isteyen göstericilerin 
eylemleri hşlen 
devam ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünden 
_ Ekol LPG Gazete Yayın Dağıtım Inş Dış.Tic. Ltd. Şti.

adına alınmış olan Çan-K2 16 28557 Nolu 
taşıt listesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Ekol LPG Gazete Yayın Dağıtım Inş Dış.Tic. Ltd. Şti.

İŞ ARIYORUM
E ve A2 ehliyet sahibiyim. Servis şoförlüğü işi arıyorum. 

Ya da işyeri bekleyip telefonlara bakabilirim. 
Fakülte mezunuyum. Uygun bir iş arıyorum.

GSM: ( 0.538 ) 8 1 6 29 94



1 Nisan 2006 Cumartesi

‘Yürüyün kurtulun’
Amacınız stres atmak 
da olsa, incelip forma 
girmek de olsa, beda
va oluşu ve hemen her 
yerde yapılabilmesi 
açısından en ideal 
egzersiz yürüyüş. Peki 
yürüyüşle amacınıza 
nasıl daha kolay 
ulaşırsınız? İşte size 
5 ayrı program! 
Çoğumuz ince ve sıkı 
vücutlara sahip olmak 
istiyoruz ama bu iş 
için özel bir çaba 
göstermek zorunda 
olmayan şanslı azınlık 
dışındakiler diyet ve 
egzersiz programların
dan medet ummak 
zorunda. Hele şu eg 
zersiz programları yok 
mu? Onlar işin en zor 
kısmı. Oysa spor salo
nuna gidip çok ater- 
natif bir şeyler yap
madan, sadece 
yürüyüş yaparak da 
enerji yakabilir ve 
vücudunuzu 
sıklaştırabilirsiniz. 
Üstelik bunun için 
fazladan bir ücret öde
meniz de gerekmiyor. 
Kendinizi yollara 
vurmak yeter.
Kendinizi yollara 
vurun diyoruz ama 
kuru kuruya da 
yürümemeniz için size 

5 ayrı yürüyüş prog 
ramı öneriyoruz. 
Amacını? ister daha 
çok kalori yakmak, 
ister vücudunuzu 
sıkılaştırmak, ister 
stres atmak olsun, bu 
programları istediğiniz 
şekilde, amaçlarınıza 
uygun olarak karıştırıp 
kullanabilirsiniz. 
Önemli olansa haftada 
en az 3 kez yürüyüş 
yapmak. Böylece 
daha hızlı sonuç 
alabilirsiniz.
Daha formda, 
daha hızlı 
Önerdiğimiz program
ları uygularken, egzer
sizin sizin için olan 
zorluk derecesini 
(RPE) 1’den 10'a kadar 
değerler vererek 
değerlendirin. Mesela 
yürüyüş anında şarkı 
söyleyebiliyorsanız 
RPE değeri 3, sadece 
cümle kurabiliyorsanız 
5, sadece hırıltınız 
duyuluyorsa 8'dir. 
Teknilk ipuçları 
Aksi belirtilmedikçe, 
vücudunuzun daha 
çok yarar sağlamaksı 
için aşağıdakileri de 
yapabilirsiniz.
Omuzlarınızı arkaya ve 
aşağı doğru indirin. 
Başınızı dik tutun

Doğru ileri bakın. 
Karnınızı sıkın. 
Kollarınızı sallayın. 
Kollarınızı dirsekler
den 90 derecelik 
bir açıyla kırın. 
Ellerinizi gevşek 
yumruklar halinde 
tutun.
Adımlara dikkat! 
Adım alırken önce 
topuğunuz yere 
bassın. Bu esnada 
ayak bileğinizi 
gerierek ayak parmak
larınızın havaya doğru 
45 derecelik bir açı 
yapmasını sağlayın. 
Önce topuğunuzu, 
sonra ayağınızın orta 
kısmını, en son da 
ayak parmaklarınızı 
basın. Bu esnada 
dizinizi hafifçe kırın. 
Ayağınızı kaldırırken 
tabanınızdan iterek 
güç alın. Zen'le 
stresten kurtulunBu 
yürüyüşü zihninizde 
gerçekleşen küçük bir 
tatil gibi hayal edin. 
Amacınız, sadece 
nefes alışınıza 
odaklanarak zihninizi 
stresten arındırmak. 
Ardından kendinizi 
enerjiyle dolmuş ve 
rahatlamış 
hissedeceksiniz.
Toplam süre: 25

Sayfa 10

sı*

dakikaYakılan kalori: 
80* kaloriNasıl yapılır? 
5 dakika: Dik durun. 
Bu duyguyu zihninize 
iyice kazıyıp, 
yürüdükçe içinizde 
taşımaya devam edin. 
Üç adımda burnunuz
dan nefes alıp, üç 
adımda vererek rahat
latıcı bir ritim tutturun. 
Her nefes verişinizde 
gerilimi vücudunuzdan 
attığınızı düşünün. 
20 dakika: Dik 
duruşunuzu boz
madan ve ritmik bir 
şekilde nefes almaya 
devam ederek yavaş 
yavaş yürüyün.
Sürekli farklı şeylere 
odaklanarak, zihninize 
endişelenmek dışında 
başka bir şeyler 
düşünmesi için 
fırsat tanıyın.

KErfez ABONE OLDUNUZ MU?
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BM ABONEOLUNOKUYUNOKUTUN

DELTA KOMBİ

GDS MÜHENDİSLİK <S> B“der“s
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 T€M€L İLKEMİZDİR

YOĞUŞMALI 
KOMBİ

—

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
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Beslenme alışkanlıklarımızdaki eksiklikler
Son yıllarda salgın 
boyutlarında artan 
obezitenin, yani 
şişmanlık denen 
hastalığın en önemli 
iki nedeninden biri 
hareketsizlik, diğeri 
de beslenme 
alışkanlıklarımızdaki 
yanlış ve eksiklik
lerdir. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta yazdı. 
Obezite, geri kalmış 
ve az gelişmiş ülke 
lerde görülse de 
tıpkı alerjik hastalık
lar gibi esas olarak 
gelişmiş ülkeleri 
ilgilendiren bir 
sorundur. Gariban 
ülkelerde insanlar 
yaşamak için bile 
yiyecek bulamazken, 
gelişmiş ülke insanı 
sanki 'mek için 
yaşamaktadır.' 
Arabalar nasıl ben
zinsiz veya mazot- 
suz çalışmıyorlarsa, 
insan vücudunun da 
işlevlerini yapa
bilmesi için enerjiye 
ihtiyacı vardır. Biz 
bu enerjiyi yedikle

rimiz ve içtiklerimiz
den sağlarız.
Aldığımız ve har
cadığımız enerji 
arasında bir denge 
varsa mesele 
yok demektir.
Ama, harcadığımız
dan fazla kalori ah 
yorsak veya aldığı 
mız enerjiyi gereği 
kadar harcamıyor
sak vücut bu fazla 
enerjiyi yağ olarak 
depolamaya başlar. 
İşte şişmanlık bu 
şekilde adım adım 
başlar.
BESİNLER 
ÜÇ ÇEŞİT 
Yüzlerce ve hatta 
belki binlerce 
değişik tür yiyecek. 
varsa da temel 
olarak bunlar üç 
grupta toplanırlar:

*Proteinler, yani süt, 
yumurta, et...
"Karbonhidratlar, 
yani un, şeker, 
sebze ve meyveler... 
"Yağlar, yani hay
vansal, bitkisel 
yağlar.... 
Bu besinlerle 
aldığımız enerji ise 
üç değişik yoldan 
harcanır.
Bunlardan birincisi 
bazal metabolizma, 
yani kalbin atması, 
böbreklerin idrarı 
süzmesi, karaciğerin 
çalışması, solunum 
kaslarının ve mide 
ve bağırsakların 
hareketleri...Gİbi 
dışarıdan 
görülmeyen, ama 
yaşamamız için şart 
olan aktiviteler için 
gereken enerjidir. Bu 

şekilde, aldığımız 
enerjinin %70' ini 
harcarız ve bu 
oldukça sabit 
bir değerdir. 
İkinci yol ise, 
yatmak, kalkmak, 
oturmak, koş
mak, yürümek, 
hoplamak, zıpla
mak, elimizi kolu
muzu oynatmak, 
gülmek, ağla

mak... gibi fiziksel 
eforlarla olan harca
maları içerir. Normal 
şartlarda günlük 
enerjinin %20'si bu 
yolla harcanır. Ne 
kadar çok hareket 
edersek o kadar çok 
enerji kaybederiz. 
Bir de, alınan besin
leri yakarken oluşan 
ısı ve bunun için 
harcanan enerji 
vardır. Günlük 
enerjimizin %10'u da 
bu şekilde tüketilir. 
Bunu ise beslenme 
alışkanlıklarımızı, 
yani yiyip içtikleri 
mizin çeşidini, mik
tarını ve zaman 
aralıklarını düzenle 
yerek etkileyebiliriz. 
YEDİĞİMİZ 
ÖNÜMÜZDE

YEMEDİĞİMİZ 
ARKAMIZDA 
Günümüzün insanın 
nasıl hareketsiz 
leştiğini, adeta 
yerinden kalkmaz- 
kımıldamaz bir varlık 
olma yolunda nasıl 
hızla ilerlediğini 
daha önce anlat
mıştım. Bugün de 
sıra beslenme ile 
ilgili konulara geldi. 
Çocukların, dünyaya 
geldikleri günden 
itibaren, yani henüz 
daha anne sütü 
emdiği dönemlerden 
başlayarak düzgün 
ve dengeli 
beslenmek için 
eğitilmeleri şart. 
Mantıya, patatese, 
makarnaya, köfteye 
ahşan çocuk 
büyüyünce, 
lahanaya, pırasaya, 
ıspanağa, kerevize... 
tabii ki yan bakar. 
Anneler babalar da 
çocuklarına örnek 
olmalılar. Pırasadan 
nefret eden babanın 
oğlu tabii ancak 
dayakla pırasa yer. 
Enginarın tadını 
bilmeyen annenin 
çocuğu ise, ne 

yaparsanız yapın 
bir lokma enginarı 
3 saat ağzında tutar, 
sonunda da çaktır
madan tükürür. 
Günümüzde anne 
çalışıyor, baba 
çalışıyor. Annenin 
pazara çıkmaya, 
meyve sebze 
almaya, yemek yap
maya, bulaşık yap
maya vakti yok. 
O da ne yapsın, 
gidiyor marketten 
hazır pizza, börek, 
patates kızartması... 
alıyor. Yanına da 
koyuyor kolalı veya 
renkli gazozu.
Oooh, çocuk öyle de 
bir iştahlı yiyor ki 
maşallah. Üstüne de 
hazır kek, gofret, 
çitos, patos... 
Buyurun bakalım, bu 
çocuk sebzeyi 
ağzına koyar mı, 
portakalı kendi 
soyup yer mi artık? 
Karar sizin.
Çocuklarınızın 
sevimli ve tombul 
yanaklı tontonlar 
olmaları da size 
bağlı, çelimsiz, 
sıska fakat sağlıklı 
olmaları da.

h/l

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi

513 92 On
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 DENİZ OTOBÜSÜ

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.

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 
51315 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77 
513 18 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet, 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. 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

Yalnyz 185

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikâpı 
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 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

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
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Bursa’da kaybolan çocuk
baygın durumda bulundu

Bursa’da esrarengiz bir şekilde evinin önünden kaybolan ve 
kaçırıldığı iddia edilen bir çocuk, 2 saat sonra baygın vaziyette 

eve döndü. Şoka giren ve konuşamayan 9 yaşındaki ilkokul 
öğrencisi hemen hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da bayan güvenlik görevlisi 
askerlik yapmadı diye işten çıkarıldı
Bursa’da, askerliğini yapmadığı gerekçesiyle işinden 
atılan güvenlik görevlisi bayan, hukuk savaşı başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 
olay önceki akşam 
saat 20.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
İlçesi Küçükbalıklı 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Evinin 
önünde arkadaşlarıy
la oynayan Furkan 
Bayduman (9), 
esrarengiz bir şekilde 
ortadan kayboldu. 
Çocuğunun eve 
dönmemesi üzerine 
paniğe kapılan baba 
Firkat Bayduman, 
çevrede çocuğunu 
aradı. Tüm aramalara 
rağmen bir ize 
rastlamayan baba 
evine dönerek 
beklemeye başladı. 
Saat 22.00 sıralarında 
koşarak evine gelen 
Haçı Salih İlköğretim

Okulu 2. sınıf öğren
cisi, merdivenlerde 
bayıldı. Şoka giren 
ve travma geçirdiği 
öğrenilen minik 
Furkan hemen 
Fomara Çocuk 
Hasta nesi'ne 
kaldırıldı. Şoka giren 
ve konuşamayan 
Furkan Bayduman, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne sevk 

edildi.
Çocuğunun 
kaçırıldığını iddia 
eden bana Firkat 
Bayduman, "Çok 
üzüldüm. Onu bulana 
kadar ağladım. Kimin 
böyle bir şey yap
tığını bilmiyoruz" 
diye konuştu. Olayla . 
ilgili Çocuk Şube 
Müdürlüğü de 
soruşturma başlattı.

Bursa 2. Bölge 
İdare Mahkemesi'ne 
görevine iade 
edilmesi için dava 
açan Nebehat 
Koçyiğit (25), 
mahkemede kendini 
savundu.
Devlet Memurluğu 
Sınavı'ndan (DMS) 
80 puan alarak 
Türkiye Elektrik İle
tim A.Ş.'de (TEİAŞ) 
göreve başladığını 
söyleyen Koçyiğit, 
3.5 yıl sonra 'asker
liğini yapmadığı* 
gerekçesiyle işten 
çıkarıldığını 
belirterek, "Buna 
anlam veremiyorum. 
Kadın olduğum 
içinde askerlik 
yapma gibi bir şan
sım yoktur. Benim 
bu sebepten dolayı 
işten çıkartılmam 
Anayasaya ve 
uluslararası 
sözleşmelere 

aykırıdır. Cinsiyet 
ayrımı yapılmak
tadır. Sicillerim, 
asaletim onaylandı. 
İşi yapamadığım 
için değil, askerlik 
yapmadığım için 
işten çıkartılıyorum. 
10 aydır çalışmıyo
rum. 5 ay önce 
kızım dünyaya geldi. 
Çok mağdur durum
dayım. Bu yüzden 
görevin geri iade 
edilmesini istiyo
rum" dedi.
Yeni evlenen ve 5 
aylık Begüm isminde 
bir kız çocuğu sahibi 
olan Koçyiğit, 
hakkını savunmak 
için gerekirse 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne 
(AİHM) müracaat 
edeceğini söyledi. 
Hiç beklemediği 
böyle bir karar 
karşısında çok 
şaşırdığını anlatan

Koçyiğit, "Aranan 
şartlara uymadığım 
gerekçe gösterilerek 
işime son verildi. 
Ben de İdare 
Mahkemesi'ne müra
caat ederek, kararın 
durdurulmasını talep 
ettim. Müracaatım ‘ 
yerinde bulununca 
işe başladım. Kurum, 
Danıştay'a müracaat 
etmiş. Karar red
dedildi ve kurumdan 
askerlik yapmadığım 
gerekçesiyle ilişkim 
kesildi" diye 
konuştu.

TELEKOM'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!

SUP£rOnLIN€
' TEL EKOM

GEMLİK • ORHANGAZİ ■ İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0,532 747 01



Gemlik Belediyesi Başkanlık Kupası Yelken Yarışları yapıldı

Denizde kuğu gibi süzüldüler
Gemlik Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Gemlik Belediyesi Başkanlık Kupası Yelken Yarışları yapıldı. Cumartesi ve pazar günü 
yapılan yarışlara, optimist sınıfında yarışan 18 teknede 5 kız ve 13 erkek yelkenci havanın rüzgarlı olmaması nedeniyle zaman zaman zor 
anlar yaşadılar. Yarışların sonunda genelde ilk beş ve kızlarda derece alan ilk üç yarışmacıya kupaları verildi. Haberi sayfa 4 ve 5'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

3 Nisan 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

AK Parti İlçe Danışma toplantısında partililer salonu doldurdu

Şato; ‘Çevre totoda yaşanan toto inlim alacağız"
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Terör kentte..
Baharın gelmesiyle PKK teröründe 

büyük tırmanış başladı.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin her il 

ve ilçesi kaynıyor.
Terör kente indi.
PKK terörünü yönetenler ve 

destekçileri olayları kışkırtıyorlar.
Dün, İstanbul’da da başlayan olaylar, 

artık halkın da sabrını taşırır noktaya 
geldi.

Araçlar yakıldı, masum insanlar öldü.
Sokak gösterileri güvenlik güçlerine 

saldırılara dönüşürken, işyerlerine 
saldırılar ve yağmalar başladı.

Kim ne derse desin, bu durum bir iç 
savaştır.

Kürt sorunu konusunda birçok 
demokratik talepler yerine getirilmesine 
karşın, PKK ve yandaşları her olayı kitle 
gösterileriyle, güç gösterisi durumuna 
sokuyor.

Ülke genelinde huzursuzluk dalga 
dalga yayılırken, giderek bu durum iki 
halkı karşı karşıya getirmek üzere..

AB’li dostlarımız olaylara hangi 
gözlükle bakıyorlar bilinmez ama, 

•PKK’nın en büyük destekçisi onlar..
Irak’ı işgal edip, “demokrasi getire

ceğim” diye ülkeyi paramparça eden, 
mehzep kavgalarını körükleyenler, 
camileri yakan, çocukları öldürenler 
onlar...

PKK’nın kafası tamamen ezilmeden 
bu sorun düzelmeyecek.

Barış içinde sorunlara çüzüm arama 
yerine kavgayı seçenlere anlayacağı 
dilden cevap vermek gerekir.

AK Parti İlçe Teşkilatı’nın danışma 
toplantısı yapıldı. AKP Bursa 
Milletvekili Zafer Hıdıroğlu’nun da 
katıldığı toplantıda konuşan İlçe 
Başkanı Enver Şahin, çevre yolun
da yaşanan kazalara da değinerek, 
"Orada kaza geçiren çocuklar bizim 
çocuklarımız, yapılması gereken 
neyse onu yaparım. Gerekirse 
çevre yoluna trafik lambası konul
ması için halkımızla birlikte eylem 
de yaparım. Gemlik Büyükşehir 
sınırlarına girdiyse imkanlarından 
bizim de yararlanmamız gerekir. 
Milletvekillerimizden ve Büyükşehir 
Belediye başkanımızdan destek 
bekliyoruz" dedi. Şahin, İlçe teşki
latı olarak yaşanan işsizliğe de 
çözüm arayışları içinde olduklarını 
söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

ADD'den 60 öğrenciye ücretsiz kurs

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet Kızılkaya, matematik, fen 
bilgisi ve satranç kursu açtıklarını, 20 kişilik 
sınıflardan oluşan kurslardan 60 öğrencinin 
yararlandığını söyledi. Haberi sayfa 2’de

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

Okullara yeni kaynak oluşturuldu
Konsolide bütçe imkanlarının yetersiz 
kalmasıyla araç-gereç, temizlik, elektrik ve 
yakıt türü ihtiyaçları karşılamada büyük 
güçlükler yaşanan okullar için yeni bir 
kaynak oluşturuldu. Haberi sayfa 8’de

Kredi kartlarında 
gecikme faizi 6,88 oldu 
Bankaların, kredi kartı işlemlerinde uygula 
yacakları aylık azami gecikme faiz oranı, YTL 
için yüzde 6,88, dolan için yüzde 3,34, avro 
için yüzde 3, 05 olarak belirlendi. Merkez 
Bankası Başkan Vekili Erdem Başçı, bankala 
rın kredi kartına uyguladığı faizleri içeren 
düzenlemelerin 1 Haziran tarihinden itibaren 
geçerli olacağını söyledi. Haberi sayfa 9'da

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

Batarken çırpınmıyoruz bile...
Türkiye hızla karanlık bir bataklığa doğru 

sürükleniyor...
Dış dünyanın yaklaşımları ve içerideki 

çanak tutucular bataklığın oluşumu için 
ellerinden geleni esirgemiyorlar.

Oysa...
Bataklık sağlıksızlık değil mi?
Hastalığa davetiye değil mi?
Suyu bulandırınca balık avlanır mı ?
Türkiye’nin hızla sürüklenilmek istendiği 

noktanın bir kere içerideki işbirlikçilere hiç 
ama hiç yararı yok.

Olmadığını görmek için biraz tarih kitabı 
karıştırmak yeterli..

Türkiye’yi ele geçirmek isteyenler ana 
hedeflerine ulaşmak için her yolu denerler.

Çünkü onlar için her yol mübahtır..
Ekonomilerinin kuramı bile “bırakınız 

yapsınlar, bırakınız geçsinler” sözlerinde 
düşüncelerinin tam karşılığını bulur..

Hal böyle olunca....
Amaç ta Türkiye’yi karıştırmak ise..
Yollar bulunuyor..
Biri olmadı diğer yol..
Sağ-sol..
Türk-Kürt..
Laik-antilaik..
Tümü de toplumsal yapıyı bozmak, den

geleri sarsmak, iç barışın köküne kibrit 
suyu ekmek çabaları..

Bugün kü Türkiye fotoğrafına bir göz atın 
bakalım neler göreceksiniz.

Objektiflerden yansıyanlar bizi gerçekle 
yüz yüze getirmiyor mu?

Gerçi...
Uygulanagelen ve dayatılan eğitim yapısı 

ve izlenen ekonomik politikaların ülke 
insanının gözünü kör etmediyse de uzağı 
göremez hale getirdiği kesin..

Bırakın uzağı görmeyi, yakın çevremizde
ki tehlikenin bile farkında değiliz.

Türkiye aslında hem insan profili hem de 
coğrafi yapısı açısından imkan ve kabiliyet
leri yüksek bir ülke...

İnsan profili : Çalışkan, ulus sever, 
üreten, onurlu, gururlu, dik başlı bir 
toplum..

Coğrafi yapı : Üç yanı denizlerle çevrili,. 
Avrupa ile Asya arasında çok önemli bir 
köprü.. Petrole mutlak ve mutlak ihtiyacı 
olanların petrol yataklarına ulaşmak için 
geçebilecekleri tek nokta..

AvrupalI da. ‘
Amerikalı da..
Afrikalı da..
Bu gerçekleri çok iyi biliyor..
Senaryolarını da bu gerçeğin ışığında 

yazıyorlar ve sahneye koyuyorlar.
Ne var ki Türkiye’yi yönetenler..
Türkiye’nin öneminin ve Türk insan pro

filinin yapısal avantajlarının farkında olduk
ları halde bilerek ya da (bilmeyerek), iste 
yerek ya da (istemeyerek) dışarıdakilerin 
yolunu açıyorlar..

Asıl tehlike de bu gerçekte yatıyor zaten..

ABONE OLDUNUZ MU?

Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

^^■^1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHHI

ADO’den Si ijjrenciye rtsiz te '_:_ . ■

Elif ESMEN
Mart ayının ilk 
haftası başlayan ADD 
kurslarına öğrenciler 
büyük ilgi gösteriyor. 
Geçen yıl ilk defa 
açılan kurslara talep 
olması nedeniyle 
bu yıl da devam 
etme kararı alan 
ADD yönetimi 
matematik, fen 
bilgisi ve satranç 
kursu açarak 
öğrencilere ücretsiz 
destek veriyor.
Açılan kurslar 
hakkında bilgi veren 
ADD Başkanı 
Mehmet Kızılkaya,, 
"İlköğretim 5. 
sınıflara Matematik,' 
6. sınıflara Fen 
Bilgisi, tüm İlköğre
tim öğrencilerine 
satranç kurslarını 
açmış bulunmak-

tayız. Kursta, 
üyemiz olan öğret
men arkadaşlarımız 
eğitim vermekteler. 
20 kişilik sınıflardan 
oluşan kurslarımız
dan 60 öğrencimiz 
yararlanmaktadır" 
dedi.
ATATÜRK'Ü 
BENİMSEYENLERE 
KATKIDA 
BULUNUYORUZ 
Atatürk'ü seven 
ve Atatürkçü 
düşünceleri benim
seyen öğrencilere 
katkıda bulunmak 
istediklerini belirten 
ADD Başkanı 
Kızılkaya, aynı 
zamanda okullarında
ki kurslara yetişe- 
meyen yada maddi 
yönden kurslara kayıt 
yaptıramayan 
öğrencilere ücretsiz

kurs imkanı 
verdiklerini söyledi. 
Açılan kurslara 
öğrenci velilerinin 
yardımcı olduklarını 
belirten Kızılkaya 
"Kursa katılan öğren
cilerimizin velileri 
derneğimizde sırayla 
nöbet tutarak hem 
bizlere yardımcı 
oluyorlar hem de 
çocuklarının eğitim
lerine katkıda 
bulunuyorlar" dedi. 
23 NİSAN*A ÖZEL 
Mayıs ayı sonunda 
tamamlanacak olan 
kurslardan sonrada 
öğrenci faaliyet
lerinin devam ede
ceğini belirten 
ADD Başkanı 
Mehmet Kızılkaya 
"23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Haftaşı

etkinlikleri 
nedeniyle ilk ve 
Orta öğrenim 
öğrencilerine 
yönelik düzenlenen 
ve halen devam 
etmekte olan 
resim, şiir ve 
kompozisyon 
yarışmalarında dere
ceye gireceklere . 
22 Nisan 2006 
Cumartesi günü 
saati 4.00'de 
sponsorlar 
tarafından dernek 
lokalinde düzen
lenecek törenle ödül
leri verilecek" dedi. 
Kızılkaya, öğrencilere 
verilecek ödüllerin 
altın, kitap ve 
Gemlik'teki bazı 
dershanelerden 
ücretsiz OK, OKS 
ve ÖSS kursları 
olduğunu söyledi.

TURAN TRAFİK PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

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

İlgilenenlerin
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur.
TEL: (0.226) 814 12 50
FAX: (0.226) 814 34 42

YALOVA

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AK Parti İlçe Danışma toplahtıs.ında partililer salonu doldurdu

Şahin; “Çevre yolunda yaşanan
kazalara önlem alacağız”

I YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Seyfettin SEKERSÖZ
AK Parti'nin yeni 
tüzüğüne göre 
yapılan İlçe Danışma 
Toplantısı’na 
partili üyeler büyük 
ilgi gösterdi. 
Bütünler Düğün 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'ta katılarak 
konuşma yaptılar. 
Toplantıya ayrıca 
İl Genel Meclis 
üyeleri, Belediye 
Meclis üyeleri, 
mahalle ve köy 
temsilcileri ile partili 
üyeler katıldı. 
Salonunun tamamen 
dolduğu ilk İlçe 
Danışma Toplantısı 
nın açış konuşmasını 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin yaptı.
İlçe Teşkilatının yap
tığı işlerle en başarılı 
ve şeffaf parti yöneti
mi olduklarını 
söyleyen Şahin, 
yapılan ilçe danışma 
toplantısının Bursa 
düzeyin de ilk olarak 
Gemlik te yaptıklarını 
belirte rek bu toplan
tıların her üç ayda 
bir devam edeceğini 
söyledi.
SORUNLARA 
ÇÖZÜM ARIYORUZ 
Kongrenin ardından 
ziyaret edilen sivil 
toplum örgütlerinin 
ilçe hakkında 
düşüncelerini alarak 
bunların çözümü için 
arayışlara girdiklerini 
söyleyen Şahin, 
içlerinde siyasi parti
lerinde bulunduğu 
her kesime kendi 
gözleriyle ve sıcak 
ilişkiler içinde baktık
larını ifade etti. 
İlçe teşkilatı olarak 
yerelde ve genelde 
halkın sorunlarına 

। çözüm bulacak bir 
parti durumuna 
geldiklerini söyleyen 
Şahin, siyaseti

• meslek edinenler ile 
bireysel siyaset 
yapanların AK Partili 
olamayacaklarını 
belirterek "Herkes 
için çalışan, insanlar 
için çalışan bu 
kişiler gerçek 
Partilidir" dedi.

ŞİSİİL

Enver Şahin

Ekip çalışmasında 
çalışanların 
sürekli lider olmak 
istediklerine de 
değinen Şahin, 
"Bu kişilere siyasi 
parti nedir diye

na trafik lambası 
konulması için 
halkımızla birlikte 
eylemde yaparım. 
Gemlik Büyükşehir 
sınırlarına girdiyse 
imkanlarından bizim

sorsak bizim gibi 
onlar da bocalar" 
ifadesini kullandı. 
Gemlik'in 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesinin ardından 
yaşanan çalışmalar
dan da örnekler 
veren Şahin, BUSKİ, 
Temizlik işleri, köy
lerin ucuz su kullan
maları, sağlık kuru
luşlarının tüm 
insanlara açılması, 
hastaneye ek tesisin 
kazandırılmasının 
yanı sıra 2006 yılında 
ilçenin en kalabalık 
mahallelerinden biri 
olan Eşref Dinçer 
Mahallesi’ne belediye 
nin dar imkanlarına 
rağmen sağlık ocağı 
yapımı için harekete 
geçilmesini örnek 
gösterdi.
Eğitim konusuna da 
değinen Enver Şahin, 
2006 yılında çevre 
yolu arkasında 
bulunan yere 36 
derslikli yeni bir okul 
yapılarak çocukların 
yoldan geçerek tehli 
ke yaşamamalarının 
sağlanacağını 
bildirdi.
Çevre yolunda 
yaşanan kazalara da 
değinen Şahin, 
insanların bam teline 
bastığınızda hoş 
olmayan görüntülerin 
ortaya çıktığını dile 
getiren Şahin, 
"Orada kaza geçiren 
çocuklar bizim 
çocuklarımız, 
yapılması gereken 
neyse onu yaparım. 
Gerekirse çevre yolu- 

de yararlanmamız 
gerekir. İlçemiz 
insanının Büyükşehir 
den beklediği en 
büyük istek ise uia 
şımdır, bunun müm 
kün olduğu en çabuk 
zamanda çözüme 
kavuşturulması için 
Milletvekillerimizden 
ve Büyükşehir 
Belediye başkanımız- 
dan destek 
bekliyoruz" dedi. 
EN BÜYÜK SIKINTI 
İŞSİZLİK 
İlçe teşkilatı olarak 
yaşanan işsizliğe 
çözüm arayışları 
içinde olduklarını 
hatırlatan Şahin, 
aksi olduğu taktirde 
ilçedeki işsiz 
gençlerin sayısının 
daha da artacağını 
ifade etti.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, son 
olarak halkın ve 
üyelerin kendilerine 
verdiği destekle 
ilçede yaşanacak 
sorunlara çözüm 
arayışları içinde 
olacaklarını 
sözlerine ekledi. 
TURGUT'TAN 
YENİ MÜJDE YOK 
Bu tür toplantılarda 
yaptığı konuşmalarla 
yeni müjdeler veren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, yap
tığı konuşmada bek
lenenin aksine yeni 
müjdeler vermedi. 
AK Parti’nin ülke 
politikasından 
bahseden Turgut, 
Gemlik Belediyesi 
olarak insanlarımıza 

en iyi hizmeti vermek 
için çalıştıklarını 
söyledi.
Turgut, Çarşı ihalesi 
nın yapn'a'ığına a'ıkkaı 
çekerek, yakında 
temelinin atılacağını, 
terme kaplıcalarının 
olduğu yere sponsor 
bulunduğunda yap- 
işlet-devret modeliyle 
tesis kurmak 
arzusunda olduklarını 
söylerken, gençler 
ve çocuklara yönelik 
semt sahaları 
yapımına hız vererek 
halktan gelecek 
tavsiyeleri de 
değerlendireceklerini 
söyledi.
ONURUMUZLA 
SİYASET YAPIYORUZ 
AK Parti Bursa 
Milletvekili zafer 
Hıdıroğlu ise, 2002 
yılında halkın daveti 
ile onurlu siyaset 
yapmaya geldik
lerinin altını çizerek, 
"Bu işe talip 
olduysak sizlerin, 
halkımızın istek
lerinden kesinlikle 
şikayet etmeye 
hakkımız yoktur. 
Bizler sizlerin 
oylarıyla meclise 
giden maaşlı insan
larız. Görevimizi en 
iyi şekilde yapmaya 
mecburuz" şeklinde 
konuştu.
Konuşmaların ardın
dan basına kapatılan 
AK Parti İlçe Danış 
ma toplantısında 
partinin yaptığı ve 
yapacağı işler ile 
alınacak kararlar 
görüşüldü.

Üritem değil, ithalat yapılıyor!..
Geçmişte yaşanmış birkaç olay Türkiye 

olarak nereye gittiğimizin göstergesidir.
1963 yılında Türkiye’ye yabancı sermaye 

getiren, fabrika kuran (1400 kişi çalışıyor) 
yaptığı araba lastiklerinin % 70’ini ihraç 
eden Goodyear firması, lastik imalatını dur
durmaya, dışardan ithal edeceği lastiklerle 
adını devam ettirmeye karar vermiş..

Bundan sonraki yatırımlarını da başka 
ülkelerde yapacakmış..

Çünkü Türkiye’de üretim yapmak 
yabancı kuruluşlar için cazibesini kaybet
miş..

Bir zamanlar dünyanın ünlü firmalarından 
Philips’in Türkiye’de fabrikaları vardı.

Tv., radyo, traş makinesi vs. üretirdi.
Philips firması fabrikalarını teker teker 

kapattı. O da yurt dışından ithal yapıyor.
Hatırlayınız, bir zamanlar Türkiye’de 

General Electiric firmasının ampul fabrikası 
vardı. O da kapandı. O da diğerleri gibi itha
lat yapıyor...

Lafı uzatıyorum, biliyorum ama şunu da 
yazmadan geçemeyeceğim..

İzmir’de Opel’in otomobil fabrikası vardı. 
O da kapandı...

Eskiden İzmir’de üretim yapardı,şimdi o 
da ithal ediyor...

Biz yabancı sermaye gelsin, fabrika kur
sun, işsizlik azalsın diye beklerken ne olu 
yor da gelenler kaçıyor? Bizim eksik 
tarafımız ne?

Bizim beklediğimiz gelmesini istediğimiz 
yabancı sermaye, sabit sermaye yatırımı 
olacak. Fabrika kuracak, işçi çalıştıracak, 
vergi ödeyecek..

Son üç sene içinde büyük oranda işçi 
çalıştıracak bir fabrika yatırımının yabancılar 
tarafından Türkiye’ye geldiğini görmüyoruz.

Şimdilerde gelenler fabrika kurmak için 
gelmiyor.

Bono veya hisse senedi satın almak, faiz 
le oynamak, para oyunları ile servet vurmak 
içingeliyor. Ya da kurulmuş fabrikalarımızı 
satın almak için geliyor...

Ekonomistler diyorlar ki; “Türkiye’de 
formaliteler çok, ondan kaçıyorlar.” Bazı 
köşe yazarları da işi siyasete döküp, biraz 
da dini karıştırıp, “Yabancılar bizi sevmedik
leri için gelmiyorlar” diyorlar.

Sayın okurlar; yabancı sermaye sadece 
“kazanç” için gelir.

Senin benim kara kaşımız, gözümüz veya 
dinimiz için gelmez...

Türkiye’de fabrika kurarsak, girdi ve 
emek maliyeti başka ülkelerden daha ucuz 
olur mu? İç pazarda ve ihracatta ki rekabet 
gücüne dayalı üretimi sürdürme ve 
büyütme hesabı yaparlar...

Türkiye’nin nüfusu fazla ama ,insan başı
na düşen geliri 4.bin dolar civarında

Üretim girdileri devamlı artarken ,döviz 
fiyatı artmıyor.

Ortada böyle tablo var ise, daha önce 
gelenler fabrikalarını kapatıp kaçıyor, ithala
ta ağırlık veriyor, yenileri de gelmiyor...

Bu gerçekleri görelim ve “gelen kaçıyor, 
yenisi de gelmiyor diye boş yere üzülmeye
lim. Doğrulan görüp şartlara göre kurallar 
koymalıyız..

Sorun bizim ekonomik çarpıklığımızda...

ABONE OLDUNUZ MU?
iriöRT?! ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Gemlik Belediyesi Başkanlık Kupası Yelken Yarışları yapıldı

Denizde kuğu gibi süzüldüler
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yolken 
Kulübü tarafından 
düzenlenen 
Gemlik Belediyesi 
Başkanlık Kupası 
Yolken Yarışları 
yapıldı.
Cumartesi günü 
öğlen saatlerinde 
denize İnen 
18 tekneden oluşan 
Optlınistçller, 
havanın rüzgarlı

olmaması 
yarışları bir 
süre etkiledi. 
Bursa bölgesinde 
faal olarak hizmet 
veren tek yelken 
kulübü ölan 
Gemlik Yelken 
Kulübü, Gemlik 
Körfezinin gurur 
kaynağı oluyor. 
Optimist sınıfında 
yarışan 18 teknede 
bulunan 5 kız ve 
13 erkekten

oluşan yaşları 
9 İle 14 yaş gurubu 
arasındaki 
yelkenciler İki 
gün boyunca 
kordonda kendilerini 
hayranlıkla takip eden 
vatandaşlara güzel 
görüntüler verdiler. 
Hocaları önder 
Cesur'un 
gözetiminde 
teknelerini hazırlayan 
yarışmacılar, 
özel giysileriyle

birlikte sırayla 
denize açılarak 
ısınma turları yaptılar. 
Murat Güney, Ender 
Doruk, Ümit Tekin

ve Alper Ünalan'ın 
hakemlik yaptığı 
yarışmalarda 
zaman zaman 
azalan rüzgar

yarışmacılara zor 
anlar yaşattı.
Yarışların ardından 
dereceye girenlere 
kupaları verildi.

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçlnde)Yenl Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla'da Ayazma Nlovkll 8 Döııdın Zeytinlik

Bug-Ktır Sanayi Sltaalndo 165 ııı2 çokıno katlı, İçindeki yani otnrl makineleriyle satılık dükkan, 
önünde 116 m2 Bahçeli

IH MUSTAFA ÖZALP EUW

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3*1 110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

HefteÇeşit Emlak
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 Gülorco Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurboy'do 12 dönüm arazi 

vo Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

‘Gemlik Körfez* internette
OUMIVK

OÜNLUK RYYAHY CIAIKTB ■■■■

Gazetemizi
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediyesi Başkanlık Kupası Yelken Yarışları yapıldı

Kupalar sahiplerini buldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Yelken 
Kulübü tarafından 
düzenlenen Gemlik 
Belediyesi Başkanlık 
Kupası Yelken 
Yarışları yapıldı. 
Cumartesi ve pazar 
günü yapılan 
yarışlara, 18 teknede 
bulunan 5 kız ve 
13 erkek yelkenci 
katıldı.
Yapılan yarışların 
sonucunda genelde 
ilk beş ve kızlarda 
derece alan ilk üç 
yarışmacılara 
kupaları verildi. 
Genelde birinci olan 
Uğur Güner ile 
Kızlarda birinci olan 
Tuğba Öksüz'e 
birincilik kupasını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
verirken genelde 
ikinci olan Haşan 
Sal ile kızlarda ikinci 
olan Merve Öksüz'e 
ise kupalarını 
Borusan Lojistik 
Bölge Müdürü 
Hayrettin 
Aksoy verdi.
Genel sıralamada 
üçüncü olan 
Batuhan Cesur ile 
kızlarda üçüncü olan 
Buse Marmara'ya 
kupasını Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü 
Spor Şube 
Müdürü Hamza 
Çelik verdi.
Genel sıralamada 
dördüncü olan 
Murat Samsun'a 
kupasını İlçe Spor 
Müdürü Burhan

Arıkan verirken, 
genelde 
beşinci sırayı alan 
yine kızlar birincisi 
Tuğba Öksüz'e ise 
kupasını Mustafa 
Tezcan verdi. 
Ödül töreninin 
ardından görüşlerini 
açıklayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik halkının 
özlemle beklediği 
ve çocuklarını 
gönderdiği Yelken 
Sporunun ilçede 
yerleşmesini 
memnunlukla 
izlediğini belirterek 
"Geçtiğimiz yıl 
açılan Gemlik 
Yelken Kulübü’nde

şimdiye kadar 
100 çocuğumuz 
eğitim gördü. 
Bu yarışlarda ise 
bunlardan sadece 
18'i yarıştı. 
Önümüzdeki 
yaz mevsimi için

yaklaşık 300 kişilik 
yoğun bir talep var. > 
Buradan Milli 
Takıma Batuhan 
Cesur'u gönderi 
yoruz. Bu Gemlik 
için büyük başarıdır. 
Önümüzdeki hafta

sonunda yine 
Körfezimizde
Yelken il birinciliği 
kupası düzenlendi. 
Şimdiye kadar 
17 yarışma 
düzenleyen 
Gemlik Yelken

Kulübü Bursa 
Bölgesinde tek 
olmakla hem 
Bursa'nın hem de 
Gemlik'in sesini 
layıkıyla duyuracak
tır. " şeklinde 
konuştu.

", vTO&fl (i *\ ' ‘ ■ V

Hayrettin Aksoy
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Başbakan Erdoğan’dan Şahin’e Başarı Nişanı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Türkiye’deki kentlerin 
sağlıklı kentleşme
sine öncülük 
yaparak, diğer beledi 
yelere örnek olan 
‘Sağlıklı Şehirler 
Projesi’, AK Partili 
belediyeler arasında 
‘en başarılı proje’ 
seçildi. Sağlıklı 
Şehirler Hareketi’nin 
bayraktarlığını yapa 
rak, Türkiye’de bir ilk 
imza atan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’e bu başarısın
dan dolayı ödülünü 
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan verdi. 
AK Parti Genel 
Merkezi tarafından 
Ankara ASKI Spor 
Salonu’nda düzenle
nen ‘Yerel Kalkın 
manın 2. Yılında 21. 
Yüzyılın Kentleri İçin 
Büyük Buluşma’ 
toplantısına bin 790 
belediye başkanı, 2 
bin 150 il genel 
meclisi üyesi ve 15

bin belediye meclis 
üyesi katıldı.
Toplantıda, AK Partili 
belediyeler arasında 
farklı kategorilerde 
başarılı bulunan 
34 belediye 
başkanına ‘başarı 
nişanesi’ verdi. 
Halka kaliteli yaşam 
standartları sunmak 
için pek çok dünya 
kentinde başlatılan 
‘Sağlıklı Şehirler 
Hareketi’ni Türki 
ye’de yaygınlaştır
mak amacıyla, Sağlık 
lı Kentler Birliği’ni 
kuran Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, bu 

çalışması ile en başa 
rıh proje ödülünü 
aldı. Ödülünü 
Başbakan Erdoğan’ın 
elinden alan Başkan 
Şahin, ‘Sağlıklı 
Şehirler Projesi’ ile 
Türkiye’de sağlıklı 
kentleşmeye öncülük 
yaptıklarını belirterek, 
‘‘Başlattığımız 
Sağlıklı Kentler 
Hareketi, Dünya 
Sağlık Örgütü’nden 
sonra Başbakanımız 
tarafından de övgü 
aldı. Kurduğumuz 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’ne yakın 
zamanda Kayseri,

Antalya, Gaziantep 
ve Konya gibi Büyük 
şehir belediyeleri 
de üye olarak, bu 
hareket dalga dalga 
Türkiye’ye yayılacak” 
dedi. Başkan Şahin, 
günümüzde pek çok 
dünya kentini içine 
alarak yaygınlaşan 
sağlıklı şehirler 
hareketinin Türki 
ye’deki öncüsü 
Sağlıklı Kentler 
Birliği’nin, 
kuruluşundan bu 
yana gösterdiği. 
gayret ve başarılı 
çalışmalarıyla 
DSÖ Sağlıklı 
Şehirler Ulusal 
Ağlarına üyeli ğini 
belgelendiğini, 
bu büyük hareketin 
kısa sürede kendine 
önemli bir yer 
edindiğini belirtti. 
Başkan Şahin, 
yaptıkları çalış
maların Başbakan 
Erdoğan tarafından 
taktir edilmesinin 
gurur vesilesi 
olduğunu söyledi.

Büyükşehir Lisesi 
göz kamaştıracak
Büyükşehir 
Belediyesi'nce 
Merinos Lojmanla 
rı’nın bulunduğu 33 
dönümlük alının 15 
dönümünde inşa 
edilecek ölan Bursa 
Büyükşehir Lisesi, 
maket görüntüsüyle 
adeta göz kamaştır 
dı. Merinos Fabrika 
sı'yla birlikte 
Merinos Lojmanla 
rı'nın da Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
devredilmesinin 
ardından, fabrikanın 
bulunduğu alanda 
Meronis Parkı ve 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nin 
yapımına start veren 
Büyükşehir 
Belediyesi, lojman
ların olduğu alanda 
da farklı bir projeye 
imza atacak.
Lojmanların başaltıl- 
masının ardından 
bölgedeki binaların 
yıkım çalışmaları da 
tamamlanıyor.
Lojmanların bulun

duğu bölgede 33 
dönümlük bir alan 
elde edecek olan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, bu alariın 15 
dönümüne "Bursa 
Büyükşehir Lisesi" 
inşaatı, kalan 16 
dönümlük alan da 
yeşil alan olarak 
düzenleyecek. 
Büyükşehir'in 2007 
yatırım programına 
aldığı lise inşaatının 
10 milyon YTL civa 
rında bir rakama 
malolacağı ve lise 
nin 2007-2008 eğitim 
öğretim dönemine 
yetiştirilmesi hede
fleniyor. İnşaatı ve iç 
düzenlemesinin 
tamamı Büyükşehir 
Belediyesi'nce yap
tırılacak olan lise, 
daha sonra Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nü devredilecek. 
Avan projesi tamam
lanan lise binasının 
maketi görkemli 
görünüşüyle adeta 
göz kamaştırıyor.
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"İçki yasağı"na durdurma 40 + 40 zammı kim alamayacak?
Danıştay, İçişleri 
Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün 10 
Ekim 2006'te yayım
ladığı, "İçkili yer böl
gesi tespltl"ne İlişkin 
genelgenin yürütmesi
ni durdurdu.
Danıştay 8. Dairesi, 
Ankara Barosu 
Başkanlığı'nın 
genelgenin İptali ve 
yürütmesinin durdu
rulması İstemiyle 
açtığı davada, oy çok
luğuyla yürütmeyi 
durdurma kararı verdi. 
Dalre'nln kararında, 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla 10 Ağustos 
2005'to çıkarılan İşyeri 
Açma ve Ruhsatlarına 
Dair Yönetmellk'te 
"İçkili yer bölgesi" 
tanımının yapıldığı ve 
İçkili yer bölgesinin, 
mülki İdare amirinin 
görüşü doğrultusun
da, belediye sınırları 
ve mücavir alanlar 
İçinde belediye 
meclisi, bu sınırlar 
dışında II genel 
meclisi tarafından 
tespit edileceği, bu 
bölge dışında İçkili yer 
açılamayacağının

belirtildiği hatırlatıldı. 
Kararda, İçkili yer 
bölgesi tespit edile
meyecek yerler yasal 
düzenlemelerde 
açıkça sayılmışken, 
dava konusu genel
geyle "konut ve yer
leşim alanlarında, 
konutlardan ayrılmış, 
özel olarak bu şekilde 
faaliyet gösteren İşlet
melere tahsis edilmiş, 
alt yapısı, ulaşım 
hizmetleri buna göre 
yapılmış ayrı bir 
bölgede" tanımları 
yapılarak, üst hukuk 
normu olan yönet
melikte sayılmayan 
kısıtlamalara yer 
verildiği ve İçkili 
yer bölgesi konusun
da yeni kısıtlamalar 
getirildiğinin 
görüldüğü vurgulandı.

Genelgeyle İhdas 
edilmiş bu kısıtla
malara, yönetmelikte 
yer verilmediğine 
İşaret edilen kararda, 
"Bu nedenle 
genelgede, üst hukuk 
normuna uygunluk 
bulunmadığı gibi, 
getirilen bu kısıtla
malarla İçkili yer 
bölgelerinin tecrit 
anlamında şehir 
yaşamının dışına 
İtilmesi sonucu 
çıkarılabileceğinden 
içerik yönünden de 
hukuka uygunluk 
bulunmamaktadır" 
denildi.
İçişleri Bakanlığı 
karara İtiraz ederse, 
İtirazı Danıştay İdari 
Dava Daireleri 
Kurulu görüşecek.

Cumhurbaşkanı Sezer, 
memurlar verilecek ek 
zammı onayladı ama 
önce 40 sonra da 80 
YTL'llk zamdan 
faydalanamayan 
memurlar da var. 
İşte ayrıntılar.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
memurlara ek zam 
öngören tasarıyı 
onayladı. Buna göre 
memurlara ocak ayı 
İtibarıyla önce her ay 
40 YTL, ardından tem
muz ayı İtibarıyla da 
80 YTL verilecek. 
Kimler ek zamdan 
faydalanamayacak? 
Buna göre, 
1- 4924 sayılı Kanuna 
göre Sağlık 
Bakanlığında çalışan 
sözleşmeli personel: 
Bunların 40+40'ı 
alıp alamayacağına 
Bakanlar Kurulu 
karar verecektir.
2- 657 sayılı Kanunun 
4/B maddesine göre 
çalışan sözleşmeli 
personel: Bunların 
40+40'ı alıp alamaya
cağına Bakanlar Kuru 
lu karar verecektir. 
3- özelleştirmeden 
işsiz kalan 4/C'lller: 
özelleştirme 
nedeniyle işsiz kalan 
personel şuan kamu

da 657 sayılı Kanunun 
4/C maddesine göre 
çalıştırılmaktadır.• 
657'nln 4/C mad
desinde bu personelin 
bir sözleşme ile 
çalıştırıldığı belir
tilmiştir. Bu statede 
çalışan personelin 
40+40 zammının 
alıp almayacağına 
Bakanlar Kurulu karar 
verecektir. Bu şekilde 
çalıştırılan personelin 
adı geçici personel 
olup, bunlar 
sözleşmeli personel 
olmayıp, sözleşme ile 
çalıştırılan perso 
neldlr. Ancak, bunlara 
İlave ödeme yapmaya 
Bakanlar Kurulu her 
zaman yetkilidir.
4- Kısmı statüde istih
dam edilen sözleşmeli 
öğretmenler: Bu per
sonel, Milli Eğitim 
Bakanlığında 657 
sayılı Kanupun 4/C 
maddesine göre 
çalıştırılmaktadır. 
657'nln 4/C mad
desinde bu personelin 
bir sözleşme ile 
çalıştırıldığı belir
tilmiştir. Bu statüde 
çalışan personelin 
40+40 zammının 
alıp almayacağına 
Bakanlar Kurulu karar 
verecektir. Bu şekilde 

çalıştırılan personelin 
adı geçici personel 
olup, bunlar 
sözleşmeli personel 
olmayıp, sözleşme ile 
çalıştırılan perso 
neldlr. Ancak, bunlara 
ilave ödeme yapmaya 
Bakanlar Kurulu her 
zaman yetkilidir.
5- MEB’de ek ders 
karşılığı çalışan 
öğretmenler: 
Bu statüde çalışan 
öğretmenler 40+40 
zammından yararlan
mayacaktır.
6- Vekil personel: 
Kanunun birinci mad
desinde "Bir kadroya 
açıktan, kurum için
den veya kurum dışın
dan vekâlet ettirilen
lere vekâlet edilen 
görev nedeniyle birin
ci fıkraya göre ödeme’ 
yapılmaz." hükmüne 
yer verilmiştir.
Bu nedenle açıktan 

bir kadroya vekil 
olarak atananlara 
40+40 zammı 
verilmeyecektir.
7- Teşkilat 
Kanunlarına göre 
çalışan sözleşmeli 
personel: DPT, Hazine 
gibi kurumlarda teşki
lat kanunlarına göre 
sözleşmeli personel 
çalıştırılmaktadır.
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Okullara yeni kaynak oluşturuldu SSK, yurtclışıtedavive1.8milyon YTLödedj
Konsolide bütçe 
İmkanlarının 
yetersiz kalmasıyla 
arıç-gereç, temizlik, 
elektrik ve yakıt 
türü İhtiyaçları 
karşılamada büyük 
güçlükler yaşanan 
okullar İçin yeni bir 
kaynak oluşturuldu. 
Memurlara ek zam 
öngören yasa, 
öğretmenlere ve 
okullara yeni bir 
kaynak İmkanı tanıdı. 
Buna göre, 
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
tarafından yapılan 
merkezi sistem 
sınavlarında 
"başvuru, tercih 
hizmetleri" sırasında 
alınacak ücretler, 
görevli personelle 
okula aktarılacak. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'ln onayladığı 
ve memurlara ok 
zam öngören yasada 
öğretmenler ve 
okullara ok kaynak 
sağlayan düzenlomo

de yer aldı. 
Yasaya göre, 
ÖSYM tarafından 
yapılan merkezi 
sistem sınavlarında 
kılavuz alımı ve 
herclhlorln teslimi 
sırasında adayların 
ödediği ücretin yarısı 
herhangi bir vergi 
ve kesintiye tabi 
tutulmaksızın 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
bağlı okul ve kurum 
müdürlükleri 
tarafından 
görevlendirilen 
personele ödenecek. 
Alınan bedelin 

diğer yarısı İse 
okulların acil 
İhtiyacında 
kullanılmak üzere, 
okulların bağlı 
olduğu İlçe MIHI 
Eğitim Müdürlerl'nce 
açılan hesaba 
aktırılacak.
Başvuru ve tercih 
hizmetlerinin 
bedelinin' 
tahslllylo personele 
yapılacak ödemeye 
ilişkin esaslar Iso 
MIHI Eğitim Bakanlığı 
ile ÖSYM Başkanlığı 
arasında İmza
lanacak bir pro
tokolle bolirlenocok. 

SSK, yurtdışında 
tedaviye gönderdiği 
8 sigortalı için yak
laşık 1 milyon 800 
bin YTL ödedi. 
Lösemi hastası Esin 
Köse'nln yurtdışında 
tedavi olmak İçin 
başlattığı mücade
lenin ardından, yurt- 
dışında tedavi 
imkanı, aktif sigor
talıların yanı sıra sig
ortalının bakmakla 
yükümlü Olduğu oş 
ve çocuklarına da 
tanındı. Yaz ayların
da yapılan bu 
değişiklikle, 2 
yılda12 kişi yurt- 
dışında tedavi olma

YDS’ye başvurular bugün
2006-ÖSS'ye başvu
ran adaylardan, 
üniversitelerin 
yabancı dille İlgili 
bölümlerinde okumak 
isteyenler, bu günden 
itibaren 17 Nlsan'a 
kadar banka ya 
Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) ücreti yatıra
caklar. YDS'ye

olanağından yarar
landı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'ndan alı
nan bilgiye göre, bu 
düzenlemenin ardın
dan, yurtdışında 
tedavi hakkına sahip 
olan 12 kişiden 9'u 
yurtdışına gönde 
rlllrken, 3 kişinin 

başvurabilmek için 
ÖSS’ye de başvur
muş olmak gerekiyor. 
Sınava başvurmak 
isteyen adaylar, 40 
YTL olarak belirlenen 
YDS ücretini, 3-17 
Nisan günleri arasın
da Ziraat Bankası 
şubelerine yatıracak
lar. Adayların, sınav 

yazışmaları halen 
devam ediyor. 
SSK, sigortalı İle 
bakmakla yüküm
lüğü olduğu oş ve 
çocuklarının yurt- 
dışındaki tedavi ve 
zorunlu masrafları 
nın yanı sıra gidiş ve 
dönüş uçak biletleri
ni de karşılıyor.

ücretini yatırabilmek 
için bankadaki 
görevliye T.C.
kimlik numaralarını 
vermeleri ve 
yatırdıkları ücret 
karşılığı bir dekont 
almaları gerekiyor. 
Sınava girecek 
adaylara, fotoğraflı 
sınava giriş ve 
kimlik belgeleri 2006- 
Mayıs ayı içinde pos 
tayla gönderilecek.
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Kredi kartlarında gecikme faizi 6,88 oldu
Bankaların, kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulayacakları aylık 
azami gecikme faiz 
oranı, YTL İçin yüzde 
6,88, doları için yüzde 
3,34, avro için yüzde 
3,05 olarak belirlendi. 
Merkez Bankası'nın, 
kredi kartı borçlarının 
yeniden yapılandırıl
masını da içeren 5464 
sayılı Banka Kartları 
ve Kredi Kartları 
Kanunu'na dayanarak 
hazırladığı "Kredi 
Kartı işlemlerinde 
Uygulanacak Azami 
Faiz Oranları 
Hakkında Tebliğ"! 
Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi. Tebliğ ile 
kredi kartı düzenleme 
yetkisine haiz 
bankalar ile diğer 
kuruluşlarca kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulanacak azami 
akdi ve gecikme faiz 
oranları düzenlendi. 
Kredi kartı işlem
lerinde aylık azami 
akdi faiz oranı, YTL 
için yüzde 5,75, ABD 
Doları için yüzde 2,68 
ve avro için yüzde 
2,53 olarak belirlendi. 
Aylık azami gecikme 
faiz oranı ise YTL için 
yüzde 6,88, ABD 
Doları için yüzde 3,34 
ve avro için yüzde 
3,05 olarak uygu
lanacak. Katılım

bankaları, tebliğdeki 
akdi faiz oranını "kar 
payı", gecikme faizini 
ise "gecikme cezası" 
olarak uygulayacak. 
Kredi kartı düzenleme 
yetkisine haiz 
bankalar ile diğer 
kuruluşlar, kredi kartı 
işlemlerinde uygula 
yacakları faiz oran
larını, 1 Haziran 
2006'ya kadar tebliğ 
hükümlerine uygun 
hale getirecekler. 
Başçı: "Kredi kartı 
faiz oranları, rekabet 
ile düşecek" 
Merkez Bankası 
Başkan Vekili Erdem 
Başçı, Resmi Gaze 
te'de yayımlanan, 
Merkez Bankası'nın, 
"Kredi Kartı İşlem
lerinde Uygulanacak 
Azami* Faiz Oranları 
Hakkında Tebliğ"ine 
açıklık getirdi 
Başçı, söz konusu 
kanun ile Merkez 
Bankası'na görev 
verildiğini bu görevin 
kredi kartlarında 
azami faizleri belir

lemek olduğunu 
hatırlatarak, 
bankalara, bu kanuna 
uyum|u hale gelmek 
için 3 ay süre 
verildiğini bildirdi. 
Bankaların kredi 
kartına uyguladığı 
faizleri içeren düzen
lemelerin 1 Haziran 
tarihinden itibaren 
geçerli olacağını 
söyleyen Başçı, 
"bankalar, bugün 
duyurduğumuz azami 
faiz oranlarını göre
cekler ve uyum sağla 
mak için 2 ay süreleri 
olacak. Haziran ayı 
içerisinde, bugün 
açıkladığımız oran
lara uyacaklar. Tem 
muz ayında tekrar üç 
aylık dönem için 
duyuru yapacağız" 
d'ed’ı*.
Kanun hükümlerine 
göre Merkez 
Bankası'nın, çeyrek 
aylar itibarıyla azami 
faiz oranlarını açık
layacağını belirten 
Başçı, kredi kartı faiz
lerinin dünyanın her 

yerinde diğer kredi 
faizlerine göre bir 
ölçüde yüksek 
olmasının anlaşılır 
bir netice olduğunu 
söyledi;
Ancak, Türkiye’de 
özellikle son 5 ayda, 
kredi kartı faizleri ile 
diğer kredi türlerinin 
faizleri arasındaki 
makasın açıldığını, 
bunun dikkat çekici 
bir durum olduğunu 
ifade eden Başçı, 
bunun neden böyle 
olduğu konusunda 
Merkez Bankası'nda 
bir süredir çalışma 
yapıldığını kaydetti. 
Piyasada, diğer kredi 
türlerinde rekabetin 
çalıştığının ‘ 
gözlendiğini, tüketici 
kredi faizlerinin son 
derece düştüğünü, 
mevduatta yoğun 
bir rekabetin 
gözlendiğini 
belirten Başçı, 
rekabetin çalışma
masına neden olarak 
iki unsur tespit 
edildiğini, bu 
engellerden birisinin 
1 M art'ta kanunun 
yürürlüğe girmesi ile 
ortadan kalktığını, 
ikinci engel olan 
Merkez Bankası'nın 
ne yapacağı 
konusundaki belirsi
zliğin de tebliğ ile 
ortadan kalktığını 
söyledi.

Çalışabilir nüfusun 
yüzde 43.4’ü

istihdam ediliyor

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
çalışabilir yaştaki 50 
milyon 826 bin kişi
den 22 milyon 46 
bininin istihdam 
edildiğini bildirdi. 
DYP Hatay 
Milletvekili Mehmet 
Eraslan’ın soru öner
gesini yanıtlayan 
Başesgioğlu, TÜİK'in 
2005 yılı verilerine 
göre; 25 milyon 
617 bini kadın ve

ihracat Mart
ayında 7.5 milyar

25 milyon 209 bini 
erkek olmak üzere 
çalışabilir yaştaki 
nüfusun (15 ve 
daha yukarı yaş) 
50 milyon 826 bin 
kişi olduğunu ifade 
etti.
Bu nüfustan 
22 milyon 46 
bininin istihdam 
edildiğini belirten 
Başesgioğlu, 
istihdam oranının 
yüzde 43.4 olduğunu 
kaydetti.

Meyve suları toplatılıyor
İngiltere'de içinde 
Dünya Sağlık Örgütü 
(DSO) tarafından 

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

tavsiye edilen mik
tarın çok üzerinde, 
kansere neden ola-

bilen benzen madde
si tespit edilen mey 
ve suları toplatılıyor. 
Çocuklara yönelik 
bol şekerli ve meyve 
aromalı içecekler 
üreten 26 ayrı fir
manın ürünlerinden 
4'ü, içme sularında 
izin verilen miktarın 
çok üzerinde benzen 
içerdiği gerekçesiyle 
toplatıldı. Kansere 
neden olabilen mad 
deyi içeren 22 ürü 
nün raflardan kaldırıl
masına devam 
edildiği kaydediliyor.

Ulaştırma BakanlığrÇanakkale Bölge Müdürlüğümden
—— Ekol LPG Gazete Yayın Dağıtım Inş Dış.Tic. Ltd. Şti.

adına alınmış olan Çan-K2 16 28557 Nolu 
taşıt listesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Ekol LPG Gazete Yayın Dağıtım Inş Dış.Tic. Ltd. Şti.

İŞ ARIYORUM
E ve A2 ehliyet sahibiyim. Servis şöförlüğü işi arıyorum.

Ya da işyeri bekleyip telefonlara bakabilirim. 
Fakülte mezunuyum. Uygun bir iş arıyorum.
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Yapılan analizlerde, 
bazı içeceklerde izin 
verilenden 36 kat 
fazla benzen tespit 
edildiği belirtiliyor. 
Times gazetesi, bu 
içecekleri üreten 
firmaların arasında 
Schvveppes, Robin 
sons, Kia-Ora, Vimto 
ve Lilt'in bulun
duğunu duyurdu. 
Gazete, tüketici 
derneklerinin, 
hükümetten daha sıkı 
denetim yapılması 
talebinde bulunduk
larını yazdı

doları aştı

İhracat Mart ayında 
7,5 milyar dolan aştı. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
Başkanı Oğuz Satıcı, 
Çanakkale'de 
Mart ayı ihracat 
rakamlarını açıkladı. 
Bu yılın Mart 
ayında ihracatın 
2005 yılının\Mart 
ayına göre yüzde 
13,8 oranında 
artarak 7 milyar 
518 milyon dolara 
yükseldiğini 
bildiren Satıcı, ilk üç 
aylık (Ocak-Şubat- 
Mart) ihracatın da

2005 yılının 
ilk üç ayına göre 
yüzde 7,4'lük 
artışla 18 milyar 
571 milyon dolara 
ulaştığını kaydetti. 
Satıcı, son 12 
aylık dönemde 
ihracatın bir önceki 
döneme göre 
yüzde 10,6 arttığını 
ve 74 milyar 716 
milyon dolar 
olduğunu belirtti. 
Mart ayında ihracat, 
Aralık 2005'den 
sonra ikinci defa 
7 milyar dolarlık 
sınırı aşmış oldu.
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Bebeklerde demir eksikliği görülmesi
Türkiye astanesi'nden 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Şükrü Cido, huzursuz, 
iştahsız, bazen çok 
uyuklayan, bazen de 
uykusuzluk çeken bir 
bebekte demir eksik
liğine bağlı kansızlık 
sorunu olabileceğini 
söyledi. Cido, bu tip 
belirtilerde ailelerin 
muhakkak bir hekime 
başvurmaları gerek
tiğinin altını çizdi. 
Demir eksikliğine bağlı 
kansızlık, çocukların 
hem zeka hem de 
bedensel gelişimini 
olumsuz etkiliyor. 
Çocukları demir eksik
liğinden korumak için 
altı ay anne sütüyle 
beslemek ve ek besin
lere zamanında 
başlanması yönünde 
anneleri uyaran Dr. 
Cido, "Bebeklik döne
minde normalmiş gibi 
görünen bazı problem
ler bebekte demir 
eksikliğine bağlı kan
sızlık bulunduğunun 
habercisi olabiliyor. 
Anne sütüyle beslen
meme, demirden eksik 
gıdalarla beslenme 
gibi faktörlerle ortaya 
çıkan demir eksik
liğine bağlı kanşızhk 
problemi hem fiziksel 
hem de zeka gelişimini 
olumsuz etkiliyor. Bu 
nedenle ailelerin 
bebeklerde ve çocuk
larda sık görülen 
demir eksikliğine bağlı 
kansızlığının belirtileri
ni iyi bilmesi ve 
zamanında hekime 
başvurması gerekiyor"

Yatak odası nasıl renklendirilir?
Hindistan'da eski 
çağlarda bile, duvar 
boyayan kişiler ayrı 
bir sınıf oluşturmak
taydı. Bu, ev duvar
larını ve kumaşları 
boyamakta kullanılan 
çeşitli güzel renkteki 
boyaları doğadan 
çıkarılmasının, ne 
derece önemli 
olduğunu göstermek
tedir. Gerçekten renk, 
herhangibir ortam 
yaratmada, yanlızca 
estetik açıdan değil, 
içinde bulunan kişi
lerin davranışlarını 
etkilemesi bakımından 
da son derece önemli 
bir öğedir.
Renk seçimi kadar 
kişisel bir olaya az 
rastlanır; her kişinin 
sevdiği vazgeçe
mediği bazı renkler 
vardır ve çevresini söz 
konusu renklerle 
çevirmek en doğal 
hakkıdır. Gene de bazı 

dedi. 
Dr. Cido, demir eksik
liğinin belirtilerine 
değinerek, demir 
eksikliği bulunan 
bebeğin, huzursuz, 
iştahsız, çok uyuk
layan, bazen de 
uykusuzluk çeken bir 
bebek durumunda 
olduğunu söyledi. 
Demir eksikliği söz / 
konusu olduğunda 
çocuğun çoğu zaman 
büyümesinin ve 
gelişmesinde durakla
malar gözlendiğini 
ifade eden Dr. Şükrü 
Cido, "Hemoglobini 
çok düşerse cilt rengi 
de solar. Bu solukluk 
en çok göz kapak
larının içine, ağız 
mukozasına, avuç 
içlerine ve tırnak 
yataklarına bakılarak 
anlaşılabilir. Demir 
eksikliği olan çocuk 
garip şeylere karşı bir 
iştah duyar. Toprak 
yeme, kum yeme, buz 
yeme gibi durumlar 
görülür. Demir eksik
liğinin ayrıca ciddi 
zeka geriliğine ve 
davranış bozukluğuna 
yol açtığına dair 
giderek çoğalan bil
giler mevcuttur. Demir 
eksikliğine erken tanı 
konup tedavi edilmesi 
durumunda bu bozuk
lukların büyük bir 
kısmı düzelmektedir" 
diye konuştu. 
KANSIZLIĞIN 
OLUŞUM 
MEKANİZMASI 
Dr. Cido, kansızlığın 
oluşum mekanizması 
hakkında bilgi vererek,

genel kurallara uymak 
yararlı olur.
Söz gelimi, yatak 
odasında aşırı sıcak 
bir ortam yaratacak 
renkler, dikkati her an 
canlı tutacaklarından 
pek tavsiye edilmezler. 
Buna karşılık, başka 
odalarda soğuk bir 
etki yaratacak açık 
mavi, yeşil, gri, hatt 
leylak rengi yatak 
odalarında rahatça 
kullanılır.
Unutulmaması 
gereken önemli 
noktalardan biride 
yatak odasındaki 
renklerin ve uyumun, 
dinlendirici olması 
gerekmektedir: Göz 
bütün odada, yatak 
odasından perdelere, 
duvarlardan aydınlat
maya rahatça hiç bir 
çağrışım olmadan 
dolaşabilmelidir. Bir 
fon rengi seçilip, bu 
rengi tekrarlayacak 

tıbbi adı "anemi" olein 
kansızlığın, kırmızı 
kan hücrelerinin yani 
alyuvarların sayısının 
ve hemoglobinin 
beraber veya ayrı 
olarak o yaşa uygun 
normal değerlerin altı
na düşmesi sonucu 
oluşan bir klinik tablo 
olduğunu belirtti. Bu 
azalma sonucu, kanın 
oksijen taşıma kapa
sitesi ve dokulara 
giden oksijen mik
tarının azaldığını 
belirten Dr. Cido, 
"Bununla birlikte 
hemoglobin düzeyi 
7-8 gr/dl'nin altına 
inmedikçe önemli 
fizyolojik değişiklikler 
ortaya çıkmaz. Deri ve 
mukozaların solukluğu 
ancak bu değerin altı
na inince belli olur. 
Kansızlık çocuklarda 
kendini çok değişik 
biçimlerde göstere
bilir. Klinik tablo hiçbir 
bulgu olmamasından, 
ağır hasta bir çocuğa 
kadar geniş bir yel
paze içerir" açıkla
masında bulundu.
Dr. Cido, çocuklarda 
kansızlığın oluşum 
nedenlerini 'eritrosit
lerin ve hemoglobinin 
yetersiz yapımına 
bağlı kansızlıklar', 
'eritrositlerin aşırı 
yıkımına bağlı kansı
zlıklar' ve 'kan kaybına 
bağlı kansızlıklar' 
olarak 3 grupta 
topladı. Kansızlığın 
çocuklarda çoğu 
zaman bu mekaniz
malardan birisinin 
eksik veya bpzuk 

çerçeve, abajur gibi 
objelerle daha belirgin 
olması sağlanabilir.
Kişisel beğenilerin 

yanısıra renk seçi
minde rol oynayan 
başka etkenlerde 
vardır; bunların 
başlıcası "ışık etk
isizdir. Sıcak güneş 
ışıkları güneş 
batarken ya da 
doğarken odaya 
girdiklerinde, bütün 
renkler daha parlak, 
daha canlı görünür. 
Tersine, zayıf ışıklarda 
herşeyi "öldürür", 
sönükleştirir.
Bu noktada gene, 
evin ve odanın baktığı 
yön önem kazanır. 
Söz gelimi, kuzeye 
bakan bir odada açık 
renk ceviz mobilyalar 
seçilerek duvarlar 
sarı, kahverengi bir 
renge boyanarak ve 
bu renklerin tonları 
(altın sarısı, turuncu,

olması sonucu oluş
tuğunu ifade eden Dr. 
Cido, "Bazı durumlar
da birden fazla neden 
bir arada bulunabiliy
or. Diyetin en önemli 
olduğu yaş grupları 6 
ay ile 2 yaş arası ve 
bir de ergenlik döne
midir. Büyümenin çok 
hızlı olduğu bu iki 
dönemde demirden 
fakir yiyeceklerle 
beslenilmesi sonucun
da demir eksikliği ane
misi meydana 
gelebilir. Ergenlik 
dönemindeki kızlarda 
adet kanamalarının 
düzensiz ve fazla 
olması da demir eksik
liğine katkıda bulunan 
bir faktördür. Kan 
yapımında önemli rol 
oynayan B12 vita
mininin eksikliği daha 
çok vejeteryan diyetle 
beslenen kişilerde 
olurken folik asit 
eksikliği ise yeşil 
yapraklı sebzelerden 
fakir bir diyetle besle
nen kişilerde ortaya 
çıkar. Ancak bu iki 
besinin eksikliğine 
bağlı anemiler, çocuk
larda demir eksikliğine 
bağlı kansızlık kadar 
sık görülmezler" 
ifadelerini kullandı.

ŞİİR KÖŞESİ

kırmızı, kahverengi) 
yatak örtüsü ve 
yastıklarda kul
lanılarak bir serinlik 
etkisi yaratılabilir. 
Tersine, oda güneye 
bakıyor ve çok sıcak 
oluyorsa, açık mavi, 
beyaz ve gri tonları 
kullanılarak 
bir serinlik etkisi 
yaratılabilir.
Bu arada, yanlızca 
odaya giren ışığın 
değil, ışığın üstüne 
çarpıp yansıdığı 
yüzeyinde çok önemli 
olduğunu unutmamak 
gerekir: Aynı sıcaklık
ta iki yüzeyden biri 
parlak, diğeri mat ise 
parlak olan ışığı yan
sıtır, mat olan ise yok 
eder. Bu nedenle, 
yatak odasının aydın
latmasında 
elden geldiğince, 
pencereden sızan gün 
ışığı taklit 
edilmektedir.

Zeki ÇALAR

MEVZUAT

ihracatta mevzuat
İthalâtta mevzuat 
İş adamı olmak zor 
Ne huzur var ne rahat

İhraç etmeye kalksan 
Bir kaç kemik ve deri 
Hep önüne dikilir 
Mevzuat hazretleri

Almanya'ya sat da gör 
Eşek için bir yular 
Türkiye'de bürokrat 
Mevzuatı uygular

KDV'de mevzuat 
ÖTV'de mevzuat
Vergi memurlarına 
Gel de derdini anlat

‘Gemlik Körfez' internette
Gazetemizi

^-mgemlikkorfezgazetesLCMi. 

adresinden okuyabilirsiniz ]
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Felç geleceği haber verir Göz tansiyonu, 
göz sağlığını tehdit ediyor

Kalıcı felç hastalığı 
oluşmadan hastaların 
çoğunda geçici 
iskemik atak (beyne 
giden kan akımında 
azalma) dediğimiz 
nörolojik tablo oluşur. 
Geçici iskemik atak 
ani başlayan bir süre 
devam eden ve hemen 
hiçbir iz bırakmadan 
kaybolan nörolojik 
yetmezlik belirti
lerinden oluşan 
durumdur. Bu süre 
24 saati aşmamalıdır. 
Fakat genelde kısa 
olur. Yapılan araştır
malar sonucu bu ter
imin eski yunanda bile 
kullanıldığı göstermiş 
olmasına karşın 
gerçek niteliği ile 
tanınması ve de 
tedavisi son yıllarda 
olmuştur ve halen 
çalışmalar devam 
etmektedir. Geçici 
iskemik atak geçiren 
hastaların büyük 
çoğunluğu 1-3 yıl 
içinde felç hastası 
olmaktadır.
Günümüzde gerek 
çevresel faktörler, 
gerekse beslenme 
alışkanlıklarından 
dolayı genç yaşta felç 
sanıldığından daha 
fazla görülmektedir. 
Hayati önem ve sosyal 
nedenlerden dolayı bu 
hastalığın erken 
dönem teşhisi bu 
hastalığa aday kişi
lerin felçten kurtul
masını dolayısıyla 
kendisinin bakım has

tası olmasını önler. 
Evet bu hastalar ha 
yati tehlikeyi atlatsalar 
bile bakım hastası 
olarak kalırlar, bu da 
çevresindeki yakın
larını sosyal ve 
ekonomik yönden 
etkiler. Gerek yaşlı 
gerekse genç olsun 
inme yani felç 
hastalığının habercisi 
olan geçici iskemik 
atakları tespit edip 
tedavisini yapmak 
büyük önem taşır. 
Beyni besleyen 2 tane 
ana damar sistemi 
vardır. Kaba tabirle 
bunlardan biri beynin 
ön ve orta yüzeyini 
besleyen halkın 
şah damarı diye 
adlandırdığı Karotis 
damarları diğeri de 
beynin arka yüzeyini 
ve derin bölgelerini 
besleyen 
Vertebrobaziler damar 
sistemidir. Çok kısa 
olarak :
1) Vertebro-badiler 
sistemindeki geçici 
iskemik ataklarda : 
a) Görme bozuklukları: 
çift görme ,görme 
bulanıklığı,görme 

hayalleri görülür. 
b)Baş dönmesi 
(vertigo) özellikle çift 
görme ile beraber 
anlam kazanır.
c)Düşme nöbetleri 
özellikle yaşlı hastalar
da ani olarak düşme 
görülür ve hastalarca 
dizlerimin bağı 
çözüldü diye 
tabir edilir.
2) Geçici Karotis 
iskemisi:
a)Bir gözde ani geli 
şen kısa süreli körlük 
b)Bir tarafta his ve . 
duyu bozuklukları ve 
kuvvet azlığı 
c)Konuşma bozukluk
ları, bazen de şuurda 
bozukluklar 
görülebilir.
65 yas üzerindeki gru
plarda hastalığın seyri 
daha iyidir. Orta yaşta 
kalıcı felç geçirme 
olasılığı ortalama 
% 30 dur. Bu hastalığı 
hazırlayan sebepleri 
çok kısa Sıralarsak: 
1)Kalıtsal olarak 
damarların yapısı 
2)Hipertansiyon 
3)Kalple ilgili hastalık
lar (kapak hastalığı 
vs.)

4) Kanda yağ oranı 
(kolesterol, trigliserid.H 
DL,LDL,VLDL durumu) 
5) Sigara içme 
alışkanlığı
6) Aşırı alkol alışkan
lığı, Aşırı kahve 
alışkanlığı
7) Kandaki şekilli 
elamlarin fazlalığı 
sayılabilir.
Geçici iskemik geçiren 
hastaların çoğu duru
munu önemsemez.
Fakat bu durum fark 
edildiğinde en kısa 
zamanda doktora 
başvurulmalıdır. Bu 
durum nedir? Örnek 
verecek olursak ani 
gelişen geçici konuş
mada bozukluk ani 
gelişen tek gözde 
geçici körlük, bir 
tarafta geçici güç azal
ması, geçici hafıza 
kaybı vs. sırahyabiliriz. 
Hasta deneyimli bir 

hekime başvurduktan 
sonra hastalığa yol 
açacak tüm sebepler 
araştırılmalı bir neden 
varsa derhal ortadan 
kaldırılmalı ve uygun 
tedavi düzenlen
melidir. Hastalıkla 
karşılaşılabilecek 
tabloların ayrımı 
büyük önem taşır 
örneğin bu akut 
tablo gerçek bir 
damarsal olayımı 
yoksa tümöre 
iltihaba veya başka 
patolojiyemi bağlı 
olarak çıkmıştır. 
Bunun ayrımı iyi 
yapılmalıdır.

Göz tansiyonunun, 
40'h yaşlardan 
itibaren göz sağlığını 
etkileyen en önemli 
hastalıklardan birisi 
olduğunu belirten 
uzmanlar, 
"Milyonlarca kişiyi 
tehdit eden göz tan
siyonunun erken 
tanısı için göz kon
trollerini kesinlikle 
ihmal etmemek 
gerekiyor" uyarısında 
bulundu.
Sinsi bir hastalık olan 
göz tansiyonunun, 
belirtilerinin zor tespit 
edilmesi nedeniyle 
genellikle teşhisinin 
geç konulduğunu 
ifade eden Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Kadircan 
Keskinbora, 
"Hastalığın tanısının 
geç konması ise kör
lüğe kadar varabilen 
ağır sonuçlar doğura
biliyor. Tıp dilinde 
'glokom' olarak 
adlandırılan göz tan
siyonunun yüksek 
olması göze zarar 
veriyor. Normalde göz 
içi oluşumlarının 
beslenmesi için göz 
içerisinde sürekli 
oıarak bir sıvı yapılır 
ve bu göz içi sıvısı 
aynı zamanda sürekli 
olarak bir takım 
kanallarla göz dışına 
atılır. Glokom, göz içi 
sıvısını dışarı boşal
tan kanallarda yapısal 
olarak tıkanıklık ya da 
bu sıvının boşalması

na direnç oluşması 
nedeniyle sıvının 
yeterli boşalmaması 
ve buna bağlı olarak 
göz içi basıncının art
ması sonucu oluşur. 
Yükselen göz içi 
basıncı göz sinirle 
rine zarar verir ve 
sinir ölümüne neden 
olur. Göz siniri 
hücreleri öldüğü 
zaman da kalıcı 
görme kaybı oluşur" 
dedi.
40 YAŞTAN SONRASI 
RİSKLİ
Doğuştan da 
görülebilen bu 
hastalığın erişkin 
çağda genellikle 40'h 
yaşlardan sonra 
görüldüğüne dikkat 
çeken Dr. Keskinbora, 
"Yaş ilerledikçe risk 
de artıyor. Göz tan-* 
siyonuna herkeste 
rastlanabiliyor. Ancak 
bazı kişiler için risk 
daha büyük. Glokom 
riskini ileri yaş, ailede 
glokom öyküsünün 
bulunması, sigara 
içilmesi, şeker has
tası olmak, hipertan
siyon hastası olmak, 
miyopi, uzun süreli 
kortizon tedavisi 
görmek artırıyor. 
Göz tansiyonu 
tanısı ancak klinik 
muayeneyle ortaya 
çıkıyor. Hastayı rahat
sız edici bir belirti 
vermediği için ancak 
belirgin görme kaybı 
ortaya çıktığında fark 
edilebiliyor.
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Endüstri Meslek Lisesi Öğretmenler
Halı Saha Turnuvası’nın birincisi oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
28 Şubat 2006 
Salı günü akşamı 
start alan 
Öğretmenler 
Halı Saha turnuvasın
da Endüstri 
Meslek Lisesi 

takımı birinci oldu. 
9 takımın katılımıyla 
başlayan turnuvada 
birbirinden güzel 
maçlar çıkaran 
öğretmenler 
gençlere taş 
çıkartırcasına 
mücadele ettiler.

Menzil Halı Saha'da 
oynanan final 
maçında Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğretmenleri 
turnuvanın başarılı 
takımlarından 
11 Eylül İlköğretim 
takımını 3-2 

yenerek turnuvanın 
birinciliğini 
kazandılar.
İlk-yarısı Endüstri 
Meslek takımının 
2-1 üstünlüğüyle 
kapandığı maçın 
ikinci yarısında 
kazandığı golle

3-1 öne geçen 
Endüstri Meslek 
Lisesi takımı 
kalesinde gördüğü 
ikinci gole rağmen 
maçı 3-2 
kazanmasını bildi. 
Endüstri Meslek 
Lisesinin birinci/ 

11 Eylül İlköğretim 
okulu tamının ikinci 
olduğu turnuvada 
Ticaret Meslek 
Lisesi takımı 
üçüncülüğü elde 
etti.

TELEKOM’DA DEVRİM!
İLETİŞİM ARTIK

DAHA KOLAY
DAHA EKONOMİK

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ODE

i

Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde
Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 

üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!
SUP£RÖNLIN€

/ TELEKOM
CEMRE İLETİŞİM

BİR TELEFONUNUZ YETER
GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)



Bursa’da halk otobüsü devrildi: 22 yaralı
Bursa’nın Nilüfer ilçesine Mesken Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde seyir halinde giden Halil İbrahim Polat yönetimindeki Özel 
Terminal Otobüsü, mesken durağında yolcu aldı. Şoför ile yolcu Birsel Aktaş arasında kart okutma nedeniyle çıkan tartışma nedeniyle 
şoför Polat, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs apartmanın bahçe duvarına çarparak devrildi. 22 kişi yaralandı. Syf 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Bursa’yı Uzay Kampı'nda

temsil ettiler

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
4 Nisan 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu Fen 
Bilgisi öğretmeni Nimetullah Yıldız 
ile 7. Sınıf öğrencisi Ekin Soygan 
27-31 Mart tarihleri arasında düzen
lenen Ulusal Uzay Kampı’nda 
iki ayrı grupta eğitim gördü. 
İzmir’de düzenlenen kampta Yıldız 
ve Soygan, Bursa’yı temsil ettiler.

Haberi sayfa 4’de

Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilcileri depremi değerlendirdi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Taşın altına el koymak..
Geçtiğimiz hafta sonunda AKP İlçe 

Danışma Meclisi’nde Gemlik’in sorun
ları masaya yatırılmış.

En güncel olay olan Çevre Yolu’ndaki 
kazaların önlenmesi için gereken neyse 
yapılması konusu, İlçe Başkanı Enver 
Şahin tarafından ilgililere net bir şekilde 
ortaya konmuş,

Şahin, gerekirse vatandaşlarla bu 
konuda eylem koyabileceğini söylemiş.

Bunlar güzel ve cesurca söylenmiş 
sözler.

Ama, unutulmamalı ki Çevre Yolu 
konusu bugünün konusu değil.

Yolun üzerinde koca bir kaçak 
mahalle belediyenin gözüne baka baka 
oluştuktan sonra hep gündeme geldi.

Çevre yolunun üzerinde büyük bir 
nüfus oluştu.

Küçük çocuklar bu mahallede okul 
olmadığı için yolun karşısına gidip 
gelmek zorunda.

İşte bu gidiş gelişler sırasında olan 
oluyor..

Yollarda bir yaya çizgisi bile yok.
Vatandaş trafik lambası istiyor.

. Alt geçit istiyor.
Neden? Kazalardan korunmak için.
Cuma günü iki çocuğa özel bir ara

banın çarpması sonucu halk galeyana 
geldi.

İlçe yöneticilerin o galeyanda 
göremedik. İlçe Emniyet Müdürü ve 
AKP İlçe Başkanından başka!

Sorunu Büyükşehir’e atmakla işin 
içinden çıkılmaz.

Taşın altına asıl kenten sorumlu olan
lar elini koymalı. Halk bunu istiyor.

Mimarlar Odası İlçe Temsilcisi 
Mim. Osman Turan ile İnşaat 
Mühendisleri Odası Gemlik 
Temsilcisi İnş. Müh. Yıldırım 
Akıncı, Gemlik’in 1. derecede 
deprem bölgesi olduğunu hatır
latarak, “Amacımız insanları 
korkutmak, paniğe sevketmek 
değildir. Tehlikeyi görmezden 
gelmek, yok saymak da o tehli 
keyi ortadan kaldırmaz. ” dediler. 
Turan ve Yıldırım ilçede tüm 
binalarının envanterinin çıkarıl
masını, yeni imar alanları açılma 
sı gerektiğini belirtirken, herke 
sin bu konuya katkı koyması 
gerektiğini söylediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi 3'de

Polis Teskilatı’nın 
161, yıldönümü kutlanıyor 
Türk Polis Teşkilatı’nın 161. kuruluş 
yıldönümü kutlama programı belli oldu. 
3-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan 
Polis Haftası kutlamaları 5 Nisan 2006 
Çarşamba günü Emniyet Müdürlüğü’nde 
kan bağışı kampanyası ile başlayacak.
6 Nisan 2006 Perşembe günü Merkez 
Camii’nde ikindi namazına müteakip 
şehitlere mevlid okutulacak.
10 Nisan 2006 Pazartesi günü saat lO.oo’da 
Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının 
ardından saat 11.oo'de Belediye Düğün 
Salonu’nda kokteyl verilecek. 10 Nisan 2006 
Pazartesi günü saat 16.oo’da ise ilçe 
stadında Emniyetspor ile Milli Eğitim Spor 
futbol müsabakaları yapılacak.

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

Osman Turan - Yıldırım Akıncı

Belediye Meclis toplantısı 
perşembe gününe ertelendi 

■ \

Dün toplanması gereken Belediye 
Meclisi Başkanın isteğiyle ertelendi
Büyükşehir Yasa 
sı’na göre her ayın 
ilk pazartesi günü 
toplanması gereken 
Belediye Meclisi 
dün toplanamadı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından toplantı 
için çağrı yapılan 
Belediye Meclis

üyelerine dün yeni 
bir bildiri gönderildi. 
Buna göre Belediye 
Başkanı toplantının 
perşembe günü 
yapılmasını istedi. 
Bu nedenle dün 
saat 14.oo de 
toplanması gereken 
meclis Perşembe 
gününe ertelendi.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■MH günlük siyasi o az e ve MHH

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Bursa'da halk olobûsü devrildi: 2 varalı
Terör....

Diyarbakır’da ve İstanbul’da eş zamanlı 
olarak gerçekleşen ortalığı karıştırma gi 
rişimleri düşündürücü..

Bir yanda bölücü terör..
Diğer yanda sinsi açık yürütülen dinsel 

deylet kurma çabaları..
İki bela da birbirinden beter..
Geçen gün yazmıştım yine tekrarlıyo

rum..
Bu ülke laik demokratik Türkiye 

Cumhuriyetedir.
1923’te kanla, irfanla, azimle, sabırla 

kurulmuştur.
Ardarda gerçekleştirilen devrimler 

ülkenin önünü aydınlatmıştır.
1950’ye kadar Cumhuriyet tüm kurum 

ve kurallarıyla yaşamış ve işlemiştir.
Ancak..
1950’li yıllar Türkiye’nin bugünlerine 

gelen yolun başlangıcı olmuştur.
Başta siyasal ve ekonomik olmak 

üzere verilen ödünler dönem içerisinde 
“hak”a dönüştü.

1950’den bu yana iktidarı elinde bulun
duran siyasal mekanizmalar oy uğruna 
ülke insanının geleceğini kararttılar.

Cumhuriyete ihanet ettiler.
Cumhuriyetle elde edilen kazanımlar! 

hoyratça harcadılar.
Bugün yaşananlar tesadüf mü?..
Öyle olduğunu sananlar aldanıyorlar..
Çünkü ne olup bitiyorsa hepsi planlı, 

programlı.
Önce..
Irak..
İran..
Suriye...
Çünkü petrol o bölgelerde...
Mutlaka ele geçirilmesi gerek..
Sonra ...
Türkiye..
Çünkü petrol bağlantı yolu..
Boşuna mı ABD kapılarını Türklere 

açıyor..
Boşuna mı Türkiye’de İngilizce eğitim 

veren Amerikan Okulları açıyorlar.
Ne demişler...
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum 

ek,
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç 

dik,
Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan halkı 

eğit.”
En az 50 yıldır onlar öyle yapıyorlar.. 
Biz de fırsat veriyoruz.

Bursa'da dün bir halk 
otobüsü, şoförle 
yolcu arasında 
yaşanan bilet tartış
ması sırasında 
kaldırıma çıktıktan 
sonra bir apartmanın 
bahçe duvarına 
çarparak devrildi 
Kazada 22 kişi 
yara/ana'ı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkeze bağlı 
Yıldırım İlçesi 
Mesken Mahallesi 
Ertuğrul Gazi 
Caddesi'nde seyir . 
halinde bulunan 
Halil İbrahim Polat 
(27) yönetimindeki 
16 LB 781 plakalı, 
94 numaraİı Özel 
Terminal Otobüsü, 
mesken durağında 
yolcu aldı.
Otobüs şoförü 
Halil İbrahim Polat, 
otobüse binen 
Birsel Aktaş (34) 
ismindeki yolcunun 
manyetik kartını okut
madığını iddia ederek 

yolcu ile uzun süre 
tartıştı. Birsel Aktaş 
ile kavga ettiği sırada 
Mesken Meydam'na 
dönen virajda şoför 
Halil İbrahim Polat'ın 
direksiyon hakimiye 
tini kaybetmesi 
sonucunda halk oto
büsü kaldırıma çıktık
tan sonra bı’r apart
manın bahçe duvarı
na çarparak devrildi. 
Kazada yaralanan .
22 kişi, ambulanslarla 
SSK Şevket Yılmaz 
ile Yüksek İhtisas ve 
Göğüs Hastanelerine 
kaldırıldı. Çeşitli 
yerlerinden hafif 
yaralanan diğer 
yolcular ise ayakta 
tedavi edildi.
Kaza sonrası 
ambulans bekleyen 
yaralılar, ambulansın 
gecikmesine sinir
lenirken, polis ekip
leri, devrilen otobüs 
etrafında güvenlik 
kordonu oluşturdu. 
Daha sonra

otobüs şoförü 
Halil İbrahim
Polat, polis tarafın
dan gözaltına alındı.
Olay yerinde 
gözyaşlarına 
boğulan Polat'ın 
babasını arkadaşları 
teselli etmeye 
çalıştı.
Kaza sırasında 
otobüs şoförü île 
tartışan Birsel 
Aktaş da elinden 
yaralanırken, kendisi 
ile araçta bulunan

. 8 yaşındaki kızı 
Ümran ve kız 
kardeşi Ayşe 
Aktaş'ın oldukça 
korktuğu gözlendi.

jOlay yerine 
gelen Birsel 
Aktaş'ın eşi

«İse panik içinde 
eşini ve kızını aradı. 
Şoför Halil İbrahim 
Polat, otobüsün freni 
boşaldığı için kaza 
yaptıklarını öne 
sürerken, Yüksek 
İhtisas Hastanesi'nde 

- tedavi altına 
alınan Birsel 
Aktaş'ın 8 yaşındaki 
kızı Ümran ise, 
kazanın bilet 
tartışması yüzünden 
yaşandığı iddia etti. 
Yaşadıkları kazayı 
korku içerisinde 
anlatan Ümran 
Aktaş, "Otobüse 
bindikten sonra 
şoför, annemle tartış
maya başladı. 
'Kartı okutmadın' 
diyordu.
Annem de kartı , 
okuttuğunu söyledi. 
Şoför ikide bir 
arkasına dönerek 
anneme bağırıyordu. 
O sırada direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek kaldırıma 
çaptı ve otobüs 
devrildi" 
diye konuştu.
Yaralıların durumu
nun ciddi olmadığı 
belirtilirken, polis, 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

TURAN TRAFİK PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KİRfE! REKLAM
-tettklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

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

Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 
başvurmaları rica olunur.

TEL: (0.226) 814 12 50
FAX; 40-226) 814 34 42

YALOVA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilcileri depremi değerlendirdi.

“Mazeret değil çözüm Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural'L933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

üretmek gerekiyor”
Mimarlar Odası İlçe Temsilcisi Mim. Osman Turan ile İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik Temsilcisi İnş Müh. Yıldırım Akıncı, Gemlik’in 1. derecede 
deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, “Amacımız insanları korkutmak, 
paniğe sevketmek değildir. Tehlikeyi görmezden gelmek, yok saymak da o 
tehlikeyi ortadan kaldırmaz.” dediler. Turan ve Yıldırım ilçede tüm binalarının 
envanterinin çıkarılmasını, yeni imar alanları açılması gerektiğini belirtirken, 
herkesin bu konuya katkı koyması gerektiğini söylediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ile 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Yıldırım 
Akıncı birlikte düzen
ledikleri basın toplan
tısı ile Gemlik'te 
deprem ile ilgili alın
ması gereken önlem
leri sıraladılar. 
Geçtiğimiz günlerde 
Mimarlar Odası’nın 
davetlisi olarak 
Gemlik'e gelen 
Kandilli Rasathanesi 
eski Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Mete 
Işıkara'nın "Deprem 
ve Birlikte yaşamak" 
konulu konferans 
verdiğini hatırlatan 
Turan ile Akıncı, bu 
konferansın ışığında 
17 Ağustos 1999'dan 
bu yana Gemlik'te 
"Depreme Hazırlık" 
anlamında nelerin 
yapılıp, yapılmadığını 
tartışmak gerektiğine 
inandıklarını 
belirterek, "Görünen 
o ki; 17 Ağustos 
unutulmak istenmek
te, depreme yönelik 
somut adımlar 
atılmamaktadır. 
Amacımız, kamu 
oyunu korkutmak, 
paniğe sevk etmek 
değildir. Ancak, 
tehlikeyi görmezden 
gelmek, yok saymak 
da o tehlikenin 
ortadan kalktığını 
belirtmez" dediler. 
GEMLİK 1, DERECE 
DEPREM BÖLGESİ 
Gemlik’in 1. derece 
deprem bölgesi 
olduğunun altını 
çizen Turan ile 
Akıncı, özellikle ova 
kesiminin aktif iki fay 
hattının arasında 
olduğuna dikkat çeke 
rek, "Öncelikle ilçe

i YazıYORUM

Osman Turan - Yıldırım Akıncı

mızd'e tüm binalar 
taranıp 'Bina envan
teri' çıkarılmalıdır. 
Az hasarlı, orta 
hasarlı, çok hasarlı 
binaların Mimar ve 
Mühendisler Odaları 
ile işbirliği yapılarak 
tespit edilmeli, hasar
lı binalara yönelik 
'Bina güçlendirme' 
çalışmaları için 
vatandaşlarımız 
yönlendirilmeli ve 
teşvik edilmelidir. * 
Bu konuda Gemlik 
İnşaat Mühendisleri 
Odası, bina hasar 
tespitlerini ve 
gerekirse 
güçlendirme pro
jelerini son derece 
uygun fiyatlarla kamu 
yararına yapacağını 
açık ve net olarak 
taahhüt etmektedir" 
şeklinde konuştular. 
DOĞRU PROJE 
"Deprem öldürmez, 
binalar öldürür" 
düşüncesi ile yapıla
cak binalarda üç pro
jenin doğru uygulan
ması gerektiğine 
değinen Mimarlar 
Odaşı Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan ile İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Gemlik Temsilcisi

Y'rîa'ırım Akıncı, Dun
ların "Doğru Proje, 
Doğru Uygulama ve 
Doğru Denetim" 
olduğunu ve işlem
lerin kusursuz 
yapılması gerektiğini 
söylediler.
MAZERET DEĞİL 
ÇÖZÜM GEREKİYOR 
Gemlik'te süratle 
yeni imar alanlarının 
açılması gerektiğinin 
altını çizen Turan ile 
Akıncı, "Bu konuda 
^bürokratik engellerin 
vprtadan kaldırılması 
için, başta Belediye 
Başkanı olmak 
üzere herkes katkı 
koymak zorundadır. 
Öyle bir sürecin 
içindeyiz ki, mazeret 
değil, çözüm 
üretmek gerektiğini 
düşünüyoruz.
Kentimizde
Azot Sanayi İşletmesi 
vardır. Bu işletme, 
deprem anında 
kentimiz için en 
büyük tehlikeyi 
barındırmaktadır. 
Herhangi bir gaz 
kaçağında, deprem
den değil ama 
zehirlenmekten 
binlerce vatan
daşımız mağdur 
olabilir.

Azot Sanayi 
İşletmesinin, ya 
tamamen kapatılıp 
başka bir yere nakli 
nin sağlanması, . 
ya da hiç stoksuz 
çalışmasının temin 
edilmesi gerekmekte
dir. Bu konuda 
en büyük görev, 
sayın Belediye 
Başkanına düşmekte
dir." dediler.
17 Ağustos 1999'un 
ulusça çok acı çek
tiği, çok üzüldüğü 
bir gün olduğunun 
unutulmaması 
gerektiğini hatırlatan 
Osman Turan ile 
Yıldırım Akıncı, 
"O günkü acılarımızı 
unutmadan, vakit 
kaybetmeden 
depreme yönelik 
tüm önlemleri 
almamız gerekmekte
dir. 17 Ağustos’u 
unutmak yerine, 
yeni 17 Ağustosların 
yaşanmaması için 
tüm kurum ve kişi
lerin duyarlı olması 
gerektiği inancını 
taşı yoruz." diyerek, 
durumun Gemlik 
kamu oyuna 
hatırlatmak gerektiği
ni söylediler.

Dünya hali bu değil..
Biz köşe yazarları ister istemez hepimiz 

politika hakkında yazıyoruz, ama hayat 
sadece bundan ibaret değil. Biz de bunu 
biliyoruz...

Hatta politikanın hayatın çok küçük bir 
kısmını oluşturduğunu da görüyoruz.

Herkesin özel yaşamının ayrıntıları poli
tikadan daha önemli; sağlık, hastalık, 
geçim, yemek, cinsellik, okul, karı koca 
ilişkileri, yaşlılık..

Bu kadar dert ve uğraş varken o zaman 
niye köşeler hep politikayla dolu?

Çünkü bu, bizim ortak alanımız, bununla 
uğraşmaktan - konuşmaktan bıkmayız. 
Ayni zamanda yaşamlarımıza tesir eden, 
etileyen bir ortak alandır.

Hepimiz birer insan tekiyiz ama politika 
ve basın olunca, "kamuoyuna” 
dönüşuverıyoruz.

Biz kamu oyuyuz.. Tabidir ki söz de...
Gerçi bu ülkede kamuoyu diye dikkate 

alınan gerçekçilikte yoktur.
Basın kamu oyu der, politikacı aman 

kamu oyunu rahatsız etmeyeyim der, sivil 
dernekler biz onların temsilcisiyiz derler 
bunlar lafta kalır.

Siyasi gücü eline geçiren, kamuoyu 
falan dinlemeden işine bakıyor, cebini 
dolduru yor, çıkarlarını sonuna kadar zor
luyor.

Kamu oyu denenlerde ağızları açık ayran 
delileri gibi bakıp duruyor...

Bundan önceki örneklerde görüldüğü 
gibi; halkın % 9O‘ı bir genel başkanı, ya da 
başbakanı lanetlese bile inadım inat 
koltuğunda oturuyor.

Burada gerçi kamuoyu denen baskıya 
gizli bir meydan okuma var..

“El mi yaman, bey mi yaman” sözü bu 
durumlar için sövlenmistir.

Ama tarihte görülmüştür ki bey her 
zaman baskın çıkmıştır...

Bu yazımda sözü bu kadar uzattım 
bilmiyorum. Aslında amacım politika yaz
mak değil ,sağlık üzerine birkaç söz söyle
mekti..

Yemek pişirmek ve yemek bir sanattır.. 
Gerçekten de öyle.

Yemek yemeyi en sevmeyen insan bile, 
bu işin bir beslenme ve karın doyurma işin
den öte bir sanat ve kültür olduğunu söyler.

Tarih içinde gelişmiş her şey gibi, kolay 
değiştirilemeyecek bir kültür bu..

Aşçılar yeni yemekler icat etmeye çalışı 
yor, ama bu kolay değil.

Binlerce yıllık deneyimini bir tarafa 
atarak yeni şeyler bulmak zor.

Size birkaç örnek; niye fasulye ile pilavı 
ayrı ayrı değil de çok zaman bir arada 
yeniyor biliyor musunuz?

Çünkü ikisi bir arada yenildiği zaman 
etten alınan proteine yakın bir besin değeri * 
sağlıyor da ondan..

Halk zaman içinde bunu öğrenmiş, bunu 
yapmaya çalışıyor.. Kentler de kebaba 
hücum var. Önce lahmacun yiyor, arkasın
dan acılı Adana- Urfa yiyor, sonra da gelsin 
künefe... Ama yemek adabı bu değil.

Eskiden kebapçılar da masa yeşillikten 
görünmezdi, beraber kebap yenirdi.

Yeşillik kızarmış etin zararlarını dengele
mek, hayvani yağın damarlarımızı tıka
masını önlemek içindi. Şimdi ise herkes 
kebabı yutuyor .sonra da hastalıktan kurtu
lamıyor. Gerisini düşünmeden veryansın 
ediyor. Bu konular eften püften gibi 
gelmesin; Mal varlığını açıklamayan ya da 
yarım yamalak açıklayıp milletin ağzını kap
atmaya çalışan politikacılardan çok daha 
önemli. Tabiidir ki anlayana...

Ne yediğiniz ve nasıl yediğiniz , ömür 
sürenizi de belirler. Unutmayın

mailto:L933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Ulusal Uzay Kampı’na 40 ilin ilköğretim okulundan seçilen öğretmen ve öğrencileri katıldı

Bursa’yı Uzay Kampı’nda temsil ettiler
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu Fen Bilgisi öğretmeni Nimetullah 

Yıldız ile 7. Sınıf öğrencisi Ekin Soygan 27-31 Mart tarihleri arasında 
düzenlenen Ulusal Uzay Kampı’nda iki ayrı grupta eğitim gördü.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
40 ilden İlköğretim 
okulu öğretmen 
ve öğrencileri 
arasından seçilenler 
arasında yer alan 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Fen 
Bilgisi öğretmeni 
Nimetullah Yıldız ile 
7. Sınıf öğrencisi Ekin 

Soygan Ulusal Uzay 
kampından döndü. 
İzmir'de düzenlenen 
Uzay Kampı’nda 
Bursa ilini temsil 
eden Öğretmen 
Nimetullah Yıldız 
ile başarılı öğrenci 
Ekin Soygan, kampta 
oluşturulan uzay 
araçları içinde çeşitli 
eğitim gördüler.

27-31 Mart 2006 
tarihleri arasında 
düzenlenen 
Ulusal Uzay 
Kampı’nda iki ayrı 
gurupta eğitim 
gören Yıldız ile 
Soygan, maket 
olarak dizayn 
edilen uzay
mekiği Discovery'de 
eğitim görürken

uzayda oluşturulan 
kolonilerde 
çalışmalar yaptılar. 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’nun 
başarılı öğretmeni 
Nimetullah Yıldız 
ile öğrencisi Ekin 
Soygan ayrıca, 
basınçsız ortamda 
nasıl yürünür 
eğitimi de gördüler.

L öğrencisi Ekin Soygan İzmir’de düzenlenen 
Uzay Kampı’nda eğitim gördü. .

■W

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

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

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

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

BW İlim ÖZALP EM W
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

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 işlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Baharla birlikte 
havanın günlük 
güneşlik olmasın
dan yararlanan 
sokak köpekleri, 
kordonun tadını 
çıkarıyorlar.
Son günlerde 
başıboş olarak 
ilçe içinde dolaşan 
onlarca köpek, kim
seyi umursamadan 
halk arasında geze 

rek, istedikleri yerde 
de konaklıyorlar. 
Emin Dalkıran 
Kordonu ile Atatürk 
Kordonu’nda daha 
sık görülen sürü 
halindeki köpekler
den korkanlar, 
durumdan yakınır
larken, Gemlik’te 
bugüne kadar bir 
hayvan bakımevinin 
kurulmamasını da. 
eleştiriyorlar.

İnsan sağlığı 
açısından tehlike 
yaratan başıboş 
köpeklerin koruma ’j 
altına alınması 
istenirken, bu I
durumdan habersiz 
olan başıboş ı
köpekler ise karın- | 
lan doyduktan 
sonra kordonda ı 
güneşin altında sere fi 
serpe yatıp, baharın i 
tadını çıkarıyorlar. j|
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Erkeklerde ilk birinci belli oldu
Elif ESMEN
Voleybol İkinci 
Amatör Küme İlçe 
Birinciliği için dün 
oynanan maçlarda 
Engürücük 
İlköğretim Okulu 
A Gurubunda

birinciliği garantiledi. 
Gemlik Lisesi 
Spor Salonunda 
devam eden ve 
oldukça çekişmeli 
geçen maçlar dün de 
izleyicileri coşturdu. 
Turnuvanın 
A gurubunda 

hiç yenilmeyen 
Engürücük 
İlköğretim Okulu 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu’nu 
25-23 ve 25-16’lık 
setlerle 2-0 yenerek 
erkeklerde Gemlik'i 
ilde temsil edecek 

ilk takım oldu.
Günün ikinci maçında 
ise Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu, 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu’nu 
25-21 ve 25-22'lik 
setlerle 2-0 yendi.
B GURUBU

BİRİNCİSİ 
YARIN BELLİ 
OLACAK 
Turnuvanın A 
gurubu birincisi 
belli olurken 
yarin oynanacak 
son maçta B 
Gurubu birincisi

belirlenecek.
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu ile Kurtul 
İlköğretim okulu 
arasında oynanacak 
son maçta Gemlik'i 
Erkeklerde temsil 
edecek ikinci takım 
belli olacak.

PALMİYE]
DON0(JRMfl|

faLMiYEj PALM®
IPOLMM
DONDU RNRİ

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
JUı türlü olım-sotım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

W1 lEIUI
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:513 3595
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PTT'ye emeklisinden sitem
Seyfettin 
SEKERSÖZ

Gemlik 
PTT’sinden 
1982 yılında 
emekli olan 
Aziz Sezer (75) 
emekli maaşını 
gününde alama
maktan yakınarak 
"Bu işin sorumlu
ları kimse 
duruma çare 
bulsunlar" dedi. 
Daha önce 
rahatsızlandığı 
için evinde 
ikamete ödeme 
yapıldığını 
hatırlatan Sezer, 
iyileşmesinden 
sonra ise 
maaşını kendi 
gelerek PTT 
veznelerinden 
aldığını söyledi. 
Cuma günü 
verilen maaşını 
dün almak için

PTT veznesine 
gittiğini söyleyen 
Aziz Sezer, 
sistemde 
arıza olduğu 
gerekçesiyle 
maaşını ala
madığı söyledi. 
Bir günde üç 
kez PTT*ye 
gittiğini söyleyen 
Sezer, yaşlı bir 
kişinin günde 

üç kez maaşını 
almak için 
evinden 
çıkıp PTT'ye 
gitmesinin üzücü 
olduğunu 
söyledi.
Ödemesi 
olduğu için 
mahçup 
olduğunu da 
söyleyen 
Sezer, "Bizim

Özelleştirmede 
işsiz kalanlara 

yeni imkan tanındı

paramızı 
siştemde arıza 
var diyerek 
vermeyenler 
sorumludurlar, 
neden böyle 
yapıyorlar.
Maaşımızı 
geciktirmeye 
kimsenin 
hakkı yoktur" 
şeklinde 
konuştu.

Özelleştirme 
uygulamaları 
sonucu işsiz 
kalan ve bilahare 
işsiz kalacak 
olan işçilerin 
diğer kamu 
kurum ye 
kuruluşlarında 
geçici personel 
statüsünde 
istihdam 
edilmelerine 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
yeni bir imkan 
tanınıyor. 
Bakanlar 
Kurulu kararı 
gereği Devlet 
personel 
Başkanlığınca 
Milli Eğitim

Bakanlığına 
yönlendirilenler
den 657 sayı 
Devlet memurları 
Kanunun 
değişik 4/C 
maddesine 
göre geçici 
personel 
çalıştırılmasına 
ilişkin Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Personel 
Genel 
Müdürlüğünün 
geçici personel 
olarak çalıştırıla
cakların atama 
klavuzunda 
belirtildiği şekilde 
başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor.

Geçici Personel 
klavuzunun 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürlüğünün 
Geçici personel 
olarak çalıştırıla
caklara 
htt://personel. 
mb.gov.tr 
adresinde 
yayınlandığı 
açıklanırken 
Müracaatların 
5Nisan 2006 
tarihine kadar 
İl Milli Eğitim 
müdürlüğünde 
oluşturulacak 
başvuru büroları
na yapılması 
gerekiyor.

GEMLİK ANA BAYİİ

4 Isıtma, sıcak su mc z 
A kontrat cihariannoa «
4 ÜO B

✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR
✓ DOĞALGAZSOBASI
✓ TESİSAT ve PROJE

FB----■y ULUKAYA
DOĞALGAZ ISI SANAYİ-

* T6l:513 88 26

I ;

j!
’ D

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

mb.gov.tr
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Prim alacalıları yapılandırması başvuruları başladı
SSK ve Bağ-Kur prim 
alacaklarının yeniden 
yapılandırılması için 
başvurular dün 
başladı.
Uygulamadan yarar
lanmak isteyenlerin, 
SSK il müdürlüklerine 
yazılı olarak başvur
maları gerekiyor. 
"E-Bildirge" kap
samında SSK'dan 
şifre alan ve prim bel
gelerini kuruma inter
netten gönderen iş 
verenler de ön başvu
rularını internetten 
yapabilecekler. Ancak 
yine de işverenlerin 
her koşulda yazılı 
başvurularını yap
maları gerekecek.
Bağ-Kur'a borcu 
bulunanlar da il 
müdürlüklerindeki 
dilekçeleri doldurarak 
başvurularını 
yapabilecekler.
Bağ-Kur'da borç mik
tarına bakılmaksızın 
tüm borçlara, SSK'da 
ise borç aslı 100 bin 
YTL ve altında olanlar 
için asıl borçlarına 
1998 sonuna kadar 
mevcut gecikme

cezası, 1999'dan 
başvuru tarihine 
kadar ise gecikme 
cezasryerine daha 
düşük olan enflasyon 
oranı uygulanacak.
60 AY TAKSİT 
Borcun yaşına ve 
tutarına göre taksit 
sayısı belirlenecek, 
ancak taksit sayısı en 
fazla 60 ay olacak. 
Başvuru süresinin 
sona erdiği tarihi 
takip eden ayın 
sonuna kadar 
borçların tamamının 
ödenmesi durumun
da hiçbir vade farkı 
uygulanmayacak.
Bir yıl içinde 3 
defadan fazla taksit
lerini ödemeyenlerin 

veya bu süre içinde 
ödemesi gereken 
cari ay primlerini 3 
defadan fazla aksa
tanların yeniden yapı
landırma işlemleri 
iptal edilecek.
Toplam borçlarının 
yüzde 25'ini peşin 
veya dört taksitini 
cari ay primleri ile 
birlikte ödeyen Bağ- 
Kur'lular için sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanma imkanı 
getirilecek.
VAKIFBANK'TAN 
BAĞ-KUR 
BORÇLULARINA 
KREDİ
Vakıfbank, gecikmiş 
prim borcu olan Bag- 
Kur sigortalılarına 

emeklilik hakkı 
kazanabilmeleri için 
kredi uygulaması 
başlattı,.
Vakıfbank'tan yapılan 
açıklamaya göre. 
Bağ-Kur İşletme 
Kredisi adıyla uygula
maya konulan hizmet 
çerçevesinde, Bağ- 
Kur üyelerine prim 
borcu tutarı kadar 
kredi kullandırılacak.
Yüzde 1.25'ten 
başlayan faizlerle 
verilecek kredinin 
vadesi 60 aya kadar 
olacak. 3 Nisan-31 
Mayıs 2006 tarihleri 
arasında kullandırıla
cak krediyi 
kullanacak Bağ-Kur 
borçluları, sadece 
gecikmiş prim .
borcu ile sınırlı olmak 
kaydıyla mevcut 
hizmetten yararla 
nabilecek. Borçlunun 
Bağ-Kur hesabına 
doğrudan yatırılacak 
kredinin geri ödeme
si, aylık eşit taksit 
veya üç ay ödemesiz 
dönemli aylık 
eşit taksit ödemeli İ 
yapılabilecek.

Güne; tutulması kör etti

Hatay'da güneş tutul
masını çıplak gözle 
izleyen bir kişinin 
yüzde 95 oranında 
görme kaybına 
uğradığı bildirildi. 
Merkezi Adana'da 
bulunan bir kurye şir
ketinde çalışan 24 
yaşındaki Mustafa 
Doğan, 29 Mart 
Çarşamba günü git
tiği Hatay'da yüz yılın 
tek güneş tutulmasını 
çıplak gözle izledi. 
Yaklaşık 30 dakika 
güneşin tutulmasını 
izleyen Doğan, 6 gün 
sonra gözlerince 
acıma ve görme 
fonksiyonlarını 
yitirmeye başladı. 
Özel Çukurova Göz 
Hastanesi'ne başvu
ran Doğan'ın burada 
yapılan muayene ve 
tetkiklerden sonra her 
iki gözünde de güneş 
yanığına bağlı olarak 
yüzde'95 oranında 

görme kaybına 
uğradığı tespit edildi. 
Çıplak gözle güneş 
tutulmasının 
izlemesinin cezasını 
çektiğini ifade eden 
Doğan, "Her insan 
gibi ben de güneş 
tutulmasını merak 
ettim. Ama benimki 
çocukça bir iş oldu. 
Yaklaşık yarım saat 
boyunca çıplak gözle 
güneş tutulmasını 
izledim. Sonra göre
mez oldum" dedi. 
Özel Çukurova Göz 
Hastanesi Başhekimi 
Op. Dr. Halil Aksu, 
yaptığı açıklamada, 
güneş yanıklarının bir 
hafta içerisinde 
etkisini gösterdiğini 
belirterek, "Mustafa 
Doğan bize başvuran 
ilk kişi. Her 2 
gözünde de yanmalar 
olmuş. Yüzde 95 
oranında görme kaybı 
var." diye konuştu.

PC SHOP

NOWOX
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD ı KDV
Kredi Kartına 12 taksit

Nowox 1 Nowox 2
Asııs 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€ANCT€ TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
wwwzbaytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com
www.gernsiad.org 
www.tatcan.com 
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

VİOR-TEL iie 
Daha çok konuşun 

daha az ödeyin.
Ev telefonlarında % 50’ye yaran 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 / BURŞAg
Tel: (0.224) 512 203

www.gemliknowox.com

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
wwwzbaytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gernsiad.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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5 günlük hava raporu ÖSYM sınav düzenini değiştiriyor
5 günlük hava 
raporu : Bugün yurt 
genelinde görülecek 
sağanak yağmurlar, 
yarından itibaren 
doğu bölgelerimize 
kayıyor. Hafta 
ortasında hava tama
men açıyor, hava 
sıcaklığı hissedilir 
derecede artacak. 
Güney bölgeleri 
mizde yaz mevsimi 
yaşanacak. 
Önümüzdeki üç 
günde beklenen en 
yüksek ve en düşük 
hava sıcaklıkları 
şöyle: İstanbul 17/6, 
Ankara 19/4, İzmir ve 
Antalya 23/10, Adana 
21/11, Diyarbakır 
16/2, Trabzon 11/6, 
Erzurum 12/-3. 
Gün gün hava 
durumu şöyle: 
BUGÜN; Marmara, 
Ege, Akdeniz, Doğu 
Karadeniz, Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu'da sağanak 
yağmur bekleniyor... 
ÇARŞAMBA günü 
yağışlar batı bölge

lerde yerini güneşe 
bırakıyor. Marmara 
ve Ege'de gökyüzü 
parçalı bulutlu, 
İç Anadolu ve Batı 
Karadeniz'de çok 
bulutlu. Diğer 
yerlerde sağanak 
yağış sürüyor, 
özellikle Doğu 
Akdeniz, Doğu 
Anadolu'nun güneyi 
ve Güneydoğu 
Anadolu'da etkili 
sağanak yağmur 
görülecek.
PERŞEMBE günü 
batıda hava tama
men açıyor. Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Akdeniz ve Doğu ile 

Güneydoğu 
Anadolu'da sağanak 
yağmur var, batı böl
gelerimizin tamamın
da gökyüzü açık ve 
parçalı bulutlu... . 
CUMA tüm Türkiye 
yağışsız bir gün 
geçirecek. Marmara 
çok bulutlu, diğer 
yerler parçalı 
bulutlu.
CUMARTESİ günü 
de hava açık. 
Marmara ve Batı 
Karadeniz'de gece 
saatlerinde sağanak 
yağmur bekleniyor, 
Erzurum-Kars 
bölümü de sağanak 
yağmur altında.

Başta ÖSS olmak 
üzere yılda 35 
civarında sınav 
düzenleyen 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), sınav salon
larında "oturduğu 
sıraya sığamayan", 
"gürültü nedeniyle 
sınavda dikkatini 
toplayamayan" aday
ların dava açmaları 
üzerine bu tür sorun
lara çözüm bulmak 
amacıyla proje 
hazırlığına başladı. 
Projeyle hem 
kopya çekilmesini 
önlemek, hem de 
adayları sınav 
esnasında "rahat 
ettirmek" isteyen 
ÖSYM, sınavlarda 
oturma düzenini ve 
hangi adaya hangi 
soru kitapçığının ve 
rileceğini merkezden

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

belirleyecek bir 
sisteme geçecek. 
Sınav yapılan bir 
sınıftaki sıraların 
yüksekliği, "sınıfın 
güneş durumu"nun 
adayı rahatsız edip 
etmeyeceği, sınav 
yapılan yerde 
gürültüye neden olan 
inşaat bulunup 
bulunmadığı gibi 
birçok detaylı bil
giler, ÖSYM'de 
toplanacak ve ÖSYM 

bu verileri baz 
alarak sınav 
düzenleyecek. 
Böylece, ÖSYM 
zorunlu kalmadıkça 

• havaalanı, inşaat 
yanındaki bir okulda 
sınav yapmayacak 
veya genellikle 
yetişkinlerin katıldığı 
bir sınavı ilköğretim 
öğrencilerinin 
okuduğu,küçük 
sıralar bulunan okul
da düzenlemeyecek.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTÎ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus______ mı 
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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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:aiz borçları korkuttu gecikmeli ödemeler azaldı
Kredi kartı borcunu 
gecikmeli ödeyen
lerin sayısı Şubat 
ayında %68,7 
oranında azalırken, 
borcunu ödemeyen
lerin sayısı %1 arttı. 
Merkez Bankası ve 
rilerine göre, kredi 
kartı borcunu öde
meyenler ile gecik
meli ödeyenleri 
gösteren negatif 
nitelikli ferdi kredi 
ve kredi kartları 
sayısı Şubat ayında, 
bir önceki aya göre

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

yaklaşık %1,8 
oranın da azalış 
gösterdi.
Ocak ayında toplam 
31.645 adet olan 
"negatif nitelikli 

ferdi kredi ve kredi 
kartları" toplamı, 
Şubat ayında 
31.085'e indi.
Bu çerçevede 
borcunu ödemeyen
lerin sayısı, 
Şubat ayında yak
laşık %1 artarak 
29.645'ten 30.460’a 
çıkarken, borcunu 
gecikmeli olarak 
ödeyenlerin sayısı 
yaklaşık %68,7 
gerileyerek 
2.000'den 625'e 
indi. Alt kalemler 
göz önüne 
alındığında, negatif 
nitelikli ferdi kredi
lerin sayısı Şubat 
ayında, bir önceki 
aya göre %1,3 
artarak 2.154'ten

2.743'e çıktı. 
Bu çerçevede 
Şubat ayında, 
borcunu ödemeyen
lerin sayısı 
1.996'dan 2.637'ye 
çıkarken, borcunu 
gecikmeli olarak 
ödeyenlerin sayısı 
158'den 106'ya indi. 
Şubat ayında 
negatif nitelikli 
kredi kartları 
sayısı ise %3,9 
azalarak 29.491'den 
28.342'ye geriledi. 
Borcunu öde
meyenlerin sayısı 
27.649'dan 
27.823'e 
yükselirken, 
borcunu gecikmeli 
ödeyenlerin sayısı 
1.842'den 519'a 
geriledi. Ayrıca 
bu yılın 2 ayında, 
negatif nitelikli ferdi 
kredi ve kredi 
kartlan toplamı 
62.730 olarak 
belirlendi. Bunun 
60.105'i borcunu 
ödemeyenlerden, 
2.625'i de gecikmeli 
olarak ödeyenler
den oluştu.'

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ M 
Gemlik Rotaract Kulübü £

Genel Sekreteri 
e-mail: yeldabykz@yahoo.com

Doğalgaz çalışmalarıve kaldırım sorunu
Uzun zamandan beri doğalgaz çalışmaları nedeni 

ile yollar mahvolmuş durumda. Bu konu her ne kadar 
çeşitli şekillerde farklı kişiler tarafından dile getirilse 
de, ben tekrar bu konu üzerinde durmak istiyorum. 
Yollar, kazı çalışmaları sebebiyle birtakım deformas 
yona uğradı kimi üstün körü kapatılmış, kimi kırık 
taşlarlş toparlanılmaya çalışılmış şekilde öylece 
duruyor. Ama kazılıp açılan yerlerin taşları çoğu 
kaldırımlara kondu. Bir de sürücüler arabalarını olur 
olmaz yerlere park edince işin içinden çıkılamılıyor. 
Bu durum özellikle ara sokaklarda söz konusu.

Zaten daracık olan kaldırımlar hepten kullanılamaz 
hale geldi. Oysa Avrupa'da yayaların yürüyebileceği 
kaldırımlar 5- 6 insanın yürüyebileceği şekilde tasar
lanılmış. Tamam, bizim yollarımız nedeni ile zaten, 
böyle bir olanağımız yok ama elimizde var olan bir 
şeyi de en iyi şekilde değerlendirebilmeliyiz.

Ben bir vatandaş olarak artık buna bir çare bulun
ması gerektiğine inanıyorum.

Çünkü daha 2 gün evvel Kayhan Mah. Yeşil sokak'- 
ta yaşlı bir bayan hafif çukur olan yere düştü. Bu 
gerçekten içler acısı bir durum. Bunun yanında ara
balarda toz toprak içinde ve yolların bozukluğu 
nedeni ile arabalar çok çabuk bozuluyor. Ben doğal
gaz çalışmaları yapılırken birkaç şehirde bülundum. 
Biliyorum ki bir takım zorlukları yetkililerle beraber 
halkta çekiyor ve bu zorluğa halk katlanıyor. Ama 
Gemlik'te biraz geç kahnmışlık söz konusu.

Umarım, en kısa zamanda yetkililer bu işe bir çare 
bulur ve insanlar da bir nebze olsun rahatlar. İlgililere 
duyurulur...

TELEKOM'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!

SUP£RONLIN€
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
, BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)

mailto:yeldabykz@yahoo.com


Sayfa 104 Nisan 2006 Sah

| Basit tedbirlerle çocuğunuzu kazalardan koruyun
Çevresini merak edip, 
herşeyi bilip, öğren
mek ve dokunmak 
isteyen çocukların 
görünmez kazalar 
yaşadığını belirten 
uzmanlar, evde, 
bahçede, sokakta 
meydana gelen bek
lenmeyen kazaların 
aslında önlebilir 
olduğunu, basit tedbir
lerle çocuklara güvenli 
ortam sağlanacağını 
ifade ediyorlar.
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi 
Müdürü Doktor Ruhi 
Berkem, çocukların 
neyin tehlikeli ve 
zararlı olduğunu 
bilmediğini kayde 
derek, "Bu durumda 
anne ve babaya düşen 
görev, tehlikeli durum 
ve nesneleri önceden 
düşünüp bunlarlı ilgili 
tedbir almak ve 
tehlikeli olabilecek 
kavramları çocuğa 
öğretmektir" dedi. 
Çocukların evde yanlız 
başına bırakılmaması 
gerektiğini, kibrit, çak
mak gibi yakıcı mad- ’ 
delerle çocuğun erişe
bileceği yerlerde elek

trik kordonları ve 
cihaz bulunmaması 
gerektiğini kaydeden 
Berkem, "Çocuk anne- 
babanın hareketlerini 
izler ve onlar gibi 
davranmayı öğrenir. 
Anne-baba evde, 
sokakta ve trafikte 
çocuğa iyi örnek 
olmalı ve çocuğa 
kazalardan korunmak 
için nasıl davranması 
gerektiğini sık sık 
anlatmalıdır. Kazalar 
anne-babanın veya 
çocuğun yorgun, 
dikkatsiz olduğu veya 
işleri acele halletmeye 
çalıştığı durumlarda 
daha fazla görülmekte
dir. Çocuğun da, aç 
veya huzursuz olduğu 
durumlarda daha çok 
kazaya maruz kaldığı 
bilinmektedir.
Bu gibi durumlarda 
kaza riskinin fazla 
olduğunu bilmek 
ve daha dikkatli 
davranmak gerekir" 
diye konuştu. 
Ruh Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi'nin 
kazalardan korunma 
uyarıları şöyle 
sıralanıyor: 
"- Anne-baba çocuğu 
evde tek başına ya da 

küçük kardeşiyle yal
nız bırakmamalıdır.
- Çocuk tanımadık, 
yabancı biriyle yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Kırılacak eşyalar, 
makas, bıçak gibi 
kesici aletler çocuğun 
ulaşamayacağı yer
lerde tutulmalıdır.
- Zehirli olabilecek 
her ürün (temizlik 
malzemeleri, ilaç, 
kozmetik malzemeler 
vb.) yüksekte duran ve 
kilitli dolaplarda sak
lanmalı, tehlikeli ola
bilecek sular (çamaşır 
suyu vb.), su şişesi, 
gazoz şişesi gibi 
karışabilecek kaplara 
konmamalıdır.
- Çocuğun erişebile
ceği yerlerde elektrik 
kordonları, bulunma
masına, tüm prizlerin 
önünün kapalı olması
na dikkat edilmelidir.
- Kibrit ve çakmak gibi 
yakıcı aletler çocuğun 
ulaşamayacağı 
yerlere konmalıdır.
- Ocakta bulunan tava, 
çaydanlık gibi eşyalar 
ocağın arka gözünde 
ve sapları uzak köşeye 
dönük olmalıdır, 
- Evde soba yanıyorsa 
etrafı mutlaka korku

lukla çevrilmeli, 
çocuğun takılıp 
düşebileceği eşyalar 
sobanın etrafında 
bulundurulmamalıdır. 
- Çocuk banyo yaptırıl
madan önce suyun 
ısısı mutlaka dirsekle 
kontrol edilmelidir. 
- Tüpler mümkünse 
çocuğun ulaşamaya
cağı bir dolapta 
tutulmalıdır.
- Çocuğun yanında ve 
onunla ilgilenilirken 
kesinlikle sigara 
içilmemelidir.
- Çocuğa ilaç içir- 
ilirken şeker, tatlı v.s. 
diyerek kesinlikle 
kandırılmamalı, 
içtiğinin ilaç olduğu ve 
kendi başına alma
ması gerektiği anlatıl
malıdır. İlaç, çocuğun 
ulaşamayacağı bir 
yüksekliğe ve kapalı 
bir yere konulmalıdır.

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 9936 Faks: 431 0736 
web: www.elele.org.tr

CÎDS MÜHENDİSLİK <@>
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU 

Biz GDS Mühendislik olarak; 
- Güvenilir 
- Acık ve Saydam 
- Hesap verme Yükümlülüğü olan 
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR YAPIDA OIRBİLMCK T€M€L İLKEMİZDİR.

1 4
(Çalım Kırtasiye Karşısı) No: 23 Gemlik / BURSA 

Tel: (0.224) 514 78 71 - 514 78 61 Fax: (0.224) 514 70 79

I

http://www.elele.org.tr
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Ghüastalıja re strese iyi geliyor Mevsim değişikliği saçları dokuyor
Gülmenin, sağlıklı bir 
hayat sürmek için en 
az diyet ve egzersiz 
kadajr önemli olduğu 
kanışından yola çıkan 
Acıbadem Hastanesi, 
palyâço rolüne bürü
nen hemşireleriyle 
hizmet veriyor. Mizah 
terapinin hastalar 
üzerinde olumlu etki-» 
leri bulunduğunu 
belir|en Acıbadem 
Hemşirelik Hizmetleri 
Direktörü Saliha Koç, 
"Hastalarımız palyaço 
hemşireler sayesinde 
hayata pozitif bakıyor. 
Mizahi terapi hasta
ların Çağrılarını bile 
gideriyor" dedi.
Hastane palyaçosu
nun amacının, 
hastanede bulunan i 
hasttaa, ailelerine I 
ve hastane persone-I 
line »eşe, kahkaha ve 
keyif için bir fırsat 
oluşturduğunu 
belirten Acıbadem 
Hemşirelik Hizmetleri 
Direktörü Saliha Koç, 
"Klinik sonuçlar, 
hastaların daha az 
ağrı şikayeti veya 
analjezi ihtiyacı 
duyduğunu, daha 
konuşkan olduğunu, 
ilaç tedavisinde daha 
işbirlikçi olduğunu 
gösteriyor" dedi.
Bir palyaçonun 
Aspirin kadar etkili 
olduğunu söyleyen 
Koç, "Filozoflara 
göre, iyi bir palyaço

köyün sağlığı açısın
dan 20 katır ilaçtan 
daha iyidir. Palyaço 
hemşireler sayesinde 
hastalarımız hayata 
daha pozitif bakıyor. 
Pozitif düşünen kişi 
ler hastalıkları daha 
kolay yenebiliyor.
Bağışıklık sistemimiz 
bakteri, virüs ve 
kanser hücrelerine 
saldıran 30itrilyondan 
fazla hücreden 
oluşuyor.
Bu hücrelerin farklı 
isimleri ve farklı 
fonksiyonları var, 
ancak araştırmalar 
bu hücrelerin bir 
çoğunun kişi yapıcı 
duygular içerisinde 
olduğunda daha 
yu'Çıü', y ”l ıtıCT Mli y yU i <ft” 
içerisinde olduğunda 
ise daha zayıf 
olduğunu gösteriyor. 
Psikonöroimunoloji 
alanındaki araştır
malar, farklı duygusal 
deneyimler esnasında 
farklı kimyasal mad
delerin salgılandığını 
ortaya koyuyor. Bu 
kimyasal maddeler 

bağışıklık hücresinin 
yüzeyindeki alıcılara 
'bağlanarak' hücrenin 
bünyeyi koruma 
kabiliyetini arttırma 
ya da azaltma 
yeteneğine sahip. 
Bu sebeple yıkıcı 
duygular bağışıklık 
sistemini 
zayıflatırken, yapıcı 
duygular bunu 
güçlendiriyor" 
diye konuştu. 
Amerika'daki has
tanelerde 1960'dan 
beri uygulanan gülme 
terapisini Türkiye'de 
uygulamaktan dolayı 
mutlu olduklarını 
ifade eden Koç, 25 
hemşirenin özel 
eğitimden geçirildiğini 
ıVdyuVuferert, 'Pâıyaço 
hemşireler strese 
iyi geliyor. Farklı 
atmosfer oluşturuyor. 
Dikkât çekiyor, dikkat 
dağıtıyor. Ortamı 
hareketlendiriyor. 
Güldürüp, eğlendiri 
yor. Sosyal bağları 
güçlendirip, stresle 
mücadele ediyor" 
dedi.

Kadınların yüzde 
20'sinde ani saç 
dökülmesi yaşandığını 
belirten uzmanlar, 
mevsimsel değişiklikle 
birlikte yaşanan saç 
dökülmesinin endişe 
edilecek bir durum 
olmadığını kaydetti. 
Saç dökülmesinin 
sadece erkeklere ait 
bir sorun olmadığına 
dikkat çeken uzman
lar, saçların 10 düş
manı şöyle açıklıyor: 
"Mevsim değişikliği: 
Bazı kişilerde ilkbahar 
ve sonbaharda 
normalden daha fazla 
saç dökülmesi 
görülür. Ancak bu 
endişe edilecek bir 
durum değildir. 
Saçlar bir süre sonra 
kendini toparlar.
Erkeklik hormonları: 
Kadınlarda saç 
dökülmesinin en 
önemli nedeni, erkek 
cinsellik hormon
larıdır. Saçın 
gelişmesini sağlayan 
hücreler androjen 
hormonuna karşı has
sasiyet göstererek 
aniden işlevini kaybet
meye başlar. Androjen 
hormonundan 
kaynaklanan saç 
dökülmesi kalıtsaldır. 
Hormon terapisi saç 
dökülmesini durdura
bilir. Antiandrojen ve 
östrojen içeren 
doğum kontrol hap
larıyla doktor kon
trolünde tedavi 
sağlanabilir.

Doğum: Gebelik 
sırasında birçok 
kadının saçları gür
leşir ve güzelleşir. 
Bunun nedeni vücu 
dun östrojen hormo
nunu daha fazla 
salgılamasıdır. 
Doğumdan sonra 
östrojen hormonunun 
miktarı azaldığından 
saçlar da dökülmeye 
başlar.
Endişelenmenize 
gerek yok, çünkü bu 
saçlar östrojenin 
gebelik sırasında 
koruduğu saçlardır. 
Tiroid bezi bozukluk
ları: Tiroid bezinin az 
ya da aşırı çalışması 
saç dökülmesine yol 
açan önemli bir fak
tördür. Yorgunluk ya 
da asabiyet, hiçbir 
neden yokken kilo alıp 
verme, ateş basması 
ya da üşüme tiroid 
bezi bozukluğunun 
belirlilerindendir. Bu 
durumda doktor kont 
rolünde hormon ya da 
iyot tabletleri kulla
narak sorundan kur
tulmak mümkündür. 
Vitamin ve mineral 
eksikliği: Bilinçsiz 
beslenme ve diyetler 
saçı olumsuz etkiler. 
Vitamin, mineral ve 
protein eksikliği saçı 
cansızlaştırarak 
dökülmesine yol açar. 
Sağlıklı saçlar için B6, 
B12, C, E ve biyotin 
vitaminleri, kalsiyum, 
magnezyum, kalyum, 
çinko, bakır ve demir 

gibi aminoasitler de 
çok önemlidir. Eğer bu 
maddeler sağlıklı bir 
beslenmeyle elde 
edilemiyorsa tablet 
lerden yararlan
abilirsiniz.
Kepek: Sağlıksız bir 
saç derisi, saç kökleri
ni besleyen mad
delerin köklere ulaş
masını engeller. Bu da 
saçların dökülmesine 
neden olur. Saç 
dökülmesini engelle
mek için kepeğe karşı 
etkili bir şampuanın 
düzenli olarak 
kullanılması gerekir, 
haçlar: Bazı tıbbi 
maddeler saçların 
dökülmesine yol 
açabilir. .
Stres: Stres ve diğer 
psikolojik sorunlar 
vücut işlevlerini sekt
eye uğratır. Bu durum 
saçlara da yansır; 
saçlar daha hızlı 
dökülmeye ve daha 
yavaş uzamaya başlar. 
Bu durumda tek 
çözüm yolu vardır 
stresten uzak 
durmak.
Bağışıklık sisteminde 
sorun: Saçların 
aniden tutam tutam 
dökülmesi ve saç 
derisinde açıklıkların 
oluşması saçkıranın 
belirtileridir. Uzmanlar 
bu durumu şöyle 
açıklar;
Saç kökleri vücut 
tarafından adeta 
yabancı bir madde 
gibi zarar görür.

- GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94
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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.Saycı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
AydımTurizm 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
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
Nler.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 
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 613 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
4 NİSAN 2006 SALI 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Caddesi - GEMLİK 
Tel: 513 73 94

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2403 

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)



Ülkücü Hareketin Lideri 
Türk Dünyası’nın Başbuğu 

Merhum

Alparslan Türkeş’i
Rahmet ve minnetle anarken; 

yokluğunu milletçe her geçen gün 
daha da derinden hissediyoruz.

GEMLİK 
ÜLKÜ OCAKLARI

I



Gelir Vergisi rekortmenleri belli oldu
2005 yılındaki kazançlarından dolayı 31 Mart 2006 tarihine kadar Gemlik Vergi Dairesi’ne beyanname veren gelir vergisi mükellefleri 
arasında en çok vergi veren ilk 100 kişi açıklandı. 2005 yılı Gemlik Gelir Vergisi rekortmeni oto yedek parça imalatçılığı yapan Şahap 
Aktaş 159.654,32 YTL ile birinci olurken, Zeytin toptan satışı yapan Kemal Mataracı 150.942,56 YTL ile ikinci, MSİ Ali Moral 130.657,94 
YTL ile üçüncü, MSİ Mesut Morat 104.031,77 YTL ile dördüncü, Eczacı Ferruh Erçek 91.128,23 YTL ile beşinci oldular. Haberi sayfa 6’da

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE I
5 Nisan 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Yeni nema başlıyor; 
KEY kesintileri ödenecek
Çalışanlardan 1987- 1995 yılları ara 
sında kesilen Konut Edindirme Yar 
dimi kesintileri faizi ile birlikte geri 
ödenecek.Hak sahiplerinin nema 
tutarları, mev duat faizleri ve emlak 
gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse 
lerindeki değer artışı gözönüne alı
narak hesaplanacaktır. Sayfa 7’de

Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri üniversite dönemlerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi

Lise öğrencilerine üniversite dersi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

2005’in vergi rekortmenleri..
Vergi Dairesi Müdürlüğü her yıl 

olduğu gibi bu yıl da vergi rekortmen
leriyle ilgili listeyi açıkladı.

Gemlik, vergi gelirleri açısından 
Türkiye de hatırı sayılır ilçelerden 
biridir.

Ticari aktivitenin hareketliliğine 
karşın, sanayide Borusan, BP gibi 
büyük şirketlerin İstanbul Vergi 
Dairesine kayıtlı olmaları, kurumlar ver
gisinde Gemlik’in daha da büyümesini 
engelliyor.

Son 30 yılın gelirler vergisi şampi 
yonlarını alt alta getirsek, belirli isimleri 
görürüz.

Benim hatırladığım kadarıyla Altan 
Ticaret Haluk Altan bu rekortmenliği 
çok uzun süre tek başına taşıdı.

Esat Coşkun birincilik ve ikincilik
lerde gidip geldi.

Son yılların rekortmeni ise Eczacı 
Ferruh Erçek oldu.

Bursa Serbest Bölgesinin Gemlik’te 
açılmasından sonra hiç tanımadığımız 
yeni isimler vergi rekortmenliğini 

, kazandılar.
Bu yıl olduğu gibi..
Bildik isimler ise yine sıralamada yer

lerini koruyor.
Vergi sıralamasında eczacılar 22 kişi 

ile birinciliği'elde tutarken, 5 muhasebe
ci, 2 noter, 3 avukat, 3 inşaat müteahidi 
ile 4 zeytincinin ilk yüz içinde yer aldığı 
görülüyor.

Benim dikkatimi çeken grup doktor
lar oldu.

ilk yüze girmediklerinden kazana
madıkları belli olmuyor mu?

Yeditepe Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sedefhan 
Oğuz, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi son sınıf öğrencilerine 
üniversiteler ile ilgili bilgiler 
verdi. Oğuz, öğrencilere ses 
lenerek, “Üniversiteler meslek 
kariyerlerimizin başlangıç 
noktasıdır.” dedi. Sayfa 3’de

Şahin: “Siyasi 
hedefim yok”

Büyükşehir Bele 
diye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
kendisini Bursa 
nın hizmetkarı 
olarak gördüğünü 
belir terek, bu 
kente hizmet 
etmekten büyük 
onur duyduğunu 
söyledi.
Şahin, Bursa'yı 
ulusal ve ulus
lararası alanda 
daha itibarlı bir 
kent yapma 
hedefine

Bursa 'da bir kişi, öz annesini odunla dö
vüp kollarını kırarak hastanelik etti.
Oğlu tarafından dövülüp ağır yaralanan 
yaşlı kadın, yoğun bakıma alındı. Syf 3’de

uıaşmak için çalış - 
tıklarını belirtti.
Haberi sayfa 6’da

‘Gemlik Körfez’ internette t

Annesini otlunla dövüp 
hastanelik etti

' tö V*r1 t '‘ti S inr? W b1'' '' * V'

i www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

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

■o <1

Doğa cömert... 
Ya insan..

“Bir kuş ol uç maviliklere.
Bulut ol rüzgar ol su ol.
Karış toprağa bereket ol.
Bir filiz olsun adın.
Masmavi güller ol.
Bir kelebek konsun dalına ..."
Bu sözlere kulak versek.
Uygulasak..
Yaşama dair her şeyi anlamlı kılsak.
Dünyanın sorunları bunaltmıyor mu?
İçimizi yakmıyor mu ?
Umut aramıyor muyuz?
Tünelin ışığını yakalamaya çalışmıyor 

muyuz?
Neyse ki bahar geldi..
Hava ısındı..
Ağaçlar çiçek açtı..
Baharın kokusu tüm tazeliğiyle ciğer* 

lerimizi doldurdu..
Doğa kucağını açtı..
Doğa ne kadar da cömert insâhlığa..
Keşke insanlar da öyle olsa doğaya ..
Küçük çıkarların peşinde ömür 

tüketmese..
Kötülüklerden arınsa..
Barış içinde mutlulukla yaşasa..
Kızmasa..
Sövmese..
•Silahlanmasa...
Gerilmese..
Gerginlik...
İnsana zarar veriyor.
Doğaya zarar veriyor.
Çevreye zarar veriyor.
Gerilim ....
Bağlantıları koparıyor..
Karanlıkları getiriyor..
Umutsuzluğu körüklüyor..
Onun için..
Niye kavga..
Niye gerginlik..
Yaşama bahar gözlükleriyle baksak..
Yaşamı anlamlı ve renkli kılmak..
Çok mu zor ?

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

ABONE OLDUNUZ MU?

M ABONE OLUN 
. . . . . . . . .   OKUYUN OKUTUN

rsönrm
■■■■ OUNIUK ti VASİ <*A/r ir ■■■

Elif ESMEN

Doğuş Fen 
Dershanesi 
90 öğrenci ve 
b öğretmenin 
katıldığı kültürel 
amaçlı İstanbul'u 
tanıma gezisinde bol 
bol eğlenme fırsatı 
da buldular.
Dershane Müdürü 
Metin Şanlı'nın 
kafile başkanlığında 
Tarih öğretmeni

Betül Arıkan, 
Biyoloji öğretmeni 
Olcay Baş, 
Kimya öğretmeni 
Öznur Ergene, 
Felsefe gurubu 
öğretmeni Şennur 
Sönmez ve 
Türkçe öğretmeni 
Şeref Yılmaz'ın 
katıldığı İstanbul 
gezisi Topkapı 
Sarayı’ndan başladı. 
Ayasofya ve 
Yerebatan

saraylarının da 
gezilmesiyle ilk 
kez gördükleri 
tarih ve kültür 
görüntülerine 
hayran kalan 
öğrenciler eğlenmek 
için Tatilya'ya da 
uğradılar. > 
Tatilya'da yaklaşık 
6 saat boyunca 
gönüllerince 
gezen ve eğlenen 
öğrenci ve 
öğretmen kafilesi

Sultanahmet'in 
de gezilmesinin 
ardından 
Gemlik'e mutlu 
ve dinlenmiş 
olarak döndüler. 
Düzenlenen gezinin 
kendilerini motive 
ettiğini dile getiren 
Doğuş Fen 
Dershanesi öğrenci
leri bu sayede ders 
çalışmalarına daha iyi 
hazırlandıklarını 
söylediler.

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

Sayfa

PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

İlgilenenlerin
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur.
TEL: (0.226) 814 12 50
FAX: (0.226) 814 34 42 

YALOVA

http://www.elele.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri üniversite dönemlerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi i YazıYORUM
1 Diş Hekimi Özcan VURAL 

ozcanvural1933@hotmail.com
J www.ozcanvural.sayfasi.comLise öğrencilerine 

üniversite dersi
Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversiteler ile ilgili bilgiler verdi. Oğuz, öğrencilere 
seslenerek, “Üniversiteler meslek kariyerlerimizin başlangıç noktasıdır.” dedi.

Elif ESMEN

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi son sınıf 
öğrencilerine Yedi 
tepe Üniversitesi 
Rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Sedefhan 
Oğuz tarafından 
üniversiteler hakkın
da bilgi verildi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nin davetlisi 
olarak gelen ve okul 
toplantı salonunda 
öğrencilerle buluşan 
Prof. Sedefhan 
Oğuz'un üniversite 
dönemleri ve öğren
cilerin bu konuda 
nasıl hareket etmesi 
gerektiği hakkında 
verdiği bilgiler büyük 
bir dikkatle dinlendi. 
Öğrencilere üniver
site sınavları, 
üniversite eğitiminin 
gerekliliği ve üniver
site sonrası kazanım- 
ların anlatıldığı 
söyleşide konuşmacı 
olarak konuk olan 
Prof. Dr. Sedefhan 
Oğuz, "Üniversiteler 
meslek kariyerleri 
mizin başlangıç

Annesini otlunla dövüp lıasianelit elli
Bursa'da bir kişi, öz annesini odunla dövüp kollarını kırarak hastanelik etti. 
Oğlu tarafından dövülüp ağır yaralanan yaşlı kadın, yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre, 
olay merkez Yıldırım 
İlçesi'ne bağlı Millet 
Mahallesi Mercan 
Sokak'ta meydana 
geldi. İşçi emeklisi 
Hilmiye G. (57), 
tartıştığı oğlu 
Alper G. (3.1) tarafın
dan odunla dövüldü. 
Annesinin kollarına 
ve kafasına 
odunla vurup ağır 
yaralayan şahıs olay 
yerinden kaçtı.

iki kolu da kırılan ve 
başına aldığı darbe 
lerle ağır yaralanan 
anne Hilmiye G, 
Devlet Hastanesi'nde 
yoğun bakıma alındı. 
Olaydan kısa süre 
sonra polis tarafın
dan gözaltına alınan 
Alper G, polis 
merkezinde alınan 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Sen kendini ne sanıyorsun ?....
Seçim yaklaşıyor diye, en kritik mesele 

ler bile hasır altı edilip, günlük çıkışlarla 
düzeltilmeye çalışılıyor. Her şey partizanca 
düşünülüp, realist ama acı verici operas 
yonlara girilemiyor.

Hükümet şu zamana kadar askerden 
gelen terör uyarılarına, asker söyledi diye, 
ya da sivillerin gücünü azaltacak diye ye 
rine getirmedi..

Ve böyiece 30 yıllık aktif ve'acılı terör 
tecrübesi olan Türkiye Cumhuriyeti, 2006 
yılının baharına geldiğinde hala PKK ter- 
rüne yönelik top yekun bir ulusal planlama 
yapmadı...

Çok yazık değil mi ?
Örgüt denen katiller çetesi, Öcalan yaka

landığından bu yana, “Kürdistan bağımsız 
lığı” ideolojisi yerine, İmrah’ya af çıkarmak 
peşinde koşan “Öcalan tarikatı” görün
tüsünde...

PKK. güçlenmiyor, güç kaybediyor..
Destekleri her geçen gün azalıyor.. Aklı 

başında insanlar kimlerin ne yapmak iste
diğini, çoğunun kendi hesapları için 
çalıştığını görüyorlar..

Nevruz kutlamaları örgüt için sönük 
geçti,.

Güvenlik kuvvetlerinin” müdahale 
etmeme” prensibi sayesinde örgüt, dışarıya 
karşı mazlumu oynama rolünü kaybetti..

Meydanlarda ki kalabalık kuru gürültü, 
çoğu korkutularak oraya toplanmış kadın
lar, çoluk çocuk..

Halkın, esnafın desteği azalıyor.
Bunu dağdakiler de biliyorlar..
Peki o zaman son olayların, benzinli 

şişeler atarak etrafa dehşet saçan büyük 
şehirlerde ki şiddetin mantığı ne?

Sayın okurlar PKK’ın birinci hedefi, ben 
ölmedim, güçlüyüm imajını topluma ver
mek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok yakında 
başlayacak bahar operasyonlarını gecik
tirmeği düşünüyorlar..

Hazırlık aşamasında ki askeri operas 
yonlar bu defa geniş kapsamlı olacak kor 
kuşu van. Bundan çok korkuyorlar..

Bu eylemlerle aba altından sopa göster
diklerini sanıyorlar..

Toplumu polarize etme, Türk -Kürk 
çatışması tehdidini savurarak, çığırından 
çıkan bir şiddet ortamında, Türk halkının, 
hükümetinin hatta ordusunun gerileyerek 
anlaşma yollarını deneyeceğini sanıyorlar..

Birkaç çoluk çocuk daha ölürse uluslar 
arası kamu oyu desteğini yanlarına alacak
larını da düşünüyorlar.

“Düşün düşün.......dur işin “(alt yazılar
bu halk deyiminin açıklaması)

Yanlış hesap, ama bu hesabı yapıyorlar.
Bu oyunu bozmak için devletin Güney- 

doğu’da insan kazanmaya devam etmesi 
gerekir. Yerinde ve zamanında şiddete şid
detle cevap vermek, hem de iyi cevap ver
mek, güvenlik kuvvetlerini acizmiş gibi 
Türk halkına televizyonlarda seyrettirme 
mek gerekir,

Çünkü bu durumda Türk halkı infial 
düyup” o zaman ben bu işi kendim halle 
derim” diyip işe girişirse, o Kürtçülük 
oynayan akılsızlara söyleyeyim hiç biri 
çevresinde yaşayamaz, huzurla yaşadıkları 
güzel Türkiye’miz de yaşayacakları bir yer 
kalmaz..

Dimyad’a pirince gidenler, ellerinde ki 
buğdaydan olurlar...

Bu böyle biline, hem de iyi biline ki, son
radan biz yanlışlık yaptık diye başlarını 
taşlara vurmasınlar..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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MHP ilçe teşkilatının yönetim kurulu toplantısı yapıldı

“Hortlayan terörün sorumlusu AKP’dir”
Seyfettin SEKERSÖZ
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
partisinin yönetim 
kurulu toplantısında 
son günlerde 
tırmanan terör 
konusunda açıklama 
yaparken bitti denilen 
terörün AKP’nin 
tutarsız politikası 
yüzünden tırmanışa 
geçtiğini söyledi. 
Parti lokalinde 
yapılan toplantıda 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin 
hükümete yönelik 
tüm uyarılarına 

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. |ı£ 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve I 
^HerTürlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

Termal Girişinde 433.02 m2 S F K F R IG10 RTA
Termal yolu Gülerce Villalarının VlvVIı I

altı9880mZarsa MaCİdS ÖZALP
Umurbey de 12 donum arazı

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel'. 513 24 74 FaXİ 514 10 21

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN İ
Her Çeşit Emlak

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |

rağmen kulakların 
tıkandığını ve gelinen 
noktanın ulusumuz 
için her geçen gün 
zarar getirdiğine 
dikkat çeken 
Kayaoğlu, dağlardaki 
eşkiyanın pişmanlık 
yasasına ilgi göster
memesi nedeniyle 
eve dönüş yasası 
çıkarıldığı ve bunun 
sonucunda da 2 bin 
dolayında PKK'lının 
sokaklarda elebaşılık 
görevi üstlendiğini 
söyledi.
Bölücülüğün regal 
olması için

düzenlenen yasalara 
hükümetin, yasal 
düzenleme adını ve 
rerek aslında 
bölücülüğe çanak 
tuttuğunu ifade eden 

Kayaoğlu, 
"Sağduyulu 
davranacak olan 
vatandaşlar bu gaflet 
içindeki AKP 
hükümetini meclis 
dışında bıraKaraK 
ceza çektirmesini isti 
yoruz. Diyarbakır'da 
konuşan ve kürt 
sorunu yoktur diyen 
Başbakan Erdoğan, 
etnik çatışmalara 
hız vererek onları 
adeta teşvik etti ve

Seyfettin SEKERSÖZ

Yaz aylarının 
yüzünü gösterme
siyle birlikte siyasi 
partilerin yardım 
amaçlı düzenledik
leri kermesler de 
başladı. 
DYP Kadın 
Komisyonu 
üyelerinin kendi 
imkanlarıyla hazır
ladıkları börek, 
çörek, sarma, tatlı 
gibi gıda ürünlerine 
vatandaşlar büyük 
ilgi gösteriyor. 

gelinen sonuç 
ülkemize zarar 
vermeye başladı" 
dedi.
Yapılan bakanlar 
kurulu açıklamasının 
ise kocaman bir 
balon olduğuna 
dikkat çeken 
Kayaoğlu, "Diyarbakır 
belediye başkan inin 
yaptığı devleti 
suçlar açıklamalarına 
yet kililer ne yazık ki 
sessiz kaldılar.
Bölücülerle Güney 
doğulu insanlarımızı 
bir görmemeliyiz. 
Onları PKK'nın 
kucağına atamayız 
ve onlar da bunu 
istiyorlar.
AB Türk devletiyle 
PKK’yı aynı çatı 
altında görmek 
istiyor. Bunu ulus 
olarak kabul etmeye
ceğimiz gibi biz her 
türlü uluslar arası

Belediye Sergi 
Salonu’nda açılan 
gıda kermesinden 
elde edilecek 
gelirin yine fakir 
vatandaşlara har
canacağını söyleyen 
DYP Kadın Kolları 
Başkanı ve İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyesi Safiye Çevik, 
kadın kolları olarak 
yardıma muhtaç 
aileler ve onların 
öğrenci çocukları 
için sürekli yapılan 
etkinliklerden biri 
olan gıda ker

birliktelikten yanayız, 
ancak kimse bize 
uşak muamelesi 
yapamaz" 
şeklinde konuştu. 
3 yıl önce PKK’nın 
eylem yapamaz 
duruma geldiğini 
ancak AKP 
hükümetinin tutarsız 
politikaları yüzünden 
ülkenin zor günler 
yaşamakta olduğu
nun altını çizen 
Kayaoğlu, "AKP 
Hükümeti terörü 
durdurmak yerine 
süslü bahanelerle 
halkı uyutmaya 
çalışıyor. MHP 
binlerinin yazdığı 
senaryoda figüran 
olamaz. Herkes aklını 
başına alsın.
Anadolu'yu bir kez 
daha fetetmemize 
gerek yok" 
diye konuştu.

mesinde tüm 
ihtiyaçların kendi 
aralarından karşı
landığını söyledi. 
Günlük aperatif 
yiyeceklerden 
oluşan gıda kerme
sine ilgi göstererek 
alış veriş yapan 
vatandaşlara 
teşekkür eden 
Çevik, "Biz DYP'li 
kadınlar olarak her 
zaman yardıma 
muhtaç insan
larımızın yanında ve 
destekçisi olacağız" 
dedi.
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MHP yönetiminden muhtarlara ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Seçilerek göreve 
geldikten sonra 
protokol 
ziyaretlerini 
sürdüren MHP 
İlçe yönetimi 
dün Muhtarlar 
Demeğini ziyaret 
etti.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte yapılan 
ziyarette Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ve 
muhtarlarla Gemlik 
ve sorunları 
konuşuldu. 
Özellikle köylerin 
Büyükşehir'e 
dahil edilmesinden 
sonra yaşanan 
sıkıntıların başında 
gelen yol ve su 
kanalizasyon

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

sorunları hakkında 
bilgi alan MHP'liler 
Gemlik'in 
Büyükşehir'e 
dahil edilmesinin 
yanlış olduğunu 
savundular.
Köy yollarının 
gelişigüzel kazılarak 
bozulmasının 
ardından onarım- 

larının yapılmadığına 
dikkat çeken 
MHP'liler, 
"Mademki köyler 
BUSKİ'ye geçti 
yollarının da 
Büyükşehir 
tarafından 
yapılması 
gerekir" dediler. 
Şükrüye köyü ile

Seçköy arasında 
yapılması için 
ihalesi olan stabilize 
yolun gereksiz 
olduğunun da 
konuşulduğu 
ziyarette her 
zamanki gibi 
ilçenin içi ve 
yollarının bozukluğu 
da görüşüldü.

Ağustosla 10 bin 
öğretmen atanacak
Fizik, kimya, biyoloji 
ve lise matematik 
branşlarına atama 
yapılmayacak 
Miİli Eğitim 
Bakanlığı, Ağustos* 
ta 10 bin öğretmen 
daha atayacak. 
En fazla sınıf öğret
meni alınması plan
lanırken, fizik, kimya, 
biyoloji ve lise 
matematik branşları
na ise atama yapıl
mayacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Şubat 
ayında 19 bin 500 
kadrolu, 10 bin de 
sözleşmeli öğretmen 
atadı.
Ağustos ayında da 
10 bin kadro için 
öğretmen atanacak. 
Böylece 2006 yılında 
alınan öğretmen 
sayısı 40 bini geçe
cek. Yeni öğretmen 
ataması, ÖSYM'nin 

1-2 Temmuz 2006'da 
yapacağı sınavdan 
alınacak puanlara 
göre yapılacak.
Planlamaya göre, bu 
dönemde, 2 bin 
kadro ile en fazla 
atama sınıf öğret
menliğine yapılacak. 
İngilizce'ye bin 
450, Türkçe'ye bin 
600, ilköğretim 
matematik ve bil
gisayara 800, din 
kültürü ve ahlak 
bilgisine 700, fen 
bilgisine 350, beden 
eğitimine 300, 
okulöncesine 400, 
rehber öğretmen
liğine ise 200 
öğretmen atanacak. 
36 branşta yapılacak 
atamada fizik, 
kimya, biyoloji ve 
lise matematik 
gibi branşlarda 
öğretmen alımı 
yapılmayacak.

A ısıtma, sıcak su w 
A kontrol cihazlarıma 
4 ım ®

✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ 

v ✓ MERKEZİ ISITMA 
U ✓ RADYATÖR

ı ✓ SPLİT KLİMALAR
✓ DOĞALGAZ SOBASI 
✓ TESİSAT ve PROJE

& ULUKAYA 
İKŞ® DOĞALGAZ ISI SANAYİ. 
f** Tel:513 88 26

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Mf Vffi rekortmenleri belli oldu
2005 yılındaki kazançlarından dolayı 31 Mart 2006 tarihine kadar Gemlik Vergi 

Dairesi’ne beyanname veren gelir vergisi mükellefleri arasında en çok vergi veren 
ilk 100 kişi açıklandı. Edinilen bilgiye göre, 2005 yılı Gemlik Gelir Vergisi rekort
meni oto yedek parça imalatçılığı yapan Şahap Aktaş 159.654,32 YTL ile birinci 
olurken, Zeytin toptan satışı yapan Kemal Mataracı 150.942,56 YTL ile ikinci, MSİ 
Ali Moral 130.657,94 YTL ile üçüncü, MSİ Mesut Moral 104.031,77 YTL ile 
dördüncü, Eczacı Ferruh Erçek 91.128,23 YTL ile beşinci oldular.

Bu yıl da, en çok vergi veren ilk 100 arasında eczacılar 21 kişi ile meslek grup 
larında ön sırayı aldılar. FAALİYET TAHAKKUK
NO ADI SOYADI KONUSU EDEN VERGİ

1 Şahap Aktaş Oto Y. Parça 159.654,32
2 Kemal Mataracı Zey, Top. Sat. 150.942,56
3 Ali Moral MSİ 130.657,94
4 Mesut Moral MSİ 104.031,77
5 Ferruh Erçek Eczacı 91.128,23
6 Hüseyin Değirmencioğlu Tekstil Ür. Sat. 82.660,47
7 Esat Coşkun Beyaz Eşya Sat. 72.562,40
8 İsmi açıklanmadı 69.399,24
9 Cavit Mirasyedi Bina İnş. 66.644,79

10 Gürcan Şirin Oto Yedek Par. 56.955,55
11 Muhsin Yaprak Noter 65.012,76
12 Şükran Tüfekçioğlu Noter 62.631,82
13 Elif Başer Eczane 50.555,73
14 Bahar Denizli Eczane 57.261,88
15 Mukaddes Serim Eczane 52.220,57
16 İsmet Çetinavcı Mobilya Tic. 48.821,30
17 Fatma Berna Kıstak Eczane 48.685,47
18 Nuray Balkancı Eczane 46.027(96
19 Haluk Altan İnş. Mlz. Tic. 44.777,88
20 Engin Ülger Oto Yedek. Parça 38.659,14
21 İsmet Kah Arıtma C. Sat. 43.592,76
22 Ayhan Sayın İnş. Malz. Tic. 41.311,75
23 Mehmet Tevfik Solaksubaşı Oto Last. Tic. 40.901,90
24 Kaya Kesen Elekt. Tes. 40.101,50
25 Salih Değirmencioğlu Tekst. Ürn. Tic. 35.043,13
26 Mürvet Urunlu Eczane 38.734,18
27 Kemal Akıt Nakliye 37.835,70
28 Ali Ağırbaşoğlu Kim. Mad. Sat. 35.280,00
29 Haşan Kumru İnş. Malz. Tic. 30.390,13
30 Yeşim Artar Eczane 34.946,09
31 A. Murat Solaksubaşı Bitki Yağ. sat. 34.275,71
32 Ahmet Uslu Sürücü kursu 33.643,98
33 Leyla Neveser Bayer Eczane 32.189,08
34 Nazmi Oktay Emi. Kom. 32.101,44
35 Şeyda Saral Eczane 31.546,84
36 Cansever Derya Solak Eczane
37 Nurettin Kardeştuncer İnş. Müt. 31.339,64
38 Semih Aşkın Pis. Ham. İmi. 31,201,86
39 Erdal Tunah İnş. Mlz. Tic. 31.079,92
40 A. Hamdi Kıstak Eczane 29.565,32
41 Koray Güneş Eczane 28.542,48
42 Sebahattin Özkan MSİ 24.040,90
43 Zehra Gülşeni Eczane 28.183,16
44 Ayla Türe Nakliye 26.586,37
45 Hanife Ünal LPG Tüp Tic. 26.346,69
46 Tuğran Selçuk Eczane 25.907,58
47 Neriman Ay Eczane 25.753,59 £
48 Zekeriye Çakır inş. Müt. 25.505,54 g
49 Haşan Moral MSİ 24.950,57 g
50 Erol Özkaya Mak. İmali_____ 24.436,03 p

Şahin: “Siyasi 
hedefim yok”

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, kendisini 
Bursa'nın hizmetkarı 
olarak gördüğünü 
belirterek, bu kente 
hizmet etmekten 
büyük onur duy
duğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 2 yıllık icraat
larını kamuoyuna 
aktardığı toplantıda, 
siyasi bir hedefinin 
olmadığını, kendisini 
Bursa'nın hizmetkarı 
olarak gördüğünü 
söyledi. İki yıllık 
performanslarını 
BursalIlar ile pay
laşan yerel yönetim
lerde bugün sıra 
Büyükşehir 
Belediyesi'nde idi. 
Holiday İnn Oteli'nde 
gerçekleştirilen 
toplantıda Şahin, 
Bursa'yı ulusal ve 
uluslararası alanda

daha itibarlı bir kent 
yapma hedefine 
ulaşmak için çalıştık 
larını belirtti. 
Bursa'da bir 
dönüşüm hamlesi 
başlattıklarını ve bu 
çerçevede ulaşım
dan, çevreye, alt 
yapıdan, sosyal 
belediyeciliğe kadar 
her alanda atılımlar 
yaptıklarını dile 
getiren Şahin, 
kenti yeniden imar 
ve inşa ettiklerinin 
altını çizdi. BHA

Büyükşehir Gezici 
Kütüphanesi bilgi dağıtıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kütüphanesi olma 
yan okulların bu yön 
deki ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek 
amacıyla oluştur
duğu Gezici Kütüp 
hane’den bugüne 
kadar 11 bin öğrenci 
yararlandı. Yaklaşık 
4 bin 500 kitap kapa
sitesiyle okul okul 
gezen Gezici Kütüp 
hane, kütüphaneye 
hasret olan çocuk
ların özlemini 
gideriyor. Okuma 
alışkanlığının çocuk 
yaşta kazanılacağı 
düşüncesiyle öğren
cilerin ayaklarına 
kadar giden Gezici 
Kütüphane, bünye 
sinde bilim teknik, 
araştırma inceleme,

hikaye, roman ve 
edebiyat türünde 
binlerce çeşit kitap j 
bulunduruyor.
Kütüphanesi 
olmayan ya da 
kütüphanesi yetersiz 
kalan 20 okula 
hizmet götüren 
Gezici Kütüphane, t 
öğrencilerin isteği i 
doğrultusunda 
ödünç kitaplar da 
veriyor. Bu arada 
Gezici Kütüphane, | 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sınırlarının 
genişlemesinin 
ardından yeni 
bağlanan ilçe ve fl 
ilk kademe 
belediyelerinde de | 
önümüzdeki aydan I 
itibaren hizmet ver- a 
meye başlayacak. '1
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Yeni nema başlıyor: 
KEY kesintileri ödenecek

Olaylar Avrupa’ya sıçradı]
Diyarbakır'da başlayan ve ardından bütün bölgeye 

yayılan şiddet olayları Avrupa'ya sıçradı.

Başbakan Erdoğan, 
AKP grubunda yap
tığı konuşmada 
çalışanlara yeni bir 

I nema müjdesi verdi.
Çalışanlardan 1987- 
1995 yılları arasında 
kesilen Konut 
Edindirme Yardımı 
kesintileri faizi ile bir
likte geri ödenecek. 
Erdoğan'ın bu konu
da yaptığı açıklama 
şöyle: "Çalışanlardan 
kesilen ve paraların 
nereye gittiği bilin
meyen paralar var.

I Konut Edindirme 
Yardımı kesintilerini 
de hükümetimiz hak 
sahiplerine ödemeyi 
kararlaştırmıştır. Bu 
19 yıllık bir sorundur. 
1987 yılından itibaren 
işverenler tarafından 
1995 yılına kadar 
Emlak Bankası'na 
yatırılmış paralar. Çok 
az sayıda çalışanımız 

bu yardımdan 
yararlanmış ve 
diğerleri bundan 
yararlanamamıştır. 
Biz kanun taslaağı 
hazırladık, hak 
sahiplerinin Emlak 
Bankası'na bildirimi 
için 6 şylık bir süre 
veriyoruz. 
Bu süre Bakanlar 
Kurulu tarafından bir 
kereye mahsus olmak 
üzere üç ay uzatıla
bilecek. Tasfiye 
halindeki Emlak 
Bankası, bildirimi 
izleyen 2 ay içinde 
ödemeye başlayacak. 
Hak sahiplerinin 
nema tutarları, mev 
duat faizleri ve emlak 
gayrimenkul yatırım 
ortaklığı hisselerinde
ki değer artışı 
gözönüne alınarak 
hesaplanacaktır. 
Ödemeler nakit yada 
talep edilmesi halinde

emlak gayrimenkul 
yatırım ortaklığı 
hissesi verilerek 
yapılacaktır.
Yaptığımız bu çalışma 
ile 1987 ile 1995 yılları 
arasında adlarına 
konut edindirme 
yardımı yapılmış 
yaklaşık 6 milyon 
çalışanımızı 
kapsıyor."

Terör örgütü PKK 
yandaşları, Berlin'de 
Türk derneklerine, 
Londra'da ise 3 ayrı ' 
Türk bankasına 
saldırı düzenledi. 
BERLİN'DE TÜRK 
DERNEKLERİNE 
SALDIRI 
Berlin polisi, 
VVedding semtindeki 
bir Türk 
derneğinin lokalinin 
camlarının 3 saldır
gan tarafından 
taşlanarak kırıldığını 
bildirdi.
Saldırganların, lokal 
binasının kapısına da 
yanıcı madde attık
ları, ancak yangının 
lokaldeki üyeler 
tarafından kısa 
sürede 
şöndürüldüğü 
belirtildi.
Saldırganların olay 
yerinden kaçarken, 
hasar verdikleri bir 
otomobilin altına da 
yanıcı madde koy

dukları, otomobilin, 
sahibi tarafından 
olay yerinden uzak
laştırılarak kur
tarıldığı kaydedildi. 
Kimliği belirsiz kişi
lerin Reinickendorf 
semtinde de bir 
otomobile 
yanıcı madde atarak 
kaçtıkları, burada da 
bir görgü tanığının 
hızlı müdahalesi 
sonucu yangının 
kısa sürede 
şöndürüldüğü ifade 
edildi. Berlin'deki 
Hasır restoranın 
camları da hafta 
sonunda bir grup 
saldırgan tarafından 
kırılmıştı.
Anayasayı Koruma 
Dairesi, tüm olasılık
lar üzerinde durul
masına rağmen, 
saldırıların 
Türkiye'deki olaylar 
nedeniyle terör 
örgütü üyeleri 
tarafından 

yapıldığının tahmin 
edildiğini bildirdi. 
Berlin polisi de, olay
larda bugüne kadar 
ölen ya da yaralanan 
olmadığını, ancak 
saldırıların bu şek
ilde sürmesi duru
munda her an insan
ların zarar görebile
ceğini belirtti. 
Londra'da 3 ayrı 
Türk bankasına 
molotofkokteyli! 
saldırı İngiltere'nin 
başkenti Londra'daki 
üç ayrı banka 
şubesine 
molotofkokteyli! 
saldırı düzenlendi. 
Edinilen bilgiye göre, 
saat 03.00 sıralarında 
eş zamanlı olarak 
düzenlenen 
saldırılara Ziraat 
Bankası'nın yeni 
açılan Dolston 
şubesiyle Turkish 
Bank'ın Edmonton 
ve Harringey 
şubeleri hedef oldu.

<3DS MÜHENDİSLİK <®>
Dursun FARAŞ-İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
- ficik ve Saydam
- Hesap verme Yükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR YAPIDA OLABİLMEK TEMEL İLKEMİZDİA.

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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ta|i değişikliği hs »e |8 W
Geçtiğimiz hafta, 
bazı vergilerle ilgili 
değişiklikler, 
Meclis’te kabul edil
di. Yasa Sezerin 
onaylanması halinde 
yürürlüğe girecek. 
Peki yasa maaşla 
çalışanları nasıl 
etkileyecek? 
Geçtiğimiz hafta, 
bazı vergilerle 
ilgili değişiklikler, 
Meclis’te 
kabul edildi.
Cumhurbaşkanının 
da imzalaması 
halinde, yakında 
Resmi Gazete’de 
yayınlanıp, yürürlüğe 
girmesi bekleniyor. 
Ancak, "ücretlilerde 
geriye dönük vergi" 
ve "yatırım indirimi" 
olayında kazanılmış 
hakların ortadan 
kaldırılması, 2006 yılı 
öncesiyle ilgili olarak 
da "geriye dönük 
vergi ziyaı cezası" 
getirilmesi gibi 
düzenlemelerin, 
Anayasa’ya aykırı 
bulunarak.

Cumhurbaşkanınca 
geri çevrilmesi de 
sözkönusu...
GELİR VERGİSİNDE 
ORAN İNDİRİMİ 
Gelir Vergisinde, 
iki ayrı tarife 
uygulamasından 
vazgeçildi. Yeni tar
ife, eskisi ile kıyasla
mak olarak, tabloda 
gösterilmiştir.
Yeni düzenlemeye 
göre;
- Ücretlilerin dışında
ki kesimin, başlangıç 
vergi oranı yüzde 
20’den 15’e düştü. 
- Ücretlilerde, oran 
indirimi yok.

Başlangıç oranı 
yine yüzde 15. 
- Daha önce 
ücretlilerin, yıllık 
78 bin YTL’yi aşan 
gelirleri yüzde 35 
oranında, bunun 
altındakiler daha 
düşük oranda 
vergilendiriliyordu. 
Yeni tarifede 
40.000 YTL’yi aşan 
gelirler, yüzde 
35 oranında 
vergilendiriliyor. 
Böyle olunca, 
ücretlilerde orta 
ve yüksek gelir 
grubunun gelir 
vergisi artıyor.

Hain eller Ata’ya uzandı
PKK yandaşlarının 
Mardin'in Nusaybin 
İlçesi’nde pazar günü 
gerçekleştirdiği yasa 
dışı gösteriler 
sırasında bir okulun 
bahçesindeki Atatürk 
büstü parçalayarak 
köprüye asıldı. 
Diyarbakır'da geçen 
hafta 4 PKK'lı 
teröristin cenazeleri
ni bahane eden PKK 
yandaşlarının kenti 
savaş alanına 
çevirdiği gösterilere 
destek amacıyla, 
Mardin'in Nusaybin 
İlçesi'nde de pazar 
günü bazı gruplar 
gösteri yaptı. 
Güvenlik güçlerine 
molotofkokteyli, taş 
ve sopalarla saldıran 
gruplar akşam da 
sürdürdükleri göster
iler sırasında bir 
okulun bahçesindeki 
Atatürk büstünü 
parçaladı. PKK yan
daşları, kırdıkları 
Atatürk büstünü, 
Yenişehir

Mahallesi'ndeki, 
Çağçağ Deresi 
üzerindeki Alman 
Köprüsü'ne iple astı. 
Pazartesi sabahı 
köprü üzerine 
asılan Atatürk 
büstünü gören 
vatandaşların haber 
vermesi üzerine 
güvenlik güçleri 
olaya müdahale etti. 
Köprüye ipe bağla
narak sarkıtılan büst 
oradan alındı ve 
bunu gerçekleştiren- 
lerin yakalanması 
için çalışma 
başlatıldı.
BAYKAL GÜNDEME 
GETİRDİ

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, dün 
TBMM'de terör 
konusu görüşülürken 
ve CHP Grubu'nda 
yaptığı konuşmalar
da konuyu 
gündeme getirdi. 
Baykal TBMM'de 
terör konusu 
görüşülürken 
önce Atatürk 
büstünün kırılıp 
köprüye asıldığı 
yeri Şanlıurfa'nın 
Viranşehir İlçesi 
olarak belirtti, ardın
dan söz olarak olayın 
Mardin'in Nusaybin 
İlçesi'nde meydana 
geldiğini söyledi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus ------------  kombi

ISISAN
KAZAM
KALORİFER TESİSAH 
KLİMA

AKILLI İSITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT £

♦ KOMBİ ? KLİMA S MAVALA

♦ BUHAR AKIZGKAZAN
»KALORİFER TESİSAT

DOGALGAZ Tel.âM8557İta

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



5 Nisan 2006 Çarşamba HABER Sayfa 9

Avukatlık unvanı sınavla verilecek Enflasyon Mart’ta
Avukatlık Yasası’nda 
2002 yılında yapılan 
değişikliğe göre, 
Mayıs 2001 tarihin
den sonra hukuk 
fakültesine kaydolup 
mezun olan ve 
avukatlık stajını 
bitirenler, avukatlık 
unvanı almak için 
23 Aralık 2006 
tarihindeki ilk 
sınava girecekler. 
Türkiye Barolar 
Birliği 
Başkanlığından 
(TBB) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
TBB, Avukatlık 
Kanunu’nun 28. mad
desine göre sınavı

VVilson: PKK sorununu bitirmek lazım
ABD'nin Ankara 
Büyükelçisi Ross 
VVilson, "PKK terörü 
sorununu ele alıp 
bitirmek lazım.
Türkiye gibi bir 
müttefikimizin başın
da sorun olsun 
istemiyoruz" dedi.
VVilson, Türk- 
Amerikan İşadamları 
Derneği (TABA- 
AmCham) tarafından 
İstanbul'da düzenle
nen çalışma 
yemeğine katılarak 
bir konuşma yaptı. 
Konuşmasına, Türk 
ekonomisi ve Türk- 
ABD ticaretinde 
gelişen olumlu konu
lara odaklanılması 
gerektiğine işaret 
ederek başlayan 
VVilson, 
"Türkiye'nin büyüme
si büyük takdir 
görüyor. Amerikan 
şirketleri için 
burada büyük fırsat
lar var. Hem doğru
dan buraya hem de 
ortaklık kurarak 
birlikte başka 
ülkelere de yatırım 
yapabilirler" diye 

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

gerçekleştirecek 
ÖSYM ile 
görüşmelerini sonuç
landırarak, bir pro
tokol imzaladı. 
Protokol gereği, ilk 
sınav 23 Aralık 2006 
tarihinde Ankara’da 
yapılacak. Sınavda, 
avukat adaylarına, 
"Hukuk İlkeleri ile 
Yürürlükteki Hukuk 
Kurallarını 
Uygulayabilme" ve 
"Avukatlık Hukuku ve 
Meslek Kuralları" 
ile ilgili test uygu
lanacak.
Sınava girecek aday
lar, en geç 10 Kasım 
2006 tarihine kadar 

konuştu.
Son yıllarda gerileyen 
Türk-ABD ilişki
lerinde ikili.diyalogun 
tekrar tesis edildiğini 
belirten VVilson, 
şunları söyledi: 
"8-9 ay öncesine 
kadar ilişkilerimizde 
hayal kırıklığı yaşadık 
hem ABD hem de 
Türkiye bundan 
mutlu değildi. Ama 
özellikle son 8-9 
aydır çok spesifik 
ve somut gelişmeler 
yaşandı. İletişim 
kanalları 
artık eskiye oranla 
daha açık ve daha 
iyi işler halde.
Birbirimizi 
daha iyi anlar hale 
geldik. Ama daha 
yapacak çok iş var. 
Fırsatlar üzerinde 
çalışmalıyız. 
İş ilişkilerini 
geliştirerek daha 
fazla Amerikalı 
yatırımcıyı cezbe- 
dilebiliriz. Amerikan 
şirketlerinin' 
Türkiye'nin atılımında 
yer almasını isterim." 
-FİNANSBANK 

bir dilekçe ile 
bağlanmak istedik
leri baroya başvura
caklar. Söz konusu 
sınavda 100 
üzerinden 70 ve 
daha yüksek puan 
alan adaylar, başarılı 
sayılacaklar. 
Sınav sonuçları, 
ÖSYM tarafından 
kazananlar ve tüm 
adaylar için ayrı ayrı 
olmak üzere sınav
dan sonra 30 gün 
içinde TBB’ye 
bildirilecek. Sonuçlar 
ayrıca, ÖSYM’nin 
internet sitesinde 
duyurulacak ve aday
ların adreslerine

HİSSELERİNİN 
SATIŞI- 
Citibank'ın, 
Finansbank hisseleri
ni alamamasına 
üzüldüğünü dile 
getiren VVilson, 
National Bank of 
Greece'ın almasını 
ise Türk-Yunan 
ilişkileri açısından 
güzel bir gelişme ve 
geleceğe dair olumlu 
bir işaret olarak 
değerlendirdiğini 
söyledi.
-"ABD, PKK TERÖRÜ 
KONUSUNDAKİ 
HASSASİYETİN 
FARKINDA"- 
Konuşmasının ardın
dan gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan 
ABD Büyükelçisi, 
ABD'nin Kuzey Irak'ta 
PKK terörüne karşı 
bir girişiminin 
olup olmayacağının 
sorulması üzerine şu 
karşılığı verdi: 
"Burada bulunduğum 
4 ay süresince 
Türkiye'nin PKK 
terörüne karşı 
endişelerini ve has
sasiyetini gördüm. 
ABD de bunun farkın
da. Bağdat'ta 
güçlü bir merkezi 
hükümet kurarak,

postalanacak. 
Adaylar, sınav 
sonuçlarına ilişkin 
itirazlarını, Sınav 
Sonuç Belgesi adres
lerine postalandığı 
tarihten itibaren en 
geç 10 gün içinde 
ÖSYM’ye yapacaklar.

Irak'ı tek vücut 
haline getirerek 
ve teröristlere karşı 
girişimde bulunacak 
bir yapı oluşturarak 
PKK'nın da uzun 
süreli kalamayacağını 
düşünüyorum. 
Saddam Hüseyin 
buna göz 
yumuyordu." 
Terör örgütü PKK'yı 
canlı tutan unsurun 
başka yerlerden 
gelen para 
kaynakları olduğunu 
söyleyen VVilson, bu 
kaynakları kesmeye 
çalıştıklarını ve lider 
kadrosunu yakala
makta Türkiye'ye 
yardımcı 
olduklarını söyledi. 
VVilson, "Bu yapılan
lar, bir şov gibi gös
terilen şeyler değil. 
30 yıldır bu ülkeye 
dert olmuş PKK'ya 
karşı yapılanlardır. 
Elbette Türk 
hükümetinin de 
ülke sınırları içinde 
atması gereken adım
lar var. PKK terörü 
sorununu ele alıp 
bitirmek lazım.
Türkiye gibi bir müt 
tefikimizin başında 
sorun olsun istemi 
yoruz" diye konuştu.

Enflasyon martta 
sürpriz yapmadı 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
mart ayı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. 
Enflasyon mart 
ayında sürpriz yap
mayarak piyasaların 
beklentilerini 
karşıladı.
TÜİK, bu yılın Mart 
ayında, tüketici fi

Almaya’dan Türkiye’ye

uçuşlarda indirim

Türk Hava Yolları'nın 
(THY) Almanya'dan 
Türkiye'ye uçak 
seferlerinde indirim 
uygulanacak. 
THY'nin 
Almanya'daki 
Düsseldorf bürosu 
tarafından yapılan 
açıklamada, 4 kişilik 
gruplara yüzde 15 
oranında indirim 
yapılacağı bildirildi. 
Açıklamada, uygu
lanacak indirimin 
yaz döneminde 
Almanya çıkışlı ve 
Türkiye varışlı sefer
lerde 1-30 Nisan 
2006 tarihleri arasın

DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORU

yatlarının yüzde 
0,27, üretici fiyat
larının yüzde 0,25 
arttığını açıkladı. 
Mart itibarıyla yıllık 
enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 8,16, 
ÜFE'de ise yüzde 
4,21 oldu. Enflasyon 
Şubat ayında 
TÜFE'de yüzde 0.22, 
ÜFE'de ise yüzde 
0.26 artmıştı.

da satışı yapılmak 
kaydıyla, 1 Nisan-31 
Ekim 2006 tarihleri 
arasında geçerli 
olacağı belirtildi. 
THY Düsseldorf 
Bürosu Müdürü 
Bayram Özçelik, 
"İndirim, 4 kişinin 
birlikte uçuşuyla 
gerçekleşecektir.
Dönüşte birlikte 
uçuş şartı aranma 
yacaktır. Uygulama 
Ankara, İzmir, 
Kayseri, Samsun, 
Adana, Trabzon gibi 
şehirlere yapılan 
doğrudan seferlerde 
yapılacaktır"
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Çocuğunuzun iştahını açma yolları ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 6 YA$ 
kaleminden

Uzmanlar, çocukların 
yemek yemeyi red
detmesinin, gelişmiş 
ülkelerde yüzde 
12 sıklıkta görülen 
bir durum olduğunu 

belirterek, "Çocukların 
iştahı kesildiyse, 
aileler davranışlarını 
değiştirmeli.
Yemeklerden önce 
de şeker, çikolata, 
cips gibi iştahı kesen 
yiyeceklerden uzak 
durulmalı" diyor. 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Pınar 
Yılmazbaş, iştahsız 
bir çocuğun, 
öncelikle büyüme ve 
gelişmesinin yaşına 
göre uygun olup. 
olmadığına bakılması 
gerektiğini ifade 
ederek, "Diğer önemli 
husus da iştahsızlığa 
kansızlık, bağırsak 
parazitleri ve çinko 
eksikliğinin eşlik 
edip etmediğinin 
açığa kavuşturul
masıdır" dedi. 
İştahsızlığın psikolojik 
sebeplerden de

kaynaklanabileceğini 
kaydeden
Dr. Yılmazbaş, 
"Çocukta üzüntü, 
kıskançlık ve endişe 
meydana getiren bir 
faktörün olup olmadığı 
araştırılmalıdır.
Altta yatan neden 
uygulandıktan 
sonra ailenin 

davranışlarında 
değişiklikler yapması 
iyi sonuçlar vermekte
dir. Çocuklar yetişkin
lerin yemek konusuna 
ne denli önem verdiği
ni kolayca algılarlar ve 
yemeyi reddetmeyi ilgi 
çekmek için bir silah 
olarak kullanırlar. 
Anne ve babanın 
sakin, kararlı ve ortak 
bir tutum belirlemesi 
gerekmektedir. Aile 
içinde herkesin farklı 
davranışlar sergileme
si çocuğun aklını 
karıştırır. Ailenin 
günün belirli saat
lerinde hep birlikte 
sofraya oturup, birlikte 
yemek yemesi çocuk 
için iyi bir model oluş
turmaktadır. Çocuklar

Jogadan gelen vitaminler
Vitamin kutuları mut
fak tezgahını kapla
maya başladıysa, 
belki de doğaya dön
menin zamanı gelmiş 
demektir. Neden 
gerekli vitaminler 
için bu sihirli sebze 
ve meyveleri dene
miyorsunuz?
Vücudu zararlı mad
delerden arındırmaya 
çalışan ve hücrele 
rimizi koruyan 
mekanizmaya antiok- 
sidan mekanizması 
denir. Antioksidan 
maddeler; hem 
vücutta (enzimler ve 
diğer maddeler) 
bulunmaktadır hem 
de dışardan aldığımız 
besinlerden karşılan
maktadır. Her 
hücremizde antioksi
dan bulunmaktadır. 
Ama özellikle 
karaciğer, bu konuda 
tüm yönetimi ele 
almıştır.
Detoksifikasyon 
merkezi olarak da 
karaciğer göstere- 
MNt. Detoksifikasyon 
da vücudu zararlı 
maddelerden arındır
ma işlemidir.
Besinler, üretim 
safhasından başla

yarak, mutfağımıza 
gelene kadar birçok 
işlemden geçer ve 
belirli oranlarda 
toksin (zararlı mad
deler) kazanırlar. 
Özellikle tarımsal 
ilaçların kullanılması, 
havadan, sudan, 
topraktan gelebilecek 
zararlı maddeler, 
saflaştırılma, koru
mak amacıyla 
koruyucu maddeler 
katılması, boyama 
gibi işlemler de 
düşünülürse bir mik
tar toksin içerdiği 
ortaya çıkmaktadır. 
Vücudumuz da gün
lük işlevlerini gerçek
leştirirken toksin üre
tir. Vücuda gerekli 
olan enerji üretilirken 
serbest radikaller 
denilen ve vücutta 
istenmeyen maddeler 
oluşur. Bunlar vücut
tan uzaklaştırıla- 
mazsa; kanser, kalp 
hastalıkları, erken 
yaşlanma, artrit gibi 
riskleri artırmaktadır. 
Bunların yanında baş 
ağrıları, halsizlik, 
yorgunluk gibi gün
lük olarak sürekli 
şikayet ettiğimiz 
rahatsızlıkların da

zaman zaman aynı tür 
yemeklerden sıkıla
bilirler. Bu durumda 
çocuğun alması 
gereken gıdaların fark
lı biçimlerde ve göze 
hoş gelecek şekilde 
çeşitlendirilerek 
verilmesi gerekebilir. 
Çocuğu yemek yerken 
kendi haline bırakmak, 
bunu yaparken de 
etrafı kirletmesine göz 
yummak gerekir" 
diye konuştu.
Yemeklerden önce 
abur cubur diye tabir 
edilen şeker, çikolata, 
cips gibi iştahı kesen 
yiyeceklerden uzak 
durulması gerektiğini

vurgulayan 
Dr. Yılmazbaş, "Çocuk 
yemek saatinden 
önce acıkmışsa 
abur cubur vermek 
yerine yemek öğünü 
saatini beklemeden 
erken yedirilebilir. 
Diğer önemli bir 
nokta çocuğun içtiği 
inek sütü miktarını 
500 mİ ile sınırlamak
tadır. Günde 500 ml'- 
den fazla inek sütü 
alınması çocuğun 
diğer besinleri 
yeterli miktarda 
almasını engellerken, 
demir eksikliğine de 
neden olabilir" 
şeklinde konuştu.

Karikatür Köşesi
Hüseyin KAYA

nedeni 
olabilmektedir. 
Toksinleri vücuttan 
uzaklaştıran başlıca 
organımız 
karaciğerdir. Bu 
maddeler; böbrekler
den idrarla, deriden 
terle, bağırsaklardan 
dışkı yoluyla 
atılmaktadır.
Sağlıklı bir vücut, 
belli düzeydeki 
toksinleri vücuttan 
rahatlıkla uzaklaştıra
bilir. Fakat vücutta 
fazla miktarda toksin 
varsa bu denge 
bozulur. Toksinler 
hücrelerin içinde 
birikmeye başlar ve 
onların çalışmalarını 
engeller. Günlük 
işlevini tam yapamaz 
duruma gelen vücut, 
gerekli enerjiyi 
üretemediğinden 
yorgunluk, halsizlik, 
konsantrasyon 
güçlükleri, bellek 
zayıflığı gibi isten
meyen durumlarla 
karşılaşılır. 
Bu maddelerin 
vücutta birikmesini 
önlemek ve vücuttan 
uzaklaştırılmasını 
sağlamak için vita
min ve minerallere 
ihtiyacımız vardır. 
Antioksidan vitamin 
olarak bilinen A, C ve 
E vitaminleri yanın
da, özellikle çinko ve

selenyum mineralleri 
de serbest radikal 
olarak 
adlandırdığımız 
bileşikleri vücuttan 
uzaklaştırmada görev 
almaktadır. Özellikle 
dışardan aldığımız 
antioksidan özellikli 
bu maddeler, 
hücrelerimizi koruyu
cu onarıcı etki
lerinden dolayı çok 
önemli antioksidan- 
lardır. Antioksidan 
kapasitesi en yüksek 
olan alfa tokofer- 
oldür. Hücrelerin 
yapısında bulunan 
yağ asitlerinin 
yapılarının bozul
masını önler böylece 
hücrenin sağlam 
kalmasını sağlar.

ŞİİR KÖŞESİ
Geri Dönmeyeceğim

Beni öyle kırdınki güzeller güzeli
Şah tahtına bindirsen geri dönmeyeceğim 
O zalim pençen ile beni üzdün üzeli 
Gökten yıldız indirsen geri dönmeyeceğim

Sensiz yaşanmaz diye hala öyle sansamda 
İstesemde unutamam.. Ölene dek ansamda 
Geceler boyu özlem, alevinde yansamda 
Hicrana göğüs gerdim geri dönmeyeceğim.

Hava, su güneşmiydin, 
benim için sen neydin? 
Gittiğim her yerde, kalbimde benimleydin 
Sana adanmış ömrün, feryadını biteydin 
Dönülmez yola erdim, geri dönmeyeceğim.

Sönmez artık bu alev beni kor gibi yakar 
Benim gibi gördünmü sana sevgiyle bakan 
Gözümü ilk açtığım, kalbimde kutsal mekan 
Evreni sana verdim... Ben dönmeyeceğim..
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Besin zehirlenmelerine dikkat Dişleriniz karakterinizi ortaya toyuyor

Türkiye Haştanesi'nde 
görevli Dr. Özgür Cem 
Musri, besin zehirlen
melerine dikkat çeke 
rek, "Süt ve süt ürün
leri, kremalı yiyecek
ler, tavuk mamulleri, 
mayonezli yumurtalı 
yiyecekler, pişirilip 
uygun koşullarda sak
lanmayan etler ve 
deniz ürünleri bozul
ma riski en yüksek 
gıdalar" dedi.
Özellikle yaz aylarında 
artan ve halk sağlığını 
yakından ilgilendiren, 
yaygın hastalıklardan, 
besin zehirlen
meleriyle ilgili açıkla
malar yapan Dr. Özgür 
Cem Musri, çoğunluk
la hafif seyirli ve kısa 
süreli hastalıklar 
olmalarına karşın, 
zehirlenmeye yol açan 
besinle ve kişiyle 
ilişkili bazı faktörlerin, 
hastalığın zaman 
zaman daha ağır 
geçirilmesine, hatta 
ölümcül seyretmesine 
yol açabildiğin! 
kaydetti.
Dr. Musri, "Aldığımız 
gıdalar bize zehir olu 
yor. Böyle durumlarla 
karşılaşmamak eli 
mizde. Yeter ki beslen
me konusunda dikkat
siz davranmayalım" 
uyarısında bulundu. 
Zehirlenme 
vakalarının, genellikle 
birden fazla kişide 
görüldüğünü, bazen

tek tek olgular, bazen 
yerel salgınlar (işyer
leri, hastaneler, lokan
talar), bazen de daha 
büyük çaplı salgınlar 
şeklinde görülebildiği
ni söyleyen Dr. Musri, 
besin zehirlenmesini 
kısaca şöyle tanım- 
ladı:"Son 72 saat 
içinde, bir mikroorga
nizma veya toksini ile 
bulaşmış bir besinin 
tüketiminin ardından 
ishal, bulantı, kusma, 
karın ağrıları, karında 
kramplar gibi sindirim 
sistemini ilgilendiren 
bulguların ortaya çık
tığı bir hastalık tablo- 
sudur".Dr. Özgür Cem 
Musri, mide asidesini 
azaltması ve bağırsak
taki zararsız bakterileri 
yok etmesi'gerekçe
siyle, antibiyotiklerin 
zehirlenmeyi kolay
laştırdığına dikkat 
çekti. Bu nedenle özel
likle yaz aylarında, 
gereksiz antibiyotik
lerin ye antiasit içeren 
ilaçların kullanılma
masını öneren Dr.
Musri, "Yiyecek ve içe

ceklerin saklanması, 
hazırlanma ve sunul
ma aşamasında uygun 
sağlık koşullarının 
olmaması, besin 
zehirlenmelerinin 
önemli bir sorun 
haline gelmesine yol 
açıyor" diye konuştu. 
Dr. Musri, süt ve süt 
ürünlerini,kremalı 
yiyecekleri, tavuk 
mamullerini, mayone
zli , yumurtalı yiyecek
leri, pişirilip uygun 
koşullarda saklan
mayan etleri ve deniz 
ürünlerini bozulma 
riski en yüksek gıdalar 
olarak sıraladı.
Besin zehirlenmeler
ine genellikle bakteri 
türü mikroorganiz
maların yol açtığını 
belirten Dr. Musri, 
"Bu bakteriler 5 ila 
70 derece arasında, 
en çok da oda ısısı 
ve üzerindeki 
derecelerde çoğalma 
eğilimi gösterirler. 
Genellikle 5 derece ve 
altındaki derecelerde 
çoğalmazlar. Bu 
nedenle yaz aylarında 

görülme sıklığı 
artmaktadır. Bu 
etkenler ancak 70 
derece ve üzerindeki 
ısılarda uygun süre 
ısıtma ve pastörizas 
yonla ölür" açıkla
masında bulundu. 
BESİN 
ZEHİRLENMELERİNİN 
BELİRTİLERİ 
Dr. Musri, besin 
zehirlenmesine yol 
açan etkenlerin, 
gıdaya şu yollarla 
ulaştığını belirtti: 
"Birincisi; gıdanın 
kendisi bu etkeni 
içerir. Özellikle hayvan 
kaynaklı gıdalar, bun
lar arasında da özellik
le kümes hayvanları 
(hayvanların kendileri 
bu etkenlerle hasta 
olabildikleri için) bu 
tür bulaşmada rol 
oynar. İkincisi de 
işlenmemiş gıdaya 
katılan maddeler 
nedeniyle oluşan 
bulaşmalardır" 
Besin zehirlen
melerinin belirtilerini; 
şiddetli karın ağrısı, 
bulantı, kusma, ishal, 
ateş ve baş dönmesi 
olarak sıralayan Dr. 
Özgür Cem Musri, 
bu belirtilerin 1-2 saat 
ile 72 saat arasında 
ortaya çıktığını, bu 
sürenin etkenin cin
sine (bakteri, virüs) 
ve kişinin özelliklerine 
göre değişiklik 
gösterdiğini ifade etti.

Düzgün, temiz ve 
beyaz dişlerin kişinin 
kendisine verdiği 
önemi, kültürel 
yapısını ve karakteri
ni ortaya koyduğunu 
belirten Diş Hekimi 
Emek Kültür, 
herkesin imreneceği 
düzgün ve beyaz 
sağlıklı dişlere sahip 
olmanın gelişen 
teknoloji ile mümkün 
olduğunu belirtti. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Dr. Emek 
Kültür, "Düzgün 
dişlere sahip olmak 
özellikle de doğal diş
lerimizi koruyarak 
sahip olmak her 
yaşta mümkün. 
Ortodonti bize bu 
imkanları tanıyor. 
İster 30 yaşında 
olun ister 60 yaşında, 
dişlerinize tel 
takılarak şekil 
bozuklukları 
gideriliyor. Dişe 
takılan bu tellerin 
dişle aynı renkte 
olanı hatta görün
meyenleri bile 
var. Doğal dişler 
korunarak ve de çok 
kısa bir zamanda 
sadece estetikle ilgili 

düzenlemeler 
yapılıyor" dedi. 
Düzgün dişlere sahip 
olduktan sonra 
arkasından genellikle 
daha beyaz diş 
isteğinin geldiğini 
belirten Dr. Emek 
Kültür, diş renginin 
de tıpkı ten rengi, 
saç rengi gibi 
kalıtımsal bir özellik 
olduğunuancak yeni 
beyazlatma sistemleri 
ile 1.5 saat sonunda 
dişlerin 8-10 kat daha 
beyazlaştırılabildiğini 
ifade etti. Kültür, 
"Hastalar diş yüzeyi 
temizliği ile beyazlat
ma işlemini ayırt 
edemiyorlar. 
Dişlerinizi günde iki 
kere özellikle de 
gece yatmadan önce 
tekniğine uygun 
olarak 3 dakika fırça 
ladığınızda ve günde 
bir defa da diş ipi 
kullandığınızda diş 
ve diş eti sıkıntısı 
yaşamayacağınız 
gibi doktorunuz 
tarafından yapılacak 
diş yüzeyi temizliğine 
de ihtiyaç duymaya
caksınız" şeklinde 
konuştu.
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Gemlikspor’a baklava dopingi
Seyfettin SEKERSÖZ

Tüm ilgisizliğe rağ
men birinci amatör 
kümede başarılı 
maçlar çıkaran ve 
gurubunda ikinci 
sırada bulunan 
Gemlikspor’a baklava 
dopingi yapıldı.
Genç iş adamlarından 
Serdar Özaydın, dün 
akşam saatlerinde 
takımın idman yaptığı 
toprak sahaya 
gelerek, futbolculara 
baklava ikram etti. 
Gemlikspor'u koruma 
amaçlı yaptığı açıkla
malarla gündeme 
gelen ve Gemlikspor 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un sert tepkisi 
alan alarak spora 
siyaset karıştırmakla 
suçladığı Serdar 
Özaydın, bu gibi 
düşüncelerin kendi 
ve arkadaşları arasın
da olamayacağını 
söyledi.
Düşüncelerinin 
Gemlik’te kültürel 
amaç altında 
Gemlikspor'un 

faaliyetleri olduğu ve 
bu faaliyetlerinde 
kötü gidişe dur di 
yerek faydalı olmak 
amacıyla yapıldığına 
dikkat çeken 
Özaydın, "Sevgili 
Gemlikspor 
başkanımızın aynı 
zamanda Belediye 
başkanımızın çeşitli 
platformlarda Gemlik 
için ne projeniz varsa 
getirin sözünü unut
muş olmalı ki bizlere 
hodri meydan gibi ve 
spora siyaset karıştır
mak ta dahil anlamsız 
laflar söylemişti.
Yeni yasalara göre 
ilçe belediyelerin 
ilçede bulunan spor 
kulüplerine destek 
verme zorunluluğu 
vardır. Soruyorum 
Sayın Mehmet 
Turgut'a; acaba 
8 yıllık belediye 
başkanlığı hayatında 
sâdece Gemlikspor’u 
ilgilendiren belediye 
meclis toplantısı yap- 
mışmıdır. Geçen hafta 
ilk defa futbolculara 
70'er YTL prim verme

nezaketi dışında 
hiçbir oluşum, hiçbir 
gelişme yapılmamak
tadır. Sonra da 
ben ve arkadaşlarım 
için Gemlikspor’u 
çok seven bizleri 
siyaset yapmakla 
suçlamıştır. Şimdi ise 
siyasi kimliğin dışın
da Serdar Özaydın ve 
arkadaşlarım olarak 
Gemliksporun yanın
da olduğumuzu, 

destek verdiğimizi 
ve önümüzdeki 
günlerdeki önemli 
maçlar için moral 
aşılamak adına 
burada futbolcularla 
bir araya geldik ve 
baklava ikram ederek 
motive etmek istiydr- 
nuz. Biz reklam 
yapmak için buraya 
gelmedik. Ben 
inanıyorum ki 
sevgili Gemlikspor 

başkanımız, 
Gemlikspor’u bizim 
kadar seviyordur, 
Gemlikspor’u sevmek 
sadece koltuğa 
oturup seviyorum 
anlamına gelmez. 
Geçmiş dönemlerde 
kulübün elinde bulun
durduğu otopark ve 
bilet gibi gelirleri 
tekrar kulübü iade 
etmesini ve buna 
benzer kalıcı gelirleri

Gemlikspor’a 
kazandırarak sporu 
veya Gemliksporu 
sevdiğini ispatla
masını istiyoruz. 
Bizler her maçta 
takımımızı destekle
mek için tribündeyiz 
ama ne başkanımızi 
ne yöneticilerimizi 
tribünlerde 
görmüyoruz.
Böyle başkanlık 
olmaz. Eski başkan- 
larımızdan ders 
alması gerektiğine 
inanıyorum." dedi. 
Önümüzdeki gün
lerde oynanacak 
tüm Gemlikspor 
maçlarına sivil 
toplum kuruluşlarının 
da gelerek destek 
vermesi gerektiğini 
savunan Özaydın, 
"Özellikle başkanımı 
zı ve yönetimini maç 
lara gelerek destek 
vermelerini bekli 
yoruz, aksi taktirde 
başkan ve yöneticileri 
Gemlikspor ve 
taraftarlarına 
havale edeceğiz" 
şeklinde konuştu.



Zabılato seyyar simitçi operasyonu
Belediye Zabıta ekipleri ilçe içinde bulunan çok sayıda seyyar arabasına el koyarken, Minibüs 
Garajı içine bırakılan eski ve hurda seyyar arabaları da kaldırdı. Zabıta ekipleri bundan sonra 
park kenannda ve caddelerde seyyar simit satışlarına izin verilmeyeceğini söylediler. Sayfa 2’de
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2005 yılı Gelir Vergisi 
rekortmenleri

Dün Gemlik Vergi Dairesi’nden 
temin edilen 2005 yılı Gelir Vergisi 
rekortmenlerini yayınlamaya 
devam ediyoruz. İlk 1OO’e giren 
mükellefler arasında 51. nci sırayı 
Ünal Bayer, 52. nci sırayı Ahmet 
Duran Yazar, 53. ncü sırayı ise 
Muzaffer Çelik aldı.

Devamı sayfa 6’da

Trafik kazalarının artması üzerine vatandaşın tepkisi olumlu sonuç verdi, kontroller arttırıldı

Çevre yolunda hız kontrolü başladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cemaatler ve tarikatlar..
TEMPO Dergisi’nin yaptığı araştır

maya göre Türkiye’deki cemaat ve 
tarikatlar arasında son yıllarda yıldızı 
parlayan Fettullah Gülen cemaatıdır.

12 Eylül harekatından sonra 
Nurcular bölündüler.

Gülen ve arkadaşları askeri iktidar 
ile ters düşmemek için ılımlı yolu 
seçerken, bir bölümü daha çok 12 
Eylülcülere tepki koydular.

Tarikat liderleri yurt dışına giderek 
faaliyetlerini rahatlıkla sürdürdüler.

1981 yılında bir dönem Milli 
Görüşçüleri yakınen tanımanın fır
satını buldum, rçenan Evren yönetime 
ve Atatürkçüleri karşı düşüncelerini 
öğrendim.

Atatürk, ülkenin Cumhuriyet kur
duktan sonra ülkenin şehlerle, 
dervişlere, tarikatlar ve cemaatlarla 
yönetilemeyeceğini, bilimin ışığında, 
aklın yol göstericiliğinde ilerleyeceğini 
açıklarken, İslamcıların da büyük düş
manlığını kazandı.

Onun için Atatürk’e “deccal” 
damgasını vurdular.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında 
mevzilerini kaybeden bu akımlar, 1950 
den sonra DP’nin bünyesine yer
leşerek, oy uğruna siyasi destek bul- 
UıHt. •

Din işleriyle uğraşan tarikatlar ve 
cSThâatler, 1980 den sonra ticarete de 
atılarak, kapitalist sistemle bütünleşip 
ekonomik yönden de güçlendiler.

Devamı var..

Çevre yolunda geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen trafik kazalarından 
sonra trafik ekipleri bu yolda radarla 
hız kontrollerine başladı.
70 kilometrenin üzerinde hız yapan 
araçlara 101 YTL. para cezası kesiliyor. 
Çevre yolunda meydana gelen trafik 
kazalarına tepki göstermek amacıyla 
geçtiğimiz günlerde çevrede bulunan 
vatandaşların yol kapatma eylemi 
olumlu sonuç verdi. Gemlik giriş ve 
çıkışlarında daha önce başlatılan radar 
denetimi hız kontrolleri bundan sonra 
çevre yolunda da yapılacak. Sayfa 3’de

Polis Teşkilatı'ndan kan bağışı
Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 161. 
yıldönümü etkinliklerinde yer alan kan 
bağışı kampanyasına çok sayıda polis 
memuru katılarak kan verdi. Sayfa 2’de

İçe Emniyet Müdür Vekili ve Emniyet Amiri 
Kerim Karaboğa, Komiser Cenk Temizaltın 
ve Polis Memuru Gülten Yücel ziyaret ettik
leri Özürlüler Okulu'nu ziyaret etti. Syf 4’de

‘GemlikHH «®®Wkkoıfezgâzetesi.çom adresini tıklayın

CHP’de Gençlik Kolları oluşturuldu
CHP Gençlik Kolları, 
İlkay Küpe başkan
lığında yeniden kurul
du. Gençlerle birara 
ya gelen İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
önümüzdeki hafta 
içinde gençlik kolları 
nın İlkay Küpe baş 
kanlığında görev 
dağılımı yapacaklarını 
söyledi. Sayfa 4’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Polis 
Teşkilatından 

kan bağışı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Polis Teşkilatı’nın 
kuruluşunun 
161. yıldönümü 
etkinliklerinde 
yer alan kan bağışı 
kampanyasına 
çok sayıda polis 
memuru katılarak 
kan verdi.
Emniyet Müdürlüğü 
yanındaki
1 Nolu Sağlık 
Ocağında 
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
elemanlarınca 
başlatılan kan 
altınlarında

polis memurları 
sağlık kontrol
lerinden geçerek 
kan bağışında 
bulundular.
Sağlık Ocağı 
koridorunda 
sağlıkla ilgili 
formları dikkatlice 
dolduran 
polis memurları 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt ile 
Emniyet Amiri 
Turan Sarı'nında 
katıldığı kampanya 
ile kan bağışında 
bulundular.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

Ml REKIAN
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK 

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

ABONE OLDUNUZ MU?
caı*ı

GÜNLÜK 8YYASY GAZETE ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Zabıtadan seyyar simitçi operasyonu
Elif ESMEN

Kaymakamlık 
makamından 
verilen emirle 
harekete geçen 
Belediye Zabıta 
ekipleri ilçe 
içinde bulunan 
çok sayıda 
seyyar 
arabasına 
el koydu. 
Önce Minibüs 
Garajı içinde 
başlayan 
operasyonda 
buraya bırakılan 
eski ve hurda 
seyyar arabaları 
kaldırıldı. 
Daha sonra 
park yanında 
bulunan 
ve yıllardır bir 
türlü önlemi ‘ 
alınamayan 
seyyar simitçi 
arabaları da 
zabıta ekiplerinin 
hışmına,uğradı. 
Seyyar arabalar 
ve içindeki 
simitlere el 
koyan zabıta 
ekipleri bundan 
sonra park 
kenarında ve 
caddelerde 
seyyar simit 
satışlarına 
müsaade 
edilmeyeceğini 
bildirdiler.
Zabıta ekiplerinin 
el koydukları 
simitler ile 
araçların bir 
daha kullanılmaması 
için imha 
edileceği 
öğrenildi.

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

PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

. İlgilenenlerin J 
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur, j 
TEL: (0.226) 814 12 50 
FAX~ (0 996) 814 34

YALOVA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Trafik kazalarının artması üzerine vatandaşın tepkisi olumlu sonuç verdi, kontroller arttırıldı

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

L YazıYORUM

Çevre yolunda hız 
kontrolü başladı

Çevre yolunda geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazalarından 
sonra trafik ekipleri bu yolda radarla hız kontrollerine başladı. 70 kilo
metrenin üzerinde hız yapan araçlara 101 YTL. para cezası kesiliyor.
Elif ESMEN

Son günlerde ölümlü 
kazaların meydana 
geldiği çevre yolunda 
İlçe Trafik ekiplerinin 
aldığı önlemler 
sıklaştırıldı.
Trafik ekiplerinin 
radar kontrolü 
yaptıkları yolda aşırı 
hız yapan araç 
sürücülerine yasa 
gereği 101 YTL 
ceza kesiliyor. 
Çevre yolunda 
meydana gelen 
trafik kazalarına 
tepki göstermek 
amacıyla geçtiğimiz 
günlerde çevrede 
ikamet eden vatan
daşlar yolu kapama 
eylemi yaparak 
önlemlerin 
sıklaştırılmasını 
istemişlerdi.
Gemlik giriş ve 
çıkış istikametlerinde 
daha önce başlatılan 
radar denetimli hız 
kontrolleri bundan 
böyle çevre yolunda 
da yapılacak. 
Çevre yolunun 
meskûn mahal 
olması nedeniyle 
hız limitinin 
70 kilometre

olması gerektiği 
belirtilirken, 
bu hızın üstüne 
çıkan araçlar trafik 
ekipleri tarafından 
durduruluyor.
Araç sürücülerinin 
ehliyet ve ruhsatlarını 
da kontrol eden 
trafik ekipleri hız 
yapan sürücülere 
yasa gereği 
101 YTL ceza 
keserek kontrollerini 
sürdürüyorlar.

Bursa’nın kültür ve sanatına yeni bir soluk
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
kentin kültürel 
yaşantısına yeni 
soluk getirmesi 
amacıyla kurulan 
Şehir Tiyatroları, 
11 Nisan Salı günü 
Haldun Taner’in 
usta yapıtı ‘Sersem 
Kocanın Kurnaz 
-Karısı’ oyunu ile 
BursalI tiyatro sever
lerle bululaşacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Şehir Tiyatroları’nın 
BursalIlarla buluş
masından önce 
düzenlediği tanıtım 
toplantısında, ‘Bu ilk

I adım ve gerisi de

gelecek. Çünkü 
Bursa’yı imar etmek
le kalmayacağız, 
kentimizin kültür 
ve sanat şehri 
olmasını da 
sağlayacağız” dedi. 
‘Sersem Kocanın 
Kurnaz Karısı’ oyu
nunun provalarını 
bşsın mensuplarıyla 
birlikte izleyen 
Başkan Hikmet 
Şahin, Bursa’nın 
artık birçok ulusal ve 
uluslararası etkinliğe 
ev sahipliği yaptığını 
hatırlatarak, ‘‘Bir 
uygarlığın gerçek 
ölçüsü, ne nüfus 
çokluğu, ne kentlerin 
büyüklüğü, ne de 
üretim bolluğudur.

Gerçek ölçü, ülkenin 
yetiştirdiği insanların 
nitelikleridir.
Kültürden yoksun 
yetişen insanların 
nitelikli olması da 
mümkün değildir" 
diye konuştu.
“Medeniyet 
ağacına kültür 
aşılanmadıkça bütün

çiçekleri açmaz” 
Osmanh döneminde 
Bursa’da kurulan ilk 
tiyatronun öyküsü 
nün anlatıldığı 
‘Sersem Kocanın 
Kurnaz Karısı’ adlı 
oyun 11 Nisan Sah 
günü Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.

Sanayicinin feryadı....
“Sıcak para ülkeyi soyuyor... Dört fab

rikam var, Yeşim -Sifaş -Polylen - Nergis.
14 bin SSK’h işçi çalışıyor. Her gün dört 

ton yoğurt, 16 bin ekmek, Kreşim’de çoğu 
kadın olan işçilerimin 1000 çocuğunu beşli 
yorum.

Ayrıca Bursa’da 20 bin kişiye fason iş 
veriyorum,

34 bin kişi ekmeğini buralardan sağlıyor.. 
Bu düşük kurla bu iş gitmez..

Türkiye’ye gelip hepimizi soyan sıcak 
para sanayicileri öldürüyor.”

Sayın okurlar bu sıcak para; Yani dışar
dan gelen milyarlarca dolar niye bize geliyor 
biliyor musunuz? Ben söyleyeyim...

Çünkü bizde dış dünyaya göre faizler yük
sek, adam dolarını getiriyor Türk lirasına 
çeviriyor, açıktan durduğu yerden milyarlar
ca dolar kazanıyor ve bu parayı alıp gidiyor.. 
Yani parasını Türkiye’de işletiyor.

Hem de iyi işletiyor...
“Ülkede sıcak para yatırıma değil, 

BORSA’ya -FAİZ vurgununa geliyor.
Gittiği anda da ekonomi zaten çökecek. İş 

ciddi, hükümet tedbir alamıyor, seyrediyor.”
Bu sözleri sizlere ilettiğim için içinizden 

bazıları belki kızacak ■...
“Cavit Çağlar hortumcudur, banka batır

mıştır, onu savunma” diyeceklerdir..
Ben haksız olduğuna inandığım kimseyi 

savunmam. Ama o işler başka, şimdi 
yaşadıklarımız konular başka, bunları biri 
birine karıştırmamak akıllılığını göstermemiz 
gerekir. Karıştırırsak ortalık bulanır Doğruyu 
net seçemeyiz?..

Dün, Cavit Çağlar ilah etti. "İki fabrikamı 
kapatıyor, 3500 işçimi çıkarıyorum...

İçini kan ağlıyor, ama inanın yapacak bir 
şey yok... Doğalgaz’a, elektriğe zam, bütün 
girdiler arttı, artıyor, ama dolar 1.300 lira. 
Çünkü sıcak para bunun artmasını istemiyor. 
Dayanma gücümüz kalmadı.

BURSA çöküyor..
Tekstil çöküyor, hükümet türbanla, İmam- 

Hatip okullarıyla uğraşıyor.
Bu 3500 kişinin işsiz, aşsız kalmasıyla bit

miyor. Bunları taşıyan servisçi, yemek veren
ler, işçinin alışveriş ettiği esnaf, ev sahipleri 
gibi on binlerce kişinin dolaylı olarak canı 
yanacak. Çoğu kadın olan 3500 çalışanıma 
günah değil mi?”

İşte size Türkiye’nin en önde gelen sek
törlerinden tekstilin içler acısı durumu..

Sanayimizin ve ihracatımızın lokomotifi 
irili -ufaklı fabrikalar ve atölyeler, milyonca 
insana iş olanağı sağlayan sektörün hali..

Büyükler yıkılınca küçükler altında kalır 
ezilir...

Bunları basın yazıyor, ekonomiyi bilenler 
söylüyor, bağırıyor..

Ancak ülkeyi yönetenlerin umurunda 
değil..

Sizlere masallar söylüyorlar; ne yazık ki 
birçoklarımız bu masallara inanıyor ve uyu 
yor. Aş ve iş ile siyaseti biri birine karıştın 
yor..

IMF. hükümete kesin emir vermiş:
Kur düşük kalacak...
Ölen ölecek, ayakta kalanlarla yola devam 

edilecek.
Bu çalışan işçiler, fabrikalar bizim,sıcak 

para gavurun ..
Bu günler de biz kendi kendimizi yiyoruz, 

öyle uyutuluyoruz ki ısırılıp koparılan derim- 
izin-etimizin acısını dahi duymuyoruz..

Dandini dandini dastana-Danalar girmiş 
bostana. Kov bostancı danayı. - Yemesin 
lahanayı...

Hayırlı uykular.... .,

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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CHP’de Gençlik Kolları oluşturuldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun süredir oluştu
rulmayan CHP 
Gençlik Kolları, İlkay 
Küpe başkanlığında 
yeniden kuruldu. 
Anavatan Partisi 
Gençlik Kollarından 
istifa ederek CHP'ye 
geçen İlkay Küpe ile 
birlikte Emre Dalarel, 
İsmail Gülhan ve 
Cevdet Samsun'un 
önderliğinde oluştu
rulan yeni gençlik 
kollarına İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
ile yönetiminden 
tam destek geldi. 
Gençlerle biraraya 
gelen Erdem 
Akyürek, önümüzdeki 
hafta içinde gençlik 
kollarının İlkay Küpe 
başkanlığında 
görev dağılımı 
yapacaklarını söyledi. 
Yeni yönetimini 
tanıtımda yaptığı 
konuşmada, CHP 
Gençlik kolları olarak 
sadece Gemlik'in 

; sorunlarıyla değil 
tüm ülke sorunlarını 
ve bu duruma nasıl 
getirildiğimizi 
herkese ellerinden 
geldiğince anlatacak
larını söyleyen İlkay 
Küpe, Anavatan 
Partisi’nden fikir

ayrılıkları nedeniyle 
istifa ettiklerini 
söyledi.
Gençlerin çoğunun 
işsiz ve maddi imkan
sızlıklar nedeni ile 
ülke sorunlarına 
gerekli ilgiyi göster
mediklerinin altını 
çizen Küpe, "Yeteri 
kadar mücadele ede
meyen, hırs ve azmi 
sindirmeye çalışan 
yöneticilere sesimizi 
duyurmalı ve her ne 
olursa olsun 
ülkemize Türk 
gençliği ojarak sahip 
çıkmak zorundayız. 
Bu ülkenin evlatları 
olarak bizler 
bağımsız Türkiye 
Cumhuriyetini kur
mak için mücadele 
eden Ulu Önder 
Atatürk ve silah 

arkadaşları tarafın
dan emanet edilen 
gençliğiz. Ülkemiz 
üzerinde oynanan 
emperyalist oyun
lar karşısında tek 
vücut tek yumruk 
olmak zorundayız. 
Bu vatan toprakları 
üzerinde din, 
dil, ırk ve etnik 
bir ayrım yoktur 
ve olmamalıdır.
Çünkü, inançlarımız 
için, bağımsızlığımız 
için, onurumuz 
için, haysiyetimiz 
için, namusumuz 
için olmamalıdır." 
dedi.
Gemlik'in sorunlarına 
da değinen yeni 
CHP Gençlik Kolları 
Başkam İlkay Küpe, 
Marmara bölgesinin 
güzide ilçesi

Gemlik'in Gençliği 
ile, balıkçılığı ile, 
esnafları ile, 
zeytincisi, sosyal 
ortamı,, sno.rti.f 
faaliyetleri ve eğitimi 
ile hak ettiği gibi 
yönetilmediğini 
hatırlatarak "Bizler 
bütün bunların 
takipçisi olacağız. 
Geleceğimiz için 
takipte olmamız şart' 
şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

hizmetli alacak
Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
bakılan ve korunan 
çocuklardan, 
aranan şartları 
taşıyanlar 
arasından 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğünce 
27 hizmetli 
alınacağı açıklandı. 
Başvuru tarihinin 
17-24 Nisan 
2006 olduğu 
açıklanırken 
başvuruların 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
şahsen yapılacağı 
bildirildi.
7 Mayıs 2006 
Pazar günü 
saat 10.00 da

yapılacak olan sına* 
va 
gireceklerden, 
18 yaşını doldur
muş olmaları, 
Sadece İlköğretim 
(Ortaokul) mezunu 
olmaları, Sosyal 
Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 
tarafından bildirilen 
listede bulunmaları 
ve 24-04-1977 

^tarih ve sonrasında 
doğmuş olmaları 
aranıyor.
Müracaat edecek 
olanların daha 
fazla bilgi edinmek 
istemeleri halinde 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
başvurmaları 
gerekiyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

s'iacmaınH tâ Polis iziılii çocukları ınııtri

l
I

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SAM 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

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’mn 
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
' Macide ÖfAtP

Tel:51J24 74 Fax: 51410 21

Elif ESMEN

Polis Teşkilatının 
161. kuruluş 
yıldönümü etkinlik
leri içinde yapılan 
Özürlüler Okulu 
ziyaretinde polis 
ile çocuklar bir

araya geldiler.
İlçe Emniyet Müdür 
Vekili ve Emniyet 
Amiri Kerim 
Karaboğa, Komiser 
Cenk Temizaltın ve 
Polis Memuru Gülten 
Yücel ziyaret ettikleri 
Özürlüler Okulu’nda

Müdür Tamer Sivri 
ve çocuklarla 
sohbet ettiler.
Özürlü çocuklara 1 
çiçekler veren 
polisler, onlarla I 
yakından ilgilenerek 
keyifli bir ziyaret j 
gerçekleştirdiler. J

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Engürücük İlköğretim Okulu erkeklerde ilk grup birincisi 
olurken, Atatürk İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlköğretim 

Okulu kızlarda Gemlik’i ilde temsil edecekler
Elif ESMEN

Gemlik 
Lisesi Spor 
Salönu’nda 
sona eren 
ikinci küme 
Yıldızlar 
Voleybol İlçe 
birinciliği 
maçlarında 
son takım 
Kurtul 
İlköğretim 
Okulu oldu. 
Kızlarda 
Cumhuriyet 
ile Atatürk 
İlköğretim

Okulları gurup 
larında birinci 
olarak Gemlik'i 
ilde temsil 
edecek 
iki takım 
olmuşlardı. 
Erkekler 
maçlarında 
ise ilk gurup 
birincişi 
Engürücük 
İlköğretim 
olurken, ikinci 
gurup birincisi 
ise dün 
oynanan ve 
çekişmeli 
geçen maçın 

sonunda 
Kurtul İlköğ 
retim takımı 
oldu. Erkek 
lerde köy takım 
larının damga 
sim vurduğu 
şampiyonanın 
dün oynanan 
son maçında 
Kurtul 
İlköğretim 
Okulu
Şehit. Cemal 
İlköğretim 
Okuiu’nu 
2-1 yenmeyi 
başardı.
İlk seti 25-6

gibi farklı 
kaybeden 
Kurtul İlköğre
tim Okulu 
takımı ikinci 
sette oyuna 
ağırlığını 
koyarak bu 
seti 25-23 
almayı başardı. 
Son setteki 
çekişmeyi de 
lehine çeviren 
Kurtul bu seti 
15-11 alarak 
Gemlik'i ilde 
temsil edepek 
dördüncü 
takım oldu.

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ali Kadir AY

Başarı - 4 isimli Yolcu Gemime ait 
tonilato belgemi zayi ettim. Hükümsüzdür. 

Hüseyin Avni ERDENİZ.
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2005 yılı Gelir Vergisi 
rekortmenleri

Dün Gemlik Vergi Dairesi’nden temin edilen 2005 yılı Gelir Vergisi rekort
menlerinden ilk 100 e giren mükelleflerin 51 ile 100 ncü en yüksek vergi 
verenlerin adları ve ödeyecek vergiler aşağıdadır.

DÜNDEN DEVAM

FAALİYET TAHAKKUK
NO ADI SOYADI KONUSU EDEN VERGİ

51 Ünal BAYER LPG Tüp. Tic. 24.408,58
52 Ahmet Duran Yazar Teks. Ür. Tic. 24.280,75
53 Muzaffer ÇELİK Mobilya Tic. 23.754,00
54 Nihat AYTAÇ Nakliye 23.740,54
55 Nebahat SÜREN Kereste 23.346,79
55 İbrahim Fehmi KULABER Elktr. Bobinaj 23.267,77
57 Yadigar AKIN Sigorta Acent. 22.875,62
58 Remzi SOLMAZ Avukat 22.821,79
59 Mustafa ÇELİK Mobilya İmi. 22.620,00
60 Muharrem ÇELİK Mobilya İmi. 22.620,00
61 Bircan GÖRÜR Boya Badana 21.857,36
62 M.Kamil SOLAKSUBAŞI Bitk. Yağ Tic. 21.664,17
63 Şahap Nuri ACI Muhasebeci 21.512,69
64 Talat KARAKAŞ Nakliye 21.224,67
65 Refik YILMAZ Avukat 19.730,67
66 Abdullah KAVLAK Zeyt. Yağ İmi. 19.512,53
67 Oya KILIÇ Top. Zey. Tic. 19.099,53
68 Berrin KAHRAMAN Eczane 18.885,41
69 Mustafa GÜNDOĞDU Müteahit 18.192,30
70 Muhammed ETKESER Teks. Ürn. Tic. 15.229,09
71 Mehmet AĞDEMİR Bakkal 17.700,54
72 Perihan DEMİRİZ Eczane 17.274,85
73 Faruk UYSAL Kırtasiye Tic. 16.779,90
74 Günal BAYLAN Tekstil Ürn. Sat, 16.538,75
75 Yusuf ÇALIŞKAN Nakliye 16.516,15
76 Zekai KARADUMAN Mühendislik H. 16.471,05
77 Ahmet GENCER Muhasebeci 16.130,25
78 Sedat AYDIN MSİ 16.013,90
79 Sezai KAYA Kalorifer Tesisatı 15.720,42
80 Galip GÜR Muhasebeci 15.482,81
81 İbrahim ÇAKIR Top. Zey. Tic. 15.370,69
82 Osman Bedrettin ELMACI Muhasebeci 15.007,08
83 Ziya ŞENGÜL Top. Zey. Tic. 14.749,60
84 Hayrettin ATA Nakliye 14.427,61
85 Emir ŞAHİN Tavuk Tİc. 14.411,39
86 Sezgin UYSAL Kalorifer Tes. 14.012,07
87 Hüseyin KAVLAK Zey. Yağ İmi. 13.903,50
88 Mehmet ÇATAK Avukat 13.635,88
89 İbrahim ETKESER Teks. Ürn. Tic. 11.031,35
90 İbrahim ERSÖZ Nakliye 13.159,85
91 İslam KURTİŞ Sigorta Acente 12.798,97
92 Mehmet DEMİR Muhasebeci 12.295,89
93 Haşan BAYER Eczane 12.238,11
94 Tura KAYA Zeyt. Top. Sat. 12.218,75
55 Ferit ALAN Zeyt. Top. Sat. 12.218,75
96 Atilla ETKESER Teks. Ürün. Tic. 10.277,38
55 Mualla LOSTAR Eczane 11.689,83
98 Haşim ÇETİN Yükl. Boş. Hiz. 11.479,52
99 Mustafa Kemal NACİ Mühendislik Hiz. 11.420,00

| 100 Hürkan GÜRBOĞA Avukat 11.278,85

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü 

Genel Sekreteri 
e-mail: yeldabykz@yahoo.com

AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ

Ülkemizde uzun zamandan beri 
süregelen ahlaki bir çöküntü söz konusu. 
Bunları sıralarsak birçok gruplamayla 
karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Ama 
özetlersek kapkaç, terör, silah 
kaçakçılığı, uyuşturucu tacirliği gibi bir 
takım toplumsal suçlar bunların başında 
geliyor.

Hükümetin Avrupa Birliği'ne girmek 
amacıyla çıkarttığı uyum yasaları, ne 
yazık ki zaten caydırıcılığı az olan 
cezaları daha da hafifletilmiş konuma 
getirdi.

Bu işler için de seçilen kesim özellikle 
9-14 yaş arası çocuklar. Yaşadığı yerler
den çeşitli suç örgütleri tarafından 
kaçırılarak, ya da ailelerinden satın alı
narak getirilen bu çocuklar resmen suç 
makinesine dönüştürülüyor.

Çetelerin bu çocukları seçmelerinin en 
önemli sebebi ise onların işledikleri 
suçların çoğu kez yasalar doğrultunda 
yaptırmışız kalıyor olması.

Polis açısından baktığımızda ise her
hangi bir kapkaç olayında onlar yakalı 
yor, ama bir iki saat sonra bırakmak 
zorunda kalıyor. Halk güvenlik açısından 
gerçekten çok büyük sıkıntı duyuyor.' 
Artık sokaklarda insanlar istediği gibi 
rahat dolaşamıyor. Yollarda herhangi bir 
hırsızlık olayına maruz kalmamak için 
psikolojik bir baskı içerisinde.

Öte yandan başta okullar olmak üzere, 
öğrencilerin bıçaklanma olayı ve gençleri 
uyuşturucu bağımlılığına alıştırma olay
ları da aldı başını gidiyor. Bir gün 
geçmiyor ki, haberlerde bu tür olayları 
duymayalım.

En önemli sorunlarımızdan bir tanesi 
olan terör ise, yine bir yandan sivil itaat
sizlik, bir yandan da silahlı saldırı şek
linde devam ediyor. Bunun suçlusunu 
başta medya göstererek üzerinden atmak 
isteyenler, aslında büyük bir aymazlık 
içerisindeler. Aslında tüm bunların önüne 
geçebilmek için, başta işsizlik, eğitimsiz
lik gibi bir takım toplumsal eksiklikleri 
gidermek gerekiyor.

Bireyselleşmenin önce ailede 
başladığını, yani insani kavramların 
kazandırılması başlı başına ebeveynlerin 
görevi olduğunu unutmamak gerekir. 
Herkes üzerine düşen görevi yapmak 
zorundadır. Artık bu güzel ülkemizin 
siyasi, sosyal, psikolojik kazamatlarına 
öncelik verilmelidir.

Yüzyıllardan beri kardeşçe tek bir 
vücut olarak yaşayanlar, dış güçlerin ve | 
iç güçlerin telkinlerine kanmamalı ve 
ülkemizi Atatürk'ün ilke ve devrimleri 
doğrultusunda ileriye götürmek 
olduğunu her fırsatta hatırlamalıdır.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

mailto:yeldabykz@yahoo.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kafe Cafe hizmete açıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Her geçen gün 
büyüyen Gemlik'te 
halka açık yerler 
çoğalmaya başladı. 
Gemlik'in 
Üniversiteye 
kavuşmasının 
ardından 
Büyükşehir'e 
dahil edilmesiyle 
genişleyen süreçte 
özellikle Emin 
Dalkıran 
Kordonu’nda 
başlayan cafe 
açılımları sürüyor. 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
Kafoğlu Apartmanı

altında dün açılan 
ünlü Geye 
Dondurmalarının 
satılacağı Kafe Cafe 
kalabalık davetlinin

katılımıyla yapıldı. 
Açılış kurdelesini 
Gemlik'in ünlü 
gezi kaptanlarından 
İzzet Kaptan'ın

yaptığı Kafe 
Cafe'nin işletmeci 
liğini ise Nigar 
Torun yapıyor.

Erzurumlular Demegi’nden
kadınlara özgü toplantı

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Erzurumlular 
Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği, her ayın 
ilk haftasında dernek 
lokalinde kadınlara 
özgü toplantı 
düzenleyecek.
Kutlu Doğum 
Haftası nedeniyle 
ilki dün gerçekleşen 
toplantıda bir araya 
gelen kadınlar 
günle ilgili konuları 
görüşerek bilgi 
sahibi oluyorlar. 
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın

ve yönetim kurulu 
üyelerinin 
katkılarıyla düzenlenen 
kadın toplantılarının 
tüm kadınlara 
açık olacak.
Her toplantıda 
günün önemini 
belirten konuşmalar 
ile fikirlerin 
tartışılacağı 
kadın toplantıları 
derneğin Orhangazi 
Caddesi ile
Hürriyet Caddesi’nin 
birleştiği yerdeki 
dernek lokalinde 
yapılacak.

<3DS MÜHENDİSLİK <S> ÜÜüü
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.

| hlİM

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
(Çalım Kırtasiye Karşısı) No: 23 Gemlik / BURSA 
: (0.224) 514 78 71 - 514 78 61 Fax: (0.224) 514 70 79
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AKP’den Polis teşkilatına ziyaret
Elif ESMEN

Polis Teşkilatının 
kuruluş yıldönümü 
etkinliklerinde 
yapılan kan bağışı 
kampanyasına 
AKP'den baklavalı 
destek geldi.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'u 
ziyaret eden AKP 
yönetim kurulu 
üyeleri İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve ilçe i 
teşkilatı adına polisi 
teşkilatının ağzını tam
landırmak amacıyla, 
baklava verdiler.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Ziyarette son gün- . 
lerde çevre yolunda 
yaşanan tatsız olay
lara da değinen 
AKP'liler, İlçe başkanı 
Enver Şahin'in yol i 
eyleminde söylediği 
"Sağduyulu insan- ? 
larımıza sesleniyoruz. 
Eğer sorun çözülmez 
se gerekeni yapaca 
ğız" sözlerini bir kez 
daha teyit ederlerken, 
sözde yapılmakta 
olan anket ve toplan
tının da kavşak 
yapımı söylentileri ile

insan toplamaya 
çalışılarak kışkırtıl 
dıklarım söylediler. 
Bunların iyi niyetli 
olmadıklarını belirten 
AKP'liler, "Bu kaza 
bazı olayların tetik- 
leyicisi olmuştur.
İnsanlar kışkırtılmaya 
çalışılarak, toplumsal 
huzursuzluk oluş
masına neden olmak
talar. Sağduyulu 
ve bilinçli insan
larımızın bunları 
ciddiye almamalarını 
istiyoruz "dediler.

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

Maçlar start alıyor
Bir hafta aradan sonra ikinci amatör 

küme ve birinci küme maçları yeniden start 
alıyor.

Gemlikspor, Özkaradenizspor ve 
Kumlaspor ile birlikte Köffezspor’da rakip
leriyle deplasmarda oynuyorlar.

Ayrıca Umurspor’da salonunnu bakımda 
olması nedeniyle deplasmanda maça çıka
cak.

Tük takımlarımıza başarılar diliyorum.
Gemlikspor sahasının bakımda olması 

sebebiyle maçını deplasmanda oynamak 
zorunda kaldı.

Grubunda bir hayli iddialı olan. 
Gemlispor’un en önemli maçının son hafta 
Gemlik’e alınma ihtimali de kötü oldu.

Zira normal maç düzeninde son maçın 
deplasmanda olması gerekiyordu.

Ben Gemlikspor idarecilerinin son 
maçlarda kafileyi yalnız bırakmamalarını 
rica ediyorum.

Bu çocuklara inanın ve güvenin.
Şampiyon olacaklardır.
Benim gönlüm daima onlarla birlikte.
İlk yarının son maçı Yeniköyspor ve 

onlarda şampiyonlukta çok iddialı dürüm
dalar.

Herşeye rağmen biraz destek ve biraz 
gayret ile Gemlikspor’umuzun başarıyı 
yakalayacaklarına cani gönülden inanıyo
rum.

Yeter ki bu gençlere bizde sahip çıkalım.

REGAC
PC SNOP

NOWOX 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

488 USD t KDV 
M 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 İNT€RNCTF TRŞIVORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.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

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
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Doğadan gelen vitaminler
Dünden devam... 
Organizmamız kom
pleks bir yapıdadır ve 
çok çeşitli ihtiyaçları 
vardır. Vücudun ihti 
yacı olan vitamin ve 
minerallerin hepsi bir
birinden etkilenmekte 
ve böylece düzenli bir 
şekilde çalışmaktadır
lar. Nasıl bir elin beş 
parmağı tüm el 
fonksiyonumuzu 
gerçekleştirmek için 
gerekli ise vitamin ve 
mineraller de tüm fiz 
yolojik olayların ger 
çekleştirilmesi için 
gerekli olan 
parmaklardır.
Her zaman sloganımız; 
sağlıklı ve dengeli 
beslenmenin öğrenilip, 
uygulanabilmesidir. 
Gün içerisinde ortala
ma 5 porsiyon sebze 
ve meyve tüketilmesi 
vitamin ve mineral 
ihtiyacımızın karşılan
ması açısından önem
lidir..Bunun yanında 
yeterli miktarda et, 
süt, tahıl grubu besin
lerin tüketimi de Çok 
önemlidir.
Bazı sebze ve 
meyvelerin özellikleri 
Brokoli: Brökoli serin 
iklim sebzesi olup, 
lahana, karnabahar, 
Brüksel lahanaşı ve 
şalgam ile aynı fam
ilyada yer ahr. Kansere 
karşı koruyucu bir etk
isi vardır. A vitamini 
ve birçok antioksidan 
için zengin bir kaynak
tır. Bir porsiyonda (100 
gramında) 72 kalori 
vardır.
Karnabahar: Bir 
antioksidan olan E vit
amini için iyi bir kay
naktır. Vücudumuzun 
elektrolit dengesinde 
çok önemli roller 
oynayan fosforu da 
bol miktarda içerir. Bu 
minerallerin kaybolma
ması için az suda 
haşlayarak pişirmek 
gerekir. Bir porsiyon
da (100 gramında) yak
laşık 27 kalori içerir. 
Biber: Taze biberin 
besin değeri çok yük
sektir. Her öğünde çiğ

olarak tüketilebilir. 
Kızartılması besin 
değerini azaltır ve yine 
her yemeğe besin 
değerini yükseltmek 
için katılabilir. C vita
mini içeriği çok yük
sektir. Bu nedenle de 
birçok hastalığa karşı 
koruyucudur. Taze 
biberin 100 gramında 
yaklaşık 22 kalori ve 
128 mg C vitamini 
bulunur.
Domates: Bol miktar
da Lycopen adlı bir 
antioksidan içerir. 
Lycopen, kanser risk
lerine karşı koruyucu 
etkisi vardır.
Vücudumuzun direnci
ni artırır. Ancak oda 
ısısı ve ışıkta bu vita
minin kaybı oldukça 
fazlayken, soğukta 
kayıp minimuma iner. 
Son yıllarda yapılan 
araştırmalara göre 
pişirilme ısısında etk
isini kaybetmediği 
belirlenmiştir. Bir por
siyonda (100 gramın
da) yaklaşık 22 kalori 
içerir.
Marul: Bileşimindeki A 
vitamini enfeksiyon
lara karşı direnci 
artırır. Su ve lif içer
iğinin yüksek olması 
nedeniyle zayıflama 
diyetlerinde ve sağlıklı 
beslenme kuralları 
çerçevesinde, her 
öğün salatalarda 
tüketilebilir. Çok 
düşük enerjilidir. Bir 
porsiyonda (100 
gramında) yaklaşık 14 
kalori içerir
Pırasa: yemeklerinizde 
kullanılan bu sebzenin 
besleyici değeri çok 
yüksektir. Zeytinyağlı 
yemeğini yaparken 
pirinç değil de bulgur 
kullanılması kan şek
erinizle dost bir yemek 
yapmanızı sağlar.
Posa miktarı yüksek 
olduğu için barsak 
çalışmasına yardım
cıdır. Bir porsiyonda 
(100 gramında) yak
laşık 52 kalori içerir. 
Bezelye: Sindirimi 
kolaydır. Protein içer
iği yüksek bir

sebzedir. Bu açıdan 
özellikle vejetaryen 
beslenmesinde önemli 
bir yeri vardır. İçerdiği 
lifler sayesinde barsak 
çalışmasını artırdığı 
için, kabızlık çekenlere 
önerilebilir. Selüloz ve 
diğer faydalı liflerin 
barsak hastalıkları ve 
kanser risklerine karşı 
olumlu etkileri vardır. 
Bir porsiyonda (100 
gramında) yaklaşık 84 
kalori içerir.
Enginar: Enginarın en 
büyük özelliği toksin
leri temizleme 
yeteneğidir. Bu neden
le artirit ve romatizmal 
hastalıklarda 
tüketilebilir. Satın 
alırken olabildiğince 
küçük olanları seçmek 
faydalı olur. Çünkü 
enginarın çanağı 
küçüldükçe içindeki 
kılçıklar azalmaktadır. 
İçerisinde ki cynarine 
adlı maddenin, 
karaciğer ve safra 
kesesi fonksiyonlarına 
pozitif bir etkisi vardır. 
Bir porsiyonda (100 
gramında) yaklaşık 53 
kalori içerir. ' 
Çilek: Çilek çok 
lezzetli olmasının 
yanında A, B, C vita
minleri, kalsiyum, 
demir ve fosfor gibi 
mineral maddeleri bol 
miktarda içerir. Çilek 
taze olarak sofrada 
yararlanılmasının 
yanında pastacılık, 
reçel, marmelat, kom
posto, dondurma, şıra, 
şarap, şampanya ve 
likör yapımında da kul
lanılmaktadır. Bir por
siyonda (100 gramın
da) yaklaşık 37 kalori 
içerir.
Kivi: Kış meyvelerin 
den olup, soğuk algın
lığı gibi hastalıklardan 
korunmamız için bize 
yardımcı olacak çok 
iyi bir vitamin depo
sudur. Bileşimindeki 
vitaminlerden en 
önemlileri A ve C vita
minleridir. Ayrıca 
kansere karşı koruyu
culuk gösteren lutein’ 
i de bol miktarda

içerir. Bir porsiyonda 
(100 gramında) yak
laşık 30 kalori vardır.
Üzüm: içerisinde bulu
nan fitokimyasalar, 
birçok hastalık için 
koruyucudur. Kuru 
üzüm de demir miktarı 
yüksek düzeydedir. 
Kansızlığa karşı bir C 
vitamini kaynağı ile 
tüketildiğinde, 
içerisinde ki demirin 
vucutta ki kullanım 
düzeyi artar. Bir por
siyon taze üzümde 
(100 gramında) yak
laşık 67 kalori varken, 
kuru üzümde bu değer 
289 kaloriye kadar 
yükselir. Bu nedenle 
kuru üzüm tüketirken 
miktarına çok dikkat 
edilmelidir.
Portakal: 
Antioksidanlar ile dolu 
bir meyvedir. A, C, ve 
E vitaminleri ile kanser 
riskini artıran serbest 
radikallerin oluşu
munu engeller.
E vitamininin, 
Aneminin önlen
mesinde etkili olduğu 
son yıllardaki araştır
malarla saptanmıştır. 
Bol miktarda C vitami
ni içermektedir. İçer
iğindeki lifler 
sayesinde kolesterolü 
düşürücü etkileri 
bulunmaktadır. Bir 
porsiyonda (100 
gramında) yaklaşık 49 
kalori içerir.

GEMLİK

^Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR 

ALTINDA CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN 
ÇEKİNMEYEN KAHRAMAN GAZİLERİMİZ 
» • ’ ’ İÇİN

t t . 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

L® 1 ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 6 YA$ 
kaleminden

JB KaHkatürKöşesi
İM Hüseyin KAYA

ŞİİR KÖŞESİ

Bir Milli Eğitim Masalı
Ek ders zamlanacak diye oyalan 
Bir Milli Eğitim masalıdır masal 
Kanma öğretmenim yalan hep yalan 
Bu Milli Eğitim masalıdır masal

Bu yalanın mumu elbet sürecek 
Öğretmen dardaymış kim düşünecek 
Planda eğitim özelleşecek
Bu Milli Eğitim masaldır masal.

Okul haftada eke gün gider 
Aldıkları maaş çok bile yeter 
Öğretmen her zaman daha çok ister 
Milli Eğitim masalıdır masal.

Yoksulluk sınırı altında kalsın 
Dertmi öğretmen ne alırsa alsın 
Cebinde geliri varsın azalsın 
Bu Milli Eğitim masalıdır masal.

Bütçede memura para yok abi 
İMF bu kadar veriyor tabi 
Ucuz bilgisayar vaadi gibi 
Bu bir Milli Eğitim masalıdır masal

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Teflon tavada kanser riski var mı?
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanı Prof. 
Dr. Murat Tuncer, üre
tim standardı yüksek 
yapışmaz tavalar için 
kanser riski bakımın
dan "endişe oluştur
maya yetecek 
düzeyde" bilgi bulun
madığını açıkladı. 
Tuncer, yaptığı açıkla
mada, teflon tava ve 
tencerelerle ilgili 
endişenin, yapımında 
perflorooktanoik asit 
(PFOA) isimli bir 
maddenin kullanıl
masından kay
naklandığını ifade 
ederek, laboratuvar 
deneylerinde, bunun 
çok yüksek miktarlar
da alınmasının hay
vanlarda tümör mey
dana getirme riski 
oluşturduğuna dair 
bulguya rastlandığını 
söyledi. Tuncer, şun
ları kaydetti: "İmal 
hatası olmayan 
tavalardan bu 
maddenin kana 
karışma ihtimali yok 
denilebilecek kadar az. 
Teflonların iyi ya da 
kötü imal edildiğine 
bakılmaksızın ABD’de 
yapılan araştırmada 
bu madde kanda ince
lendiğinde bulunan 
düzeylerin, hayvanlar
da bulunan oranla 
karşılaştırılamayacak

kadar az olduğu 
görülmüştür. Özetle, 
genel kural olarak 
üretim standardı yük
sek olan teflon tavalar 
için kanser riski 
bakımından özel bir 
endişe oluşturmaya 
yetecek düzeyde bilgi 
bulunmamaktadır." 
PROMOSYON 
TAVALAR
Ülkede teflon tavaların 
promosyon olarak 
verildiğini kaydeden 
Tuncer, Dairesi tarafın
dan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na bu 
konuda bir yazı gön
derildiğini' bildirdi.
Yazıda, bunların,üre
tim yeri, şekli, kon
trolünün yapılıp yapıl
madığı ve çevreye et 
kişinin Bulunup bulun
madığı gibi konuların 
incelenmesini istedik
lerini belirten Tuncer, 
bunların bilinmesinin 
son derece önemli 

olduğunu kaydetti. 
ÇOCUKLARINIZ İÇİN 
YÜKSEK ISIDA 
YEMEK 
HAZIRLARKEN 
Tuncer, çocuklar için 
yüksek ısıda hazır
lanan yiyeceklerin 
kanserojen etkisinin 
azaltılması için 
önerilerde bulunurken, 
sadece teflon tava ve 
tenceler değil diğer 
bütün araç ve 
gereçlerde yağlı 
kağıt kullanılması 
gerektiğini söyledi. 
Tuncer, kızartmalar 
gibi yüksek ısıda 
yemek hazırlama yön
temlerinde yağlı kağıt 
kullanılması halinde, 
kanserojen yağ asitleri 
ve akrilamit oluşumu 
ihtimalinin ortadan 
kalkacağını bildirdi. 
Teflon tavaların kul
lanımıyla ilgili olarak 
da Tuncer, şunlara 
dikkati çekti:

-"Eskimiş teflon tava 
kullanılmamalı, -Teflon 
tavaların çizilmeme- 
sine özen gösterilmeli, 
-Özellikle çocuklara 
verilecek gıdalarda 
teflon tava, yağlı kağıt
larla kullanılmalı, - 
PFOA kullanılan diğer 
ürünlerin kullanımında 
dikkatli olunmalı 
(paketlemelerde, 
kaplama ürünlerde, 
elektrikli cihazların 
kaplamalarında) 
-Bu konuda Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
nezdinde girişim yapık 
maktadır. Güvenli ürün 
olduğu Bakanlıkça 
belirtilen malzemelerin 
kullanılmasında şu an 
bir sakınca yoktur." 
Ancak bu maddenin 
teflon kaplama 
içerisinde yiyeceğe 
geçebilecek bir yapıda 
bulunmadığına dikkati 
çeken Hayran, 
"Hayvanlarda tümör 
oluşturan düzey, kötü 
imal edilmiş bir teflon 
tavadan geçebilecek 
dozun bile çok 
üzerinde" dedi.
Hayran, 2000 yılından 
beri yapılan bu 
konudaki çalışmanın, 
bu maddenin kul
lanımının engellen
mesi yolunda 
herhangi bir 
sonuca ulaşmadığını 
söyledi.

Her gün alınan 
kafein zayıflatır

Zayıflama diyetlerinde 
kafein destekleyici 
unsur olabiliyor. 
Uzmanlar, çay, 
kahve ve kola 
gibi içecekler ile her 
gün alınan kafeinin 
zayıflama 
üzerine olumlu 
etki yaptığının bilim
sel olarak kanıt
landığını söyledi. 
Ama bu durum, 
bazı kriterlere 
ve dozlara bağlıdır. 
Kafein metabolik 
hız üzerinde 
etkilidir.
Bu da vücutta

ABONE OLDUNUZ MU?

Qâl L /cfl ABONE OLUN 
__—OKUYUN OKUTUN

yağ yakımını 
hızlandırır ve 
kilo kaybına yol 
açar.
Günde 1.5 su 
bardağı şekersiz 
içilen filtre 
kahvenin fiziksel 
aktivite ile birlikte 
uygulanan zayıflama 
diyetlerinde 
destek olabilir.
Ayrıca, çay, 
kahve, kolalı 
içeceklerin yanı 
sıra yeşil çay ve 
çikolatamın 
içeriğinde de 
kafein bulunur.

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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 4 513 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 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.Savcıhğı 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 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
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 613 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 5131425

NÖBETÇİ ECZANE
6 NİSAN 2006 PERŞEMBE 

ÇAĞLAR ECZANESİ 
Pazar Cad. No:23 - GEMLİK 

Tel: 513 36 62

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 33 SAYI : 2405 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim 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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✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR

ULUKAYA
DOGALGAZ ISI SANAYİ

Tel:513 88 26

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
/ raAai air öaraöi Tel & Fax: (0.224) 513 88 26r UOÜALuAl dUBAbl Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4

✓ TESİSAT ve PROJE
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com

TELEKOM’DA DEVRİM!
gm İLETİŞİM ARTIK 

DAHA KOLAY
DAHA EKONOMİK |F?

UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE., f
Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde

Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 
üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUP£R(5n44MG->.
' TftEKOM

GEMLİK * ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com


HEM kursiyerleri iş sahihi oluyor
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün Konfeksiyon Makineleri 
Kullanımı ve Makineci Yetiştirme Kursu'na katılan 30 kursiyerden 25'i kursu 
bitirirken bunların 17'sinin Pazartesi günü işe başlayacak. Haberi sayfa 2’de

GEMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Kios Belediye Başkanı 

kalp krizinden öldü

7 Nisan 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Geçtiğimiz yıl Gemlik ile kardeş 
şehir olan Yunanistan'ın Kios kenti 
Belediye Başkanı Yorgo Katriliotis 
6 Mart 2006 günü makamında yaptığı 
telefon görüşmesi sırasında kalp krizi 
geçirerek, vefat etti. Haberi sayfa 4’de

Belediye Meclisi’nin yapılan toplantısında Belediye Başkanının 2005 yılı çalışma raporu görüşüldü

Başkanın çalışmaları onaylandı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cemaatler ve tarikatlar.. (2)
Tarikatın sözlük anlamı “yol” dur.
Türkiye Cumhuriyeti 1923’de kurul

duktan sonra din ile devlet işleri bir
birinden ayrılmış, halifelik lavedilmiş, 
laik demokratik bir düzen kurulmuştu.

Tarikatların ve cemaatların devlet 
işlerine karışması öylece önlenmişti.

Ama, uygulamada tarikatlar ve 
cemaatler hiçbir zaman ortadan kalk
madığı gibi bilhassa belirli dönemlerde 
etkinliklerini yasal olmasa da arttırdılar.

Yasalarda kurulması yasak olan bu 
tarikatlar ve cemaatler, siyasi partilerce 
kollanmış, birer oy deposu olarak 
görülmüştür. Sürekli karşılıklı çıkar 
alışverişi olmuştur.

Zaman zamanda devlet, iti ite kırdırma 
politikası güderek, tarikatları birbirlerine 
kırdırm ıştır.

' Bazı zamanlarda ise dış. güçler bu 
cemaatları ve tarikatları istekleri doğrul
tusunda kullanmıştır.

ABD’nin soyetleri dağıtmak için uygu
ladığı “yeşik kuşak projesi” bunlardan 
biridir.

Fehtullahçı ve nakşilerin hedefleri 
devlet tarafından yakınen takip edilme
sine karşın, onlar da devletin içine sız
mağa çalışmaktadırlar..

Amaçları Milli Eğitimin tüm kurulu
larında yayılmaktır. Çünkü, bugünün 
öğrencisi geleceğin yöneticisi olacaktır.

Eğitim kurumlan yanında ekonomik 
her türlü işin içine girmişlerdir. Finans 
kurumlarından, bankalara uzanan büyük 
bir güç oluşturmuşlardır. Sürecek...

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, Belediye Başkanının 
2005 yılı çalışma raporu görüşülürken, sert eleştiriler yapıldı. Oylamada, 
1 red 4 çekimser ve 20 kabul oy verilince Başkanın çalışmaları Meclisçe 
kabul edilmiş oldu. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Pazar yerlerine 
standart geliyor
Türk Standartlan 
Enstitüsü, semt 
pazarlarının da 
standardını 
belirledi
Yeni standarda 
göre, pazarların 
zemini parke 
taş, asfalt 
veya betonla 
kaplanacak.
Pazar yeri 
zemini her gün

yıkanacak.
Pazarda yeterli 
sayıda tuvalet, 
umumi telefon, 
otopark, çöp 
dökme-toplama 
yeri olacak.
Hasta olduğu 
belirlenen 
pazarcıların pazar 
yerinde çalıştırıl
masına izin 
verilmeyecek. 7’de

Bursa!nın fethi 
coşkuyla kutlandı
Bursa'nın fethinin 
680. yıldönümü 
törenlerle kutlandı. 
Kutlamalar Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
konmasıyla 
başladı. Pınarbaşı 
Fetih Kapısı'nda 
devam eden kutla
malarda, Bursa 
Mehter Takımı 
tarafından tarihi 
surlarda, Bursa'nın 
fethi sembolik ola 
rak canlandırıldı. 
Haberi sayfa 12’de

II Birinciliği 
Yelken yarışları 
yarın yapılıyor 
Gemlik Yelken 
Kulübü yarışmacı 
larının da katıla
cağı il birinciliği 
yelken yarışları, 
yarın başlıyor. İl 
birinciliğinde dere
ceye girenler Ça 
nakkale’de Bur 
sa’yı temsil ede
cekler. Sayfa 4’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İ«| Buluşma ®w__ ___
Gürhan ÇETİNKAYA

Fıkra....
Fıkralar bir hayli birikti. Sizinle paylaşma 

zamanı geldi.
Memleketin hali içler acısı.. Sosyal yaşam 

felç..Siyaset mevta.. Dış politika Allah’a emanet..
Ekonomi tıngırdıyor..
Dinciler bir yanda.. Bölücüler öte yanda.. 

Memleketi çekiştirip duruyorlar.. Amaçları da 
memleketi kurtarmakmış.. Nasıl kurtarmaksa..

Bir gün doktorlar, tımarhanede yaptıkları 
araştırmada en akıllı deliyi seçeceklermiş.

Bir gün delilerden biri bahçede bulunan 
havuza düşmüş ve boğulmak üzereymiş.

Delilerden biri havuza düşen arkadaşını kur
tarmaya çalışmış.

Bunu gören doktorlar arkadaşını kurtaran 
deliyi yanlarına çağırmışlar ve "seni en akıllı 
seçiyoruz"demişler.

Doktorlardan biri: "Peki kurtardığın arkadaşını 
çağır da sana teşekkür etsin" demiş.

Deli: "Gelemez ki!"
Doktor: "Neden gelemezmiş?"
Deli: "Çünkü kuruması için onu astım!"

Toplum olarak bunca felaketle boğuşurken 
kafayı sıyırmak üzereyiz. Üzereyiz değil sıyırdık 
bile..

İki politikacı bir kafede oturup konuşuyorlar
mış.

Politikacının biri "benim bir seçmenim var çok 
salak” demiş.

Diğeriyse "hayır, benim bir seçmenim var o 
daha da salaktır." demiş.

Tartışma çok büyümeden kimin seçmeninin 
daha salak olduğunu anlamak için yarışma gibi 
bir şey yapmaya karar vermişler.

İlk milletvekili seçmenini yanına çağırıp:
"Oğlum, git bana şu 5000 lirayla bir Mercedes 

al gel" demiş.
İkinci milletvekili de seçmenini çağırıp:
"Git bak ben Millet Meclisinde miyim?" demiş.
İki seçmen yolda karşılaşmışlar. İlki:
"Benim milletvekili çok salak. Bu günün pazar 

olduğunu bildiği halde beni araba aldırmaya gön
derdi." demiş.

İkincisiyse:
"Benim milletvekili daha salak. Yanında tele

fon dururken, beni Millet Meclisine gönderiyor.”

ABD’nin büyük patronu bizimle uğraşacağına 
kendi işine baksın. Yurttaşıyla arası açık bir ABD 
Başkanı daha duyulmadı, görülmedi.

Başkan Bush talimat verir:
“Üzerinde resmim olan pul bastırdım, bundan 

böyle başkanlığın bütün mektuplarında bu pullar 
kullanılacak.”

Bir süre sonra görülmüş ki pullar Zarfa bir 
türlü yapışmıyor.

| Başkan Bush küplere binmiş ve yetkilileri 
çagirıp sormuş:

“Üstünde resmim olan pullar yapışmıyor, 
arkalarına zamk sürmediniz mi?”

, “Sürdük efendim”, demiş yetkili ve eklemiş;” 
Yapışmamasının nedeni, herkesin pulun arka 
yüzüne değil de ön yüzüne tükürmesi efendim..."

Uyanıklık ve fırsatçılık yaşam biçimi oldu.
Özellikle 80’li yılların başından bu yana uygulana 
gelen sosyo-ekonomik politikalar gençlerin aklını 
çeldi..Raydan çıkardı..

4 tane üniversite öğrencisi, uyanamadıkları 
için matematik finaline geç kalırlar ve okula gi 
dince hocaya arabalarının lastiğinin patladığını 
söylerler...

Hoca ilk başta inanmaz ama öğrencilerinin 
yalvarmalarına dayanamayarak, onlara 3 gün 
sonra sınav yapacağını söyler.

Sınav günü gelince hoca, 4 öğrencinin hepsini 
boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur.

Sınav geçme sistemi şöyledir: 100 üzerinden
50 puan alan herkes sınavı geçebilir...

Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 
10'ar puanlık 4 tane basit matematik sorusu 
vardır... Bunları kolayca çözerler.

Arka sayfada ise 60 puanlık 1 soru vardır: 
"Hangi lastik patladı?"

HEM kursiyerleri iş sahibi oluyor

■h
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zağrahoğlu ile 
yaptığı protokol 
gereği iş imkanı

bulurlarken ikinci 
kursun 10 Nisan 
2006 günü başlaya-

Kursiyerlere 
SKK'h iş imkanının 
sağlandığı HEM

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
ile Bursa Demirtaş 
Şanayi Bölgesinde 
bulunan Ulusay 
tekstil firması arasın
da yapılan anlaşma 
gereği açılan ilk kurs 
bugün sona eriyor. 
Kurs öğretmeni 
Sevda Saitoğulları 
nezaretinde 
Konfeksiyon 
Makineleri Kullanımı 
ve Makineci 
Yetiştirme Kursu'na 
katılan 30 kursiyer
den 25'i kursu 
bitirirken bunların 
17'sinin Pazartesi 
günü işe başlayacak
ları öğrenildi.
30 Ocak 2006 
tarihinde başlayan 
kursta başarılı olan 
kursiyerler iş 
sahibi olma imkanı

cağı duyuruldu.
Ocak ayında Gemlik 
HEM Müdürü Kemal 
Çetinoğlu'nun 
Ulusay Tekstil Sanayi 
ve Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdürü Kemal

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 

TEL: (0.226) 814 12 50
FAX: (0.226) 814 34 42

YALOVA

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

W

- .. 
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sağlanan kursiyerlere 
Gemlik'i gidiş 
dönüş araç tahsis 
edilirken öğlen 
yemekleri de iş 
yerinden 
karşılanacak.

kurslarına bayanlar 
tarafından her geçen 
gün ilgi büyürken 
Tekstil firmasının 
Gemlik’ten toplam 
120 işçi alacağı 
açıklandı.

PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

İlgilenenlerin l 
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Meclisi’nln yapılan toplantısında Belediye Başkanının 2005 yılı çalışma raporu görüşüldü

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

Yazı YO RUM

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Nisan ayı 
olağan toplantısında 
Belediye Başkanının 
2005 yılı faaliyet 
raporu 1 red 
4 çekimser ve 
20 kabul oyuyla 
meclisten geçti. 
Meclise verilen 
önergelerin imar 
komisyonuna havale 
edilmesinin ardından 
MHP'li Osman 
Doğan'ın verdiği 
yeni çarşı kiralarının 
düşürülmesi ve katlı 
otoparktan ücret alın
ması önergesi oy 
birliği ile gündeme 
alınırken, konu 
hakkında söz alan 
Doğan, "Aylardır ilk 
kez verdiğim önerge 
kabul gördü, meclis 
üyelerine teşekkür 
ediyorum." dedi. 
OKULLAR SIRADA 
Belediyelerin eğitim 
kuramlarına yardım 
etmelerinin önü açıl
masının ardından 
ilçede bulunan eğitim 
kurumlan da birer 
birer isteklerini 
belediye meclisine 
taşımaya başladılar. 
Bir çok okulun 
istekte bulunduğu 
önergeler meclis 
gündemine 
görüşülmek üzere 
alındı.
FAALİYET 
RAPORUNU 
BAŞKAN OKUDU 
Daha sonra Gemlik 
Belediyesi 2005 yılı 
faaliyet raporu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından okundu. 
Başkan Turgut, 
raporunda, Kültür 
Merkezi altında kuru
lan modern Spor 
Salonu ile yanında 
bulunan sağlık 
ocağının yakında 
açılacağını, Endüstri 
Meslek Lisesi 
bahçesinin asfalt 
yapılacağını ve salo
nunun tadilat yapıla
cağını, çevre yolu 
arkasında bulunan 
arsanın Milli Eğitime 
okul yapmak üzere 
hibe edildiğini, kum- 
saz futbol sahasının 
bitirildiğini, spor 
sahasının yanındaki 
boş arsanın gençliğe 
kazandırılmak üzere 

istimlak edileceğinin 
de yer aldığı daha 
bir çok konuda 
meclise bilgi verdi. 
BAŞKAN “ 
SALONA İNDİ 
Başkan Turgut'un 
faaliyet raporunu 
okumasının ardından 
yerini meclis birinci 
Başkan Yardımcısı 
Refik Yılmaz'a bırak
masının ardından 
faaliyet raporu 
hakkında görüşmeler 
başladı.
DYP'li Halil Çevik'in 
rapor üzerinde yeterli 
bilgi sahibi olamadık
ları için süre istemesi 
kabul görmezken 
MHP'li Osman Doğan 
rapor hakkında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u bazı 
hizmetlerde eleştirdi. 
Doğan, katlı 
otoparkın su sızdır
ması nedeniyle 
neden kabul edildiği
ni, 300 kişilik ücretsiz 
otoparkın Gemlik 
Belediyesi’ne yılda 
yaklaşık 1 milyon 
300 bin YTL civarın
da kayıp getirdiğine 
dikkat çekerek 
"Terme kaplıcalarının 
halini herkes 
görmeyenler Gemlik'i 
nasıl sever. Terme 
oldu Terminal" 
benzetmesinde 
bulundu.
Hükümet binası 
önündeki havuzu 
yapma palmiyelerle 
24 saat yanan tipik 
bir lunaparka 
benzeten Osman 
Doğan, "Nerde iyi iş 
var başkanımız 

orada. Sorumlu 
bir yönetici 
başarıyı 
personeliyle 
paylaşandır." dedi. 
Gemlik'in temizlik 
işleri içinde görüş
lerini belirten Doğan, 
bu işi bir Veterinerin 
yaptığına dikkat 
çekerek, "Gemlik'e 
hizmet lafla değil, 
çalışmayla 
yapılır." dedi. 
Faaliyet raporu 
hakkında ikinci 
görüş işe Cemal 
Aydın Aybey'den 
geldi. Aybey, 
raporun başarılı 
olduğunu 
belirterek yeni 
çarşıda bulunan 
55 esnafın yanında 
olduklarını ve 
onların haklarının 
korunması için çaba 
göstereceklerini 
söyledi.
Rapor hakkında son 
olarak görüşlerini 
bildiren Ali Okuroğlu, 
belediye hizmet
lerinin lokomotifinin 
İmar ve Fen işleri 
olduğuna dikkat 
çekerek, zabıta 
teşkilatının da göz 
ardı edilmemesi 
gerektiğini söyledi. 
Okuroğlu, bir amir ve 
beş zabıta görevlisi 
ile nüfusu 70 bini 
aşan Gemlik'te 
yeterince hizmet 
verilemeyeceğini 
savunarak, 
"Belediye başkanımız 
tüm imkanlarını 
zorlayarak zabıta 
sayısını yükseltmesi
ni istiyoruz." dedi.

BAŞKAN 
TEŞEKKÜR ETTİ 
Eleştirilere cevap 
verirken yaptıkları 
hizmetlerde noksan
larının olmadığını 
söylemenin mümkün 
olamayacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Siz değerli 
meclis üyeleri ile 
birlikte geceli 
gündüzlü çalışarak 
en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Basın 
noksanlarımızı 
yazarak bize 
aktarıyor, bunların 
iyi ikazlar olduğunu 
kabul ediyorum. 
Zabıta kadrosunu 
çoğaltmak için 
hükümetin çıkaracağı 
norm kadroyu 
bekliyorum." dedi. 
Faaliyet raporu 
MHP'li Osman 
Doğan'ın red, 
DYP gurubunun 
çekimser oyuna 
rağmen AKP'lilerin 
evet oylarıyla 
mecliste kabul edildi. 
YENİ ÇARŞI 
ÖNERGESİ 
KOMİSYONA 
HAVALE 
Meclis, gündemine 
aldığı Osman 
Doğan'ın yeni 
çarşı ile ilgili 
önergesini 
komisyona 
havale ederken, 
odun depoları 
bölgesinde 
imara açılacak 
84 hektarlık alanın 
görüşmesi ise 
meclisin 10 Nisan 
2006 da yapacağı 
oturuma ertelendi.

Eğitimsiz genç kızlarımız ...

Şöhret, para, lüks hayat açlığıyla 
beslediğimiz genç kızlarımızı, bu hayallerine 
kavuşacaklarını iddia ettiğimiz Televizyon 
programlarına çıkarıyoruz, çağırıyoruz, 
teşvik ediyoruz...

Göçlerle şişmiş büyük kentlerin kenar 
mahallelerinden, gecekondulardan, yarım 
kalmış lise eğitimleri, biçki-dikiş kursu 
eğitimleri ile koşa koşa buraların kızları 
geliyorlar...

Aileler oğullarını futbolcu, kızlarını tele
vizyonda şöhret sahibi yapmak istiyor.

“Birileri bizi gözetliyor- Gelinim olur 
musun?” gibi programlarda malzeme olarak 
kullanılıp, sonra da kullanılmış kağıt mendil 
gibi onları bir kenara atıyoruz. Bütün bunlar 
aklı başındakiler için ortada iken bu zavallılar 
umutsuzluklarından her şeye razı, koşuştu
ruyor, aşka gelince de göbek atıyor.

Geçici sabun köpüğü şöhretler peşinde 
koşturup zaten zedelenmiş ahlak 
anlayışlarını bu işten kazananlar iyice 
zedeliyor, üç beş reyting uğruna bu 
biçareleri kandırıyor, insanlık onurunu 
düşünmeden Televizyon kazançları uğruna 
harcıyor.

Bu eğitimsiz kalabalık, anlık şöhretin 
çekiciliğine kapılıyor..

Hepsihin hayalinde lüks çip, bahçeli bir 
villa, zengin ve yakışıklı bir sevgili, bankada 
bol para...

Yarışmalar bittiğinde, şöhretleri ve bu 
bağlı olarak hayalleri de çekiçle vurulmuş 
cam gibi tuzla buz oluyor. Onları tanıyan 
insan sayısı azalıyor, şöhretsiz, parasız, ha 
yalsiz, öylece dımdızlak ortada kalıyorlar...

Hayallerine ulaşmanın tek yolu, bedenleri
ni pazarlamak kalıyor...

Aslında kızları bu yola hazırlayan 
Televizyon kanalları, Bazı gazeteler, bu defa
da yaptıkları kötülükleri sanki onların bu işte 
kabahatleri yokmuş gibi ballandıra ballandıra 
haberlerin de, televolelerin de yayınlıyorlar.

Bu genç kızların önce beyinlerini iğfal 
edenler, kişiliklerini zedeleyenler, ortaya 
çıkardıkları eserlerden hiç utanmadan bu 
yayınları yapıyor..

Büyük kentlerin göbeğinde kumarhaneler, 
uyuşturucu satışı yapılan barlar, diskolar, 
büyük markalı spor kulüpleri lokalleri, yollar
da pazarlık yapan Rus, Moldovah, UkraynalI 
kadınlar o kadar rahat ve serbest bu rezillik
leri yapıyorlar ki örflerine -göreneklerine 
sahip aileler de anneler -babalar kızlarına 
bunları izahta zorluk çekiyorlar. ..

Türk insanının eğitimi için yardımcı 
olması gerekli televizyon, toplum için bir 
felaket habercisi, bir ahlak sömürücüsü, 
birkaç kuruş para kazanma uğruna toplumun 
temellerini dinamitleyen bir terörist seviye
sine iniyor..

Kendi kızlarına veya ailelerine yapılmasını 
istemedikleri şeyleri para için başkasının 
kızlarına yapmaktan çekinmeyen insanların 
eğemen olduğu bir anlayışın Türk toplumunu 
getirdiği nokta bu...

Siz Televizyoncular, Renkli basıncılar, 
biraz olsun sıkılmıyorsanız başınızı kaldırıp 
bakın, kızlarımızı iyi noktalara getiriyor
sunuz!..

Hem televizyonda yarışma kazandılar, 
hem de randevuevinde basıldılar ama orada 
da televizyonlara .gazetelere manşetten 
girdiler...

Birkaç kuruş kazanmak için bu insanları 
harcamak değer mi ?

Yazık, yazık TUH size...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Kios Belediye Başkanı
kalp krizinden öldü

Seyfettin 
SEKERSÖZ

Geçtiğimiz 
yıl Gemlik 
ile kardeş 
şehir olan 
Yunanistan'ın 
Kios kenti 
Belediye 
Başkanı 
Yorgo 
Katriliotis 
vefat etti. 
Kardeş şehir 
belediye 
başkanının 
ölümünü 
belediye 
meclisinde 
duyuran 
Başkan 
Turgut, 
meclisten 
yerine bakacak. 
vekile

' gönderilecek 
başsağlığı 
telgrafı için 
yetki aldı. 
Kios belediye 
başkanı Yorgo 
Katriliotis'in 6 
Mart 2006 günü 
makamında

yaptığı telefon madiğini Gemlik'te
görüşmesi söyledi. yaşadığı güzel
sırasında kalp Kendisiyle günleri unuta
krizi geçirerek yaptığı madığını her
hayatını görüşmelerde fırsatta dile
kaybettiğini en kısa getiren ve
açıklayan zamanda buradan mutlu
Başkan yine Gemlik'e ayrıldığını ifade
Mehmet gelmek eden kardeş
Turgut, ken istediğini şehrimiz
disinin geldiği söyleyen Kios Belediye
Gemlik'ten Başkan Turgut, Başkanı Yorgo
çok iyi duygu "Ölümünü Katriliotis'e
larla ayrıldığını gelen faksla Allah'tan rah
ve Gemliklileri öğrenmiş met diliyorum"
hiç unuta- bulunuyoruz. dedi.

1 8AY HSTAFA ÖZALP BOTI

S 
s

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleı 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

ri

4

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

2 Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
J Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

a« “ZZ Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta ijlemleri Yapılır.

Termal Girişinde 433.02 m2 C E E D C I fi A D T A 
Termal yolu Gülerce Villalarının !■ I \ VIV VI \ I “

altı 9880 m2 arsa fi? Al P
Umurbey’de 12 dönüm arazi MdC/ae UZMLf

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel:5132474 Fax: 5141021

II Birinciliği Yelken 
yarışları yarın yapılıyor

Elif ESMEN yapılacak sporcular seyirlerinden
yarışlar 20-23 Nisan biri haline

Gemlik Yelken Kayıkhane 2006 tarih gelen
Kulübü Yelken Kulübü lerinde Yelken
yarış önünden Çanakkale'de yarışlarının
macılarının başlayacak. yapılacak havanın
da katılacağı Yarışmaya gurup iyi olması
il birinciliği İznik, . birinciliğinde halinde
yelken yarışları Mudanya ve k Bursa'yı kalabalık
yarın start Gemlikli T temsil insan toplu
alıyor. yarışmacıların edecekler. luğunun
8-9 Nisan'2006 katılacağı Hafta son izlemesi
Cumartesi ve il birinciliğinde larının vaz bekleniyor.
Pazar günü derece alacak geçilmez

GIDA TEKNİKERİ/MÜHENDİSİ
Orhangazi ilçesi’ndeki gıda işletmemize: 
Orhangazi veya Gemlik’te ikamet eden, 
Akşam vardiyasında çalışabilecek, 
Tercihen iyi derecede İngilizce bilen 
Gıda teknikeri veya mühendisi aranıyor 
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail adres
lerine yazılı olarak müracaat etmeleri rica olunur.
ZEY-TUR-SAN A.Ş.
Faks : (224) 586 52 00 
e-mail: info@zeytursan.com.tr

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Bölgemsel Ekol LPG 
Şirketi adına alınmış olan Çan-K2 16 28557 nolu K2 

Yetki Belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
EKOL

LPG Gazete Yayın Dağıtım 
İnş. San. ve Dış Tic. Ltd.Şti.

mailto:info@zeytursan.com.tr
http://www.gemlik
gazetesi.com
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Hikmet Şahin, öğrencilere 
geleceğin Bursa’sını anlattı

Çağrı operasyonunda 
tutuklu sayısı 26 oldu

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
“İnsanlar ve 
Yönetim” konulu 
ünite nedeniyle ken
disini ziyaret eden 
öğrencilere, “Size 
yaşanmaktan mutlu
luk duyacağınız bir 
Bursa bırakmak için 
çalışıyoruz” dedi. 
Şahin, BursaRay’ın 
52 kilometrelik hattını 
2012 yılına kadar 
bitirmeyi planladık
larını da söyledi. 
Özel Çakır İlköğretim 
Okulu öğrencilerini 
Heykel Tarihi 
Bina’daki makamında 
kabul ederek, sohbet 
eden Başkan Hikmet 
Şahin, bir kentin 
ancak kentlileriyle 
birlikte ve o kentte 
yaşayanlarıyla bütün- 
feştigı’ölçüde daha 
yaşanabilir hale gele
ceğini belirtti. Öğren
cilerden Bursa’nın 
tarihi zenginliklerini, 
kültürünü, gelenek ve 
göreneklerini öğren
melerini ve gelecek 
kuşaklara daha iyi 
aktarmalarını isteyen 
Başkan Şahin, “Bu 
amaçla, okullarda 
konferanslar düzen
liyor, sizlere kenti 
mizle ilgili bilgiler 
içeren kitaplar 
dağıtıyor ve zaman 
zaman da okul 
gezileriyle Bursa’yı 
daha iyi tanımanıza 
yardımcı oluyoruz. 
Mesela kentlilik bilin
ci olan bir BursalI, 
bizim yaptığımız 
hizmetleri sahiplenir, 
korur ve bilir ki, ona

TOPRAKLARIMIZ GİDİYOR... 
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

bir zarar gelirse 
bu Bursa’nın 
zararıdır. Bu bilinci 
yakaladığımızda, 
bu şehirde çöze
meyeceğimiz bir 
sorunumuz kalmaz” 
diye konuştu. 
Başkan Şahin: 
“Cumhuriyetimizin 
daha bilinçli ve 
donanımlı nesillere 
ihtiyacı var” 
Bu ülkenin gele
ceğinin öğrenciler 
ve gençlerimiz 
öldüğünü ifade eden 
Başkan Şahin, “Sizler 
kentimizin ve ülke 
mizin değerlerini ne 
kadar iyi bilir ve ne 
kadar sahiplerseniz 
bizden sonra bu 
memleketi o kadar 
ileri götürürsünüz. 
Türk çocuğu 
ecdadını tanıdıkça 
daha büyük işler 
yapmak için 
kendinde kuvvet 
bulacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin daha 
bilinçli ve donanımlı 
nesillere ihtiyacı var. 
İnanıyorum ki sizler, 
bizim yaptıklarımız
dan çok daha 
fazlasını yapacak
sınız” dedi.
Başkan Şahin: 
“Size iyi bir miras 

bırakmak için 
geceli gündüzlü 
çalışıyoruz” 
Başkan Şahin, 
4. sınıf öğrencisi 
Ecem Naz Aydın’ın 
‘Bu yıl yaptığınız en 
önemli proje nedir?’ 
sorusuna, 
“Projelerimiz çok.. 
Ama en önemlisi 
Merinos Uluslararası 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi ile 
Merinos Parkı. Şehrin 
göbeğinde bulunan 
ve zamanla atıl bir 
duruma gelen 
Cumhuriyet dönemi
nin ilk fabrikası olan 
Merinos’u doğal bitki 
örtüsü, eğlence 
üniteleri ve çocuk 
parklarıyla sizler için 
yeniden tasarlıyoruz. 
300 dönümlük 
arazideki rekreasyon 
çalışmalarına 
önümüzdeki hafta 
başlanacak ve bu 
çalışmalar 15 ay gibi 
bir sürede tamam
lanacak. Nilüfer 
Deresi’nin temiz 
akması için Batı ve 
Doğu Atıksu Arıtma 
Tesisleri’ni 
bitiriyoruz. Ayrıca 
sanayi bölgelerinde 
yapılan 2 arıtma 
tesisinin de inşaatları 

devam ediyor. 
Hamitler Çöp 
Süzüntü Suyu Arıtma 
Tesisleri’ni bitirdik. 
Nilüfer Vadisi 
Projemizle, dere 
boyunca bölgede 
yeni rekreasyon alan
ları oluşturacağız. 
Bütün bunlar size 
yaşanabilir bir Bursa 
bırakmak için.
Sizler bizim gele- 
ceğimizsiniz” 
diye cevap verdi. 
“Benim hayallerim 
gerçek oluyor. Sizde 
ülkeniz için neler 
yapabilirim diye 
hayal kurun” 
Başkan Şahin, 
öğrencilere hayal 
kurmayan insanın 
başarıya ulaşamaya
cağı tavsiyesinde 
bulunurken, “Ben 
seçimlerden bir yıl 
öncesinden 'Neler 
yapabilirim?’ diye 
kendi kendime beyin 
fırtınası yapıyor, 
hayaller kuruyordum. 
Bugün kurduğum 
hayalleri gerçekleş 
tirmiş olmanın mutlu
luğunu yaşıyorum. 
Bugün yaptıklarımıza 
baktığımda Bursa’ya 
tarihinde görmediği 
hizmetleri yaşat
tığımızı görmenin 
sevincini yaşıyorum. 
Bazı kişiler, yapacak
larımı anlattığımda 
‘hayal’ diyorlardı. 
Şimdi bu hayaller 
bir bir gerçekleşiyor. 
Onun için bol bol 
hayal kurun. Ülkemiz 
ve şehrimiz için neler 
yapabilirim diye 
hayal kurun” şek
linde konuştu.

Çağrı operasyonu 
çerçevesinde 
organize suç örgütü 
adına faaliyette 
bulunduğu öne 
sürülen bar işlet
mecisi, polis tarafın
dan gerçekleştirilen 
operasyonla 
yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
tarafından Ahmet 
K.'nin liderliğini 
yaptığı organize suç 
örgütüne yönelik 
düzenlenen ve 
"Çağrı" adı verilen 
operasyon 
kapsamında 
gece kulübü işlet
mecisi Engin O. (34) 
yakalandı. Engin 
O.'nun çete

Cinayeti kabul etmedi.
Tekstilci Özkan 
Kapsan'ı ensesine 
sıktıkları tek kurşun
la öldürdüğü iddia 
edilen iki kişiden biri 
olduğu öne sürülen 
Yunus K.'nin, cinayet 
suçlamasını kabul 
etmediği öğrenildi. 
Avdancık Köyü'nde 
ensesine sıkılan tek 
kurşunla öldürülen 
tekstilci Özkan 
Kapsan'ın katil zan
lılarından biri olduğu 
iddia edilen Yunus 
K., adliyeye sevk 
edildi. Bursa 
Jandarma Komutan 
lığı ekiplerince 
Sakarya'nın Kaynar 
ca İlçesi'nde yaka
landıktan sonra 
Bursa’ya getirilen 
Yunus K., Demirtaş 
Jandarma Karakol 
Komutanlığı'nda iki 
boyunca sorgulandı. 
Ancak susma 

soruşturması kap
samında tutuklanan 
Fırat A.'nın 
talimatıyla bir 
kadının evine silahlı 
saldırıda bulunduğu 
tespit edildi. 
Bu gelişmenin 
ardından gerçek
leştirilen operasyon 
çerçevesinde 
gözaltına alınan 
Engin O. emniyetteki 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Nöbetçi mahkeme 
tarafından sorgu
landıktan sonra 
tutuklanan 
Engin O. cezaevine 
gönderildi.
Bu arada "Çağrı" 
operasyonu kap
samında tutuklanan 
şüphelilerin sayısı 
26'ya ulaştı. BHA 

hakkını kullandığrve 
cinayetle ilgisinin 
olmadığını savun
duğu öğrenilen 
Yunus K.'nin suçla
maları başkalarına 
yönelttiği bildirildi. 
Daha önceden de 
suç kaydının bulun
duğu ve Kaynarca 
ilçesinde yaşadığı 
belirtilen Yunus 
K.'nin, tekstilcinin 
sekreteri M.M. ile 
bölgede darp edilen 
Mehmet K.'nin 
verdiği bilgiler 
doğrultusunda 
çizilen robot resme 
birebir benzerliği ile 
dikkati çekmişti.
Yunus K. jandarma 
tarafından cinayet 
suçlamasıyla Cumhu 
riyet Savcılı ğı'na 
sevk edildikten son 
ra nöbetçi mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

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 3595

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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ı' “Biz racon kesmiyoruz, kafa kesiyoruz”
Bursa'da bir kişi, arkadaşını döven şahsı ilköğretim okulu önünde 6 
yerinden bıçakladı, olaydan sonra kaçan zanlı, basın mensuplarına “Biz 
racon kesmiyoruz, kafa kesiyoruz. Devlete bir saygısızlığımız yok” dedi.
Bursa'da bir kişi, 
arkadaşını döven 
şahsı ilköğretim okulu 
önünde 6 yerinden 
bıçakladı.
Adliyeye getirilen 
zanlı, "Biz racon 
kesmiyoruz, kafa 
kesiyoruz" dedi. 
Edinilen bilgiye göre, 
olay önceki akşam 
saat 23.00 sıralarında 
Merkez Fatih 
Mahallesi'nde Fatih 
İlköğretim Okulu 
önünde meydana 
geldi. Geçen hafta 
arkadaşıyla kavga 
eden Ufuk Akbayır 
(22) ile yolda 
karşılaşan İsmail B. 
(19), arkadaşının 
hesabını sormak için 
kavga etmek istedi. 
Bunun üzerine kendi
sine karşılık veren 
Akbayır'a bıçakla 
saldıran İsmail B, 
rast gele salladığı

bıçak darbeleriyle 
Akbayır'ı göğsünden, 
karnından ve 
ayağından yaraladı. 
Vatandaşların hemen 
112 ambulansını ara
ması üzerine olay 
yerine gelen ambu- . 
lans ağır yaralı 
genci Devlet 
Hastanesi'ne kaldırdı. 
Olayın hemen ardın
dan firar eden zanlı 
İsmail B. ise Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
önündeki nöbetçilere, 
"Ben icraat yaptım. 
Beni alın" diyerek 
teslim oldu. Zanlının, 
sağlık kontrolüne 
getirilirken, bir TV 
kanalında yayınlanan 
ve kaldırılması gün
demde olan Kurtlar 
Vadisi dizinin başrol 
oyuncusu Polat * 
Alemdar'ın söylediği 
sözleri söylemesi 
dikkat çekti.

Adliyeden çıkarılan 
şâhıs, basın mensup 
larına, "Biz racon 
kesmiyoruz, kafa 
kesiyoruz. Devlete bir

saygısızlığımız yok" 
dedi.
Zanlının birçok suç 
tan emniyette kaydı 
olduğu öğrenildi.

Motosiklet ve 
minibüs çaldı 

24 saatte yakalandı
Orhangazi'de bir 
emlakçı dükkanın
dan minibüs ile 
motosiklet çaldığı 
öne sürülen şüpheli, 
gözaltına alındı. 
Orhangazi'de 
camlarını kırarak 
içeriye girdiği 
emlakçıdan 
motpsiklet ve 
minibüs çaldığı iddia 
edilen Doğan Ö., 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgilere 
göre önceki gece, 
yaşanan olayda, 
bir emlak dükkanına 
camlarını 
kırarak giren Doğan 
Ö., içerideki 
16 VP 167 plakalı 
motosikleti, 
16 ZA 132 plakalı 
kapısı açık bırakılan

minibüse koydu. 
Ardından iki araçla 
birlikte işyerinden 
ayrılan şüpheli 
kayıplara karıştı; 
İşyeri sahibinin 
şikayeti üzerine 
harekete geçen 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
de şüpheliyi, 
olayın üzerinden 
24 saat geçmeden 
yakalamayı başardı. 
Emlakçı 
dükkanındaki 
parmak izlerinden 
kimliği belirlenen 
ve çaldığı iki araca 
da polis tarafından 
el konulan şüpheli, 
ifadesinin ardından 
adliyeye sevk 
edilecek.

Gemlik Körfez'internette www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Talih kuşu en çok kamuya kondu
Milli Piyango İdare- 
si'nin şans oyunları, 
geçen yıl en fazla 
kamuya kazandırdı. 
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü İhya 
Balak'tan alınan bil
giye göre, İdare'nin 
faiz gelirlerinin de 
içinde yer aldığı 
toplam hasılatında 
geçen yıl yüzde 
4,02'lik artış oldu. 
2004 yılında 1 milyar 
264 milyon 216 bin 
YTL olan toplam 
hasılat, 2005 yılında 
1 milyar 315 milyon 
15 bin YTL'ye 
yükseldi.
Milli Piyango'nun 

Şans oyunlarına 
2005'de yurt içinde 
898 mil yon 189 bin 
131 YTL, KKTC'de 
ise 5 mil yon 595 bin 
465 YTL yatırıldı. 
Piyango'nun şans 
oyunları içinde 
vatandaşın gözdesi 
Sayısal Loto oldu. 
Geçen yıl Türkiye ve 
KKTC'de, 340 milyon 
101 bin 649 YTL'lik 
Sayısal Loto 
oynanırken, cepler
den Piyango için 219 
milyon 134 bin 494

YTL, Şans Topu için 
161 milyon 304 bin 
876 YTL, Hemen 
Kazan için 115 mil 
yon 965 bin 463 YTL, 
On Numara için de 
67 milyon 278 bin 
114 YTL çıktı.
Bu arada, Milli 
Piyango'nun şans 
oyunları, devlete, 
vatandaştan dahâ 
çok para kazandırdı. 
Geçen yılkı şans 
oyunları sonucunda, 
devletin kasasına 
katma değer 
vergisinden 162 
milyon 321 bin 278,5 
YTL, şans oyunları 
vergisinden 164 
milyon 205 bin 174,1 
YTL, diğer vergi ve 
fon kesintilerinden 
de 17 milyon 364 bin 
575,7 YTL girdi.
Böylece vergi ve fon 
paylarından gelen 

toplam para, 343 
milyon 891 bin 28,3 
YTL olarak hesap
landı. Milli 
Piyango'nun şans 
oyunlarından 
Savunma Sanayi 
Destekleme Fonu'na 
ise 246 milyon 52 
bin 440,8 YTL 
aktarıldı. 2005'de 
talih oyunları ile 
Tanıtma Fonu'na 39 
milyon 106 bin 858,1 
YTL, Olimpiyat 
Oyunları Fonu'na 12 
milyon 950 bin 128 
YTL, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na 
3 milyon 910 bin 
685,8 YTL, Hazine'ye 
de 2 milyon 758 bin 
960 YTL verildi.
Böylece Milli 
Piyango'nun kamuya 
sağladığı toplam 
kaynak, 648 milyon

670 bin 101,7 YTL'ye 
ulaştı. Piyango'nun 
şans oyunlarına 
geçen yıl 903 milyon 
784 bin 596 YTL 
yatıran vatandaş ise 
karşılığında 512 
milyon 716 bin 17 
YTL ikramiye 
kazandı. Bunun 170 
milyon 50 bin 824 
YTL'lik kısmı Sayısal 
Loto'dan, 149 milyon 
172 bin 361 YTL'lik 
kısmı Piyango'dan, 
80 milyon 652 bin 
838 YTL'lik kısmı 
Şans Topu'ndan, 79 
milyon 200 bin 937 
YTL'lik kısmı Hemen 
Kazan'dan, 33 mily
on 639 bin 57 YTL'lik 
kısmı da On 
Numara'dan geldi. 
İdarenin 2005'deki 
toplam kârı da, 259 
milyon 2 bin 569 YTL 
olarak gerçekleşti. 
Ancak Kanun gereği 
karın 246 milyon 52 
bin 440 YTL’lik 
bölümü Savunma 
Sanayi Destekleme 
Fonu'na, geri kalan 
12 milyon 950 bin 
128YTL'side 
Olimpiyat Oyunları 
Fonu'na aktarıldı

Pazar yerlerine 
standart geliyor

Türk Standartları Enstitüsü, semt pazarlarının 
da standardını belirledi
Yeni standarda göre, pazarların zemini parke 
taş, asfalt veya betonla kaplanacak. Pazar yeri 
zemini her gün yıkanacak. Pazarda yeterli sayı
da tuvalet, umumi telefon, otopark, çöp dökme- 
toplama yeri olacak 
Pazarda açıkta ve etiketsiz yiyecek satışı yapıl
mayacak. Ürünler poşet, kese kağıdı, plastik 
çanta ile paketlenecek, Pazar yerinde çalışanlar, 
tek örnek, cepsiz iş önlüğü giyecek, bulaşıcı 7 
salgın hastalık taşıyıcısı olmadığına dair sağlık 
raporu alacak. Bu raporlar 3 ayda bir 
yenilenecek. Hasta olduğu belirlenen 
pazarcıların pazar-yerinde çalıştırılmasına izin 
verilmeyecek.

GDS MÜHENDİSLİK <@> 5Ü22
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
- Acık ve Saydam
- Hesap verme Yükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR YAPIDA OLABİLM€K T€M€L İLKEMİZDİR

YOGUŞMALI
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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I ‘KEY’ ne kadar ve nasıl ödenecek OKS’ye başvuru sayısı arttı

Konut Edindirme 
Yardımı (KEY) 
hesaplarının 
ödemesini yapacak 
kurum olan 
Emlak Konut 
Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
(Emlak GYO) 
Genel Müdürü 
Feyzullah Yetgin, 
şirketin 31 Aralık 
2005 itibariyle 
net aktif değer
lerinin toplamının 
3 milyar YTL 
olduğunu bildirdi. 
Yetgin, KEY 
hesaplarının tas
fiyesine ilişkin 
yasa taslağı 
uyarınca, hak 
sahiplerine, 
şirketin ödeme 
tarihi itibariyle net 
aktif değerlerinin 
yüzde 61'inin 
anapara ve nema 
olarak ödeneceğini 
hatırlattı.
Ödemelerin 
2007'nin ilk 
aylarında 
başlamasının 
muhtemel

olduğunu belirten 
Yetgin, kişi başına 
ödenecek rakamın, 
ödeme tarihi 
itibariyle net 
aktif değer yanın
da, başvuruda 
bulunan hak sahibi 
sayısına ve kişi 
adına ne kadar 
süreyle ödeme 
yapıldığına bağlı 
olduğuna 
işaret etti.
Hesabın tasfiyesi 
için daha önce 
çıkarılan mevzuat 
kapsamında, 17 
Ağustos 2001 
itibariyle 1,5 mil 
yon hak sahibi 
belirlendiğini hatır

latan Yetgin, 
"Şimdi yasa çıktık
tan sonra kaç 
kişinin hak sahibi 
olarak belir
leneceği önemli. 
Kaç hak sahibi 
belirlenirse, ona 
göre paranın 
bölüşümü yapıla
cak. Buna göre 
kişi başına alı
nacak para miktarı 
değişecek" dedi. 
Buna göre, dün 
itibariyle KEY 
hak sahiplerine 
ödemelere 
başlansa, EMLAK 
Konut GYO'nun 3 
milyar YTL’lik net 
aktif değerinin

yüzde 61 'i olan 
1,83 milyar YTL'si 
anapara ve nema 
ödemesinde kul
lanılacak. Bu para, 
3 milyon kişiye 
ödenirse kişi 
başına ortalama 
610 YTL, 6 milyon 
kişiye ödenirse 
ortalama 305 
YTL düşüyor. 
Hak sahipleri, 
kendileri için 
ödenen süreye 
bağlı olarak, 
anapara ve 
nema alacağı için, 
sistemden kısa 
süreli yararlanan
lar daha az para 
alabilecek.

Ortaöğretim Kurumlan 
Sınavı'na (OKS) başvuru 
sayısı, 8. sınıf öğrenci
lerinin katıldığı tüm 
sınavların tek çatı altında 
toplanması nedeniyle 
geçen yıla göre artarak 
811 bin 896 oldu.
6 Şubat-5 Mart 2006 tarih
leri arasında başvuru 
yapılan ve Fen, Anadolu, 
Anadolu Öğretmen, 
Anadolu Meslek ve Teknik 
Liseler ile Sosyal Bilimler 
Liseleri, özel okullar ve 
Polis Koleji'ne öğrenci 
yerleştirmek, ayrıca Devlet 
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk imkanından 
yararlanmak isteyen 
öğrencileri tespit etmek 
amacıyla düzenlerin 
OKS'ye başvuru sayısı 
belirlendi.
Bu yıl, ilköğretim 
okullarının 8. sınıf öğren
cilerinin katıldıkları tüm 
sınavların OKS çatısı altın
da toplanması nedeniyle 
OKS'ye başvuru sayısında 
geçen yıla göre artış 
görülürken, 2006-OKS'ye 
toplam 811 bin 896 öğren
ci katılacak.
Adaylar OKS'de birden 
fazla türdeki okul için de 
başvuru yapabildiği için 
başvuru sayısı okul türler

ine göre farklılık gösterdi. 
Buna göre, Fen, Anadolu, 
Anadolu öğretmen, 
Anadolu meslek ve teknik, 
Anadolu imam hatip, * 
sağlık meslek ve diğer 
bakanlıklara bağlı liselere 
yapılacak yerleştirme için 
808 bin 270, Polis Koleji 
Aday Tespit Sınavı için 
306 bin 811, özel okullar 
için 24 bin 955, Devlet 
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk için 385 bin 146 
başvuru oldu.
Sadece Fen, Anadolu, 
Anadolu öğretmen, 
Anadolu meslek ve teknik, 
Anadolu imam hatip, 
sağlık meslek ve diğer 
bakanlıklara bağlı liselere 
yapılacak yerleştirme için 
geçen yıl 785 bin 988 aday 
başvurmuştu.
Böylece söz konusu lisel
er için başvuru sayısı 
geçen yıla göre bu yıl 22 
bin 282 kişi arttı. Yetkililer, 
bu artışın, 8. sınıf öğrenci
lerinin katıldığı tüm 
sınavların birleştirilmesin
den dolayı başvurularda 
kolaylık sağlamasından ve 
aynı sınav sonucuna göre 
birden fazla okul için ter
cih yapma olanağı tanın
masından kaynaklanmış 
olabileceğini belirttiler

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
$ Sabahattin DOKSANBİR

Buderus ’------------ kombi
KAZAN

( ISISAN A KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

KOMBİ ♦ KLİMA A HAVALAI
►KAZAN ♦BUHAR&KIZG 
»KALORİFER TESİSAT

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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Turizmciler KDV indirimi yapılmasını bekliyor Barbarosça
Turizm Yatırımcıları 
Derneği (TYD) 
Başkanı Oktay 
Varlıer, Türkiye'nin 
turizmde fiyat ve 
kalite avantajını 
tekrar yakalaması 
için KDV indiriminin 
mutlaka 
gerçekleşmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Başbakanlıkla geçen 
ay düzenlenen bir 
toplantıyla Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a, Türk 
turizminin içinde 
bulunduğu sıkıntıları 
ileten turizmciler, 
turizmin sorunlarının 
bir an önce Bakanlar 
Kurulu gündemine 
alınmasını istedi. 
TYD Başkanı Varlıer, 
maliyecilerin açık

Barbaros BALMUMCU

ladıkları olumsuz 
görüşlere rağmen 
turizmcilerin 
KDV indirimi 
umudunun 
sürdüğünü belirterek, 
Türkiye'nin turizmde 
fiyat ve kalite 
avantajını tekrar 
yakalaması için 
KDV indiriminin 

mutlaka 
gerçekleşmesi 
gerektiğini söyledi. 
Sektörde yaşanan 
sorunların halen 
Bakanlar Kurulu'nda 
ele alınmadığından 
yakınan Varlıer, 
"Türkiye'nin içinde 
bulunduğu gündem 
nedeniyle turizm 

sektörünün sorunları, 
Bakanlar Kurulu'nda 
üç haftadan bu yana 
görüşülemedi.
Ancak Türkiye'nin 
rezervasyon sıkıntısı 
da sürüyor. Bu 
nedenle turizmin 
sorunları bir an önce 
Bakanlar Kurulu gün
demine girmeli" dedit

Mektep Bahçesinde dün
Gemlik gençliğinin top koyturduğu ya 

umumiyetle okul bahçeleridir. Havaların 
güzel gitmesi mektep çocuklarına yaradı. 
Top ve gençler kendi aralarında yaptıkları 
çift kat maçlar ben mektep bahçesine 
bakıyor penceremden seyrediyorum. 
İnanıyorum ki gençler semt sahaları olsa t 
altyapı diye tutturanlara iyte biz şuradayız 
diyeceklerdir.

Bir zamanlar Sayın Belediye 
Başkanımızda top oynamıştı. Kendinize 
sormalı evet diyeceğine inanıyorum. Ufak 
bir arsa olsaydı da semt sahaları yapılsay
dı. Görün gençleri mektep bahçesi bir 
başkadır bir top yetiyor gençler hemen 
toplanın davete gerek yok.

Bir başkadır mektep bahçeleri o anlar 
çok o günleri geri gelmeyeceğine göre ne 
mutlu size çocuklar oynayın.

, j . - . - ■ •________________ ______________ :_________ __________ :_____________ :________________ _

Belediye başkanlarına ‘kaçak’ uyarı
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından 
Bakan Faruk Nafiz 
Özak, 81 ilin vali ve 
belediye başkan- 
larını, kıyılardaki 
kaçak yapılaşmanın 
engellenmesi gerek
tiği konusunda 
uyardı.
Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı tarafından 
"Kıyı Kanunu'nda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Tasarı Taslağı" 
üzerinde çalışmalar 
sürerken, Bakan 
Faruk Nafiz Özak, 81 
ilin vali ve belediye 
başkanlarını, kıyılar
daki kaçak yapılaş
manın engellenmesi 
gerektiği konusunda 
uyardı.
Edinilen bilgiye göre 
Bakan Özak, çeşitli 
basın ve yayın organ 
larında yer alan bazı 
haberlerin vatan
daşlar tarafından 
yanlış anlaşılmasını

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

önlemek amacıyla, 
Türkiye genelinde 81 
ilin valiliklerine, kıyı 
kanununda değişiklik 
yapılmasına yönelik 
çalışmalar kapsamın
da, kıyılarda kaçak 
yapılaşmanın önlen
mesine dönük 
genelge gönderdi. 
Ozak, genelgede, son 
günlerde yazılı ve 
görsel başında Kıyı 
Kanunu'nda değişik-^ 
lik yapılmasına dâir 
Tasarı Taslağına 
ilişkin çeşitli yayın
ların yapıldığı hatır
latarak, Bakanlıkça, 
ilgili kurum ve 
kuruluşların Kıyı

Kanunu'nda değişik
lik yapılmasına ilişkin 
talepleri, uygula
madan kaynaklanan 
sorunlar ve Avrupa 
Birliği müktesebatına 
uyum sağlanması 
amacıyla Kıyı 
Kanunu'nda değişik
lik yapılmasına yöne
lik çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
bildirdi.
Ancak, gerek bakan
lığa yapılan başvuru
larda, gerekse yazılı 
ve görsel basında, 
bakanlıkça çalış
maları sürdürülen 
taslakta "mevzuata 
aykırı yapıların yasal
laştırılacağına yöne
lik düzenleme 
yapıldığı" yönünde 
görüşlerin yer 
aldığını belirten 
Bakan Özak, bu tür 
haberlerin 
kamuoyunda "İmar 
Affı" çıkacağına 
ilişkin bir beklenti 
oluşturduğuna 
ve vatandaşlar 
tarafından kıyılarda 
imar mevzuatına 
aykırı yapı yapma 
eğilimlerinin ortaya 
çıkmasına neden ola
bileceğine işaret etti.

-KÂÇAĞA GÖZ 
YUMULMAYACAK- 
Bayındırlık Bakanlığı:* 
tarafından, kıyılarda 
imar mevzuatına 
aykırı inşa edilen 
yapıların korunarak 
yasal hale getirilme
sine yönelik bir 
çalışma yapılmadığı 
nın altını çizen Özak, 
şunları kaydetti: 
"Bakanlığımız, plan 
ve mevzuat hüküm
lerine uygun, sağlıklı 
ve düzenli kentleş 
meyi gerçekleştirmek 
amacıyla, gerekli 
yasal düzenlemeleri 
yapmak ve bunun 
uygulanmasını sağla
makla yetkili kılınmış 
olmakla beraber, 
Belediyeleri denet 
leme yetkisi 3152 
sayılı Kanun ile İçiş
leri Bakanlığı'na ve 
rilmiştir. 5302, 5216 
ve 5393 sayılı 
Kanunlar çerçeve 
sinde, belediye ve 
mücavir alan sınırları 
içinde belediyeler, bu 
sınırlar dışında ise İl 
Özel İdareleri, imar 
ile ilgili uygulamalar 
konusunda birinci 
derecede 
yetkili ve sorumlu 
ise de, bu sınırlara 
bakılmaksızın 
il sınırları 
içerisindeki mevzuata 
aykırı yapılaşmaların 
kontrol altında 
tutulmasından 5442 
sayılı İl. İdaresi 
Kanunu uyarınca 
valilikler 
sorumludur."

Tüketici kredileri, 31 Mart tarihi itibarıyla 
817,5 milyon YTL artarak 33 milyar 791,8 
milyon YTL'ye yükseldi. Söz konusu krediler, 
24 Mart tarihi itibarıyla 32 milyar 974,3 milyon 
YTL düzeyinde idi.
Tüketici kredileri kapsamında konut kredileri 
16 milyar 166,7 milyon YTL, taşıt kredileri 
yaklaşık 6 milyar 283,2 milyon YTL, diğer 
krediler 11 milyar 341,9 milyon YTL olarak 
hesaplandı.
Bireysel kredi kartları ise 31 Mart tarihi itiba 
rıyla 17 milyar 140,5 milyon YTL'den yaklaşık 
17 milyar 585,3 milyon YTL'ye yükseldi.
Bireysel kredi kartlarının 6 milyar 387,1 mil 
yon YTL'si taksitli, yaklaşık 11 milyar 170 
milyon YTL'si taksitsiz kredi kartından oluş
tu. Tüketici kredilerinin 8,5 milyar YTL'si 
kamu bankaları, 22,2 milyar YTL'si özel 
bankalar, 3,1 milyar YTL'si de yabancı 
bankaları içeriyor.

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne kayıtlı 522 002 
5918 sicil nolu vergi levhamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
KARATAŞ DEMİR ÇELİK SAN. 

ve TİC. LTD.ŞTİ.

POMPACI ARANIYOR
AKCAN PETROL’E 

POMPACILAR ARANMAKTADIR. 
LİSE + MYO MEZUNU 
500 YTL + SİGORTA

Dörtyol ağzı Mevkii Gemlik 
Tel: 513 10 79
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Güneş gözlüğünü yüz şeklinize göre seçin
Havalar ısınıyor ve 
vitrinlerdeki güneş 
gözlükleri şimdilerde 
daha bir dikkat çeki 
yor. Mağazalarda her 
dönemden farklı renk, 
şekil ve büyüklükte 
gözlüklere rastlamak 
mümkün. Rengarenk 
ve model model 
60*lara, 70'lere ya da 
80'lere ait gözlükleri 
tercih imkanı olunca, 
seçim yapmak da bir 
hayli zor oluyor 
elbette. Ancak 
beğendiğiniz modelin 
şıklığından ziyade, yüz 
şeklinize uygun olup 
olmadığı ve niteliği 
önem taşıyor. Kaliteli 
bir gözlüğün ise, ille 
de çok pahalı olması 
gerekmiyor.
Güneş gözlüğünde 
moda, zamana 
sıkışmıyor. Artık vitrin
lerde her dönemden 
çeşitli gözlükler bul
mak mümkün.
Beğendiğiniz model 
6(Hara, TÜTere ya da 
80'lere ait olabilir ve 
herhangi birini tered
düt etmeden ala
bilirsiniz. Yalnız,

seçtiğiniz modelin yüz 
şeklinize uygun 
olmasına özen gös
terin, Yüzü küçük ve 
yuvarlak olanların çok 
büyük ya da çok 
küçük gözlükler tercih 
etmemeleri gerekiyor. 
Bu tip yüzlere en çok 
yakışacak model, 
dikdörtgen çerçeveli 
gözlükler.
Yüzü uzun ve sivri 
olanlara, çok yuvarlak 
ya da kare veya 
dikdörtgen gibi keskin 
çizgili gözlükler yakış
mayacaktır. Üst 
çerçevesi düz, alt 
çerçevesi oval ya da 
köşelere doğru 
sivrileşen oval kesim 
çerçeveler uygun ola
bilir. Yüzü yuvarlak ve 
geniş olanların kesin
likle küçük çerçeveli 
gözlük kullanmaması 
gerekiyor. Bu tip 
yüzlere en çok giden 
modeller çerçevesiz 
büyük camlı gözlükler 
ya da kemik çerçeven 
oval gözlükler.
Güneşli günlerde 
vazgeçilmez bir eşya 
olan güneş gözlükleri

estetik bir tamamlayıcı 
olmasının yanı sıra, 
gözleri zararlı ışınlara 
karşı da koruyor. 
Güneş ışınlarının 
gözlerde katarakt 
oluşumu gibi bir çok 
zararlı etkisi var.

önem taşıyor. 
Ultraviyole filtresiyle 
camın renginin bir 
ilişkisi bulunmuyor, 
ultraviyole ışınlara 
karşı yüksek oranda 
koruma sağlayan şef
faf camlar bile mevcut.

Güneşli günlerde cilde 
olduğu kadar gözlere 
de özen göstermek 
gerekiyor. Özellikle 
hassas yapıda olan 
gözler için gözlük kul
lanmak önemli. Bu 
durumda gözlüğün 
modelinden çok işlevi 
ön planda olmalı, 
ultraviyole korumalı 
bir güneş gözlüğü kul
lanılmalı. ,.
Gözlük camlarının ne 
kadar koyu renk 
olduğu değil, ultraviy
ole ışınlara karşı 
koruyucu özelliği

Güneş gözlüklerinin 
fiyatları da geniş bir 
yelpazeye dağılıyor. 
Çok ucuza gözlük 
bulunabileceği gibi 
mücevher fiyatına 
gözlükler de satılmak
ta. Gözlüğün kalitesini 
fiyatı belirlemiyor, 
önemli olan camlarının 
UV filtreli olup 
olmadığı. Bunun için 
pahalı bir gözlük 
almak gerekmiyor ama 
sokak tezgahlarında 
satılan gözlüklerin 
hemen hiçbirinde bu 
özellik bulunmuyor.

Ruhunu internette
satışa çıkardı

Gençler sağlıklı iletişim kuramıyor
Çukurova Üniver
sitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü 
Yeni Türk Dili 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Özmen, 
gençlerdeki şiddet 
eğiliminin ana kay
nağının "sağlıklı 
iletişim kuramama" 
olduğunu bildirdi. 
Prof. Dr. Özmen, 
gençlerin, grupları 
arasında, bir okulda 
ya da şehirde, kendi 
aralarında geliştirdik
leri günlük konuşma 
diliyle iletişim kur- 

। maya çalıştıklarını 
söyledi.
Bu dilin oluşmasın

da, yabancı kaynaklı 
kelimelerin kul
lanımının, bilgisayar
da ve cep telefonun
da mesajlaşırken 
kelimelerin 
kısaltılarak ve ünlü 
harfler olmadan kul
lanılmasının etkisi 
bulunduğunu ifade 
eden Prof. Dr. 
Özmen, "Bu tür kul
lanımlar, birbirinden

görerek, giderek 
yaygınlaşıyor. Bunun 
bir moda olduğunu 
ve kalıcı olmaya
cağını umuyorum. 
Kalıcı olursa 
Türkçe'ye zarar vere
bilir" dedi.
Gençlerin dili düzgün 
kullanmamaları 
sonucu, birbirlerini 
anlayamadıklarını 
savunan Prof. Dr.

Mehmet Özmen, 
şunları söyledi: 
"Okumayan ve belli 
bir kültür ve dil 
birikimine sahip 
olmayan gençler, bir- 
birleriyle konuşarak 
değil, şiddet yoluyla 
sorunlarını çözmeye 
çalışıyorlar. Dili 
düzgün kullanmak 
için iyi bir okuyucu 
olmak gerek. Dilin 
zenginliği günlük 
konuşmada değil, 
metinlerde ve edebi 
yazılarda ortaya 
çıkar. Gençlere 
okuma alışkanlığının 
kazandırılması 
konusunda eğitim 
kurumlarina çok iş 
düşüyor.'

‘Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTIN

DA CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN 
Ç£MNMEY!?N KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇtN

- T-SK4&LELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 

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

Çin'de 24 yaşındaki bir kişi, Çin'in en 
popüler açık artırma web sitesinde ruhunu 
satmaya çalışıyor. Web sitesinin operatör
lerinin satış ilanını 58 kez kaldırmasına rağ
men Çinli kişi, ısrar ve denemelerini 
sürdürüyor. Şanghay'dan adının açıklan- , 
masını istemeyen ruh satıcısı, "Bu sadece 
bir dürtüdür" dedi.
Çinli kişi, ruhunun satılık olduğunu bildiren 
ilanı Taobao adlı web sitesine geçen hafta 
koydu.
Çinli kişi, ruhunu açık artırmaya başlangıç 
olarak 10 yuan (1.23 dolar) karşılığında 
çıkardı. Ancak internet sitesinin sahibi olan 
şirket, bir insanın ruhunu satmasının uygun 
olmadığını belirterek, geçen Cuma günü 1 
satış.ilanını sildi. Fakat Çinli kişi, 58 kez .1 
daha satış ilanını siteye koymaya başardı. 
Açık artırmada Çinli kişinin ruhuna, en fazla 
681 yuan (84 dolar) karşılığında alıcı çıktı, tl 
Taobao Halkla İlişkiler Müdürü Tao Ran, 1 
gazetecilere yaptığı konuşmada, "İlanı 
kaldırdık çünkü biz sadece tanrının ruhları ! 
kontrol edebildiğine inanıyoruz. Ruhlar | 
satılamaz çünkü ruhlar görülemez ve 
dokunulamaz. Ayrıca kamuoyundan çok S 
fazla tepki ve baskı geldi" dedi.
Ruhunu satışa çıkaran Çinli kişi ise, bir 1 
kadın gazetecinin ruhunu ücret karşılığında» 
satın aldığını fakat kadının ismini 
açıklamayacağını söyleyerek, 
"Ruhumu ona ekpres posta ile göndere- 
ceğim. Kız bana ısrarla ruhumu satmamamı 
söylemeyi sürdürdü. Ben bu satışı 
iptal etmek istemiyorum" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Kaloriyi azalt 
ömrünü uzat

Amerika'da yapılan bir testle günlük kalori alım 
miktarının dörtte bir azaltılmasıyla yaşlanmanın 
geciktirilebileceği ortaya çıktı.
Amerikan Sağlık Birliği Journal'da yayınlanan 
bir araştırmaya göre, 6 ay boyunca yüzde 25 
daha az kalorili yemek yenmesi halinde, bunun 
ömrün uzamasına etkisi olabileceği belirtildi. 
Araştırma sonuçlarına göre, kaloriyi kısıtla
yarak uzun ömür için en az iki önemli etken 
etkileniyor. İnsulin seviyeleri ve vücut ısısı. 
Bir ekip, yaşları 25 ila 50 arasında erkek ve 
kadınları kalori-kısitli diyete 6 ay boyunca tabi 
tuttular. Böylece günlük kalori ahmları yüzde 
25 azaltılmış oldu.
Araştırmacılar, kalori kısıtlamasına gidenleri; 
diyet uygulamayanlar, yüzde 12.5 kalori kısıtla
ması yapıp spor yaparak enerjilerini yakanlar 
ve 6 ay boyunca standart düşük kalori diyet 
uygulayanlar şeklinde 3 grupta inceledi. 
Standart düşük kalori diyet Uygulayanlar, kilo
larının yüzde 15'ini verene kadar günde yak
laşık bin 800 ve 2 bin kalori aldılar.
Kalori azaltmanın uzun dönem etkileri üzerine 
yapılan kapsamlı araştırma sonuçlarına göre 
bütün diyet uygulayanlar veya spor yapanlar 
kilo kaybettiler ve yağlan azaldı. Ancak kalori 
kısıtlama diyeti uygulayanların insulin 
seviyeleri düştü ve DNA'larına daha az, 
oksitleme hasarı verildi. Oksitleme hasarı 
yaşlanmanın bir göstergesi olarak biliniyor

Amerikalı çocuklar 
koltuğa sığmıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkede artan 
sayıda şişman çocuğun otomobillerin içine 
bağlanan koltuklara sığamadığını, bu duru
mun olası kaza sırasında çocuklar için risk 
oluşturduğunu ortaya koydu.
Ohio Üniversitesi'nden Lara Trifiletti'nin 
kaleme aldığı, Pediatri dergisinde yayım
lanan araştırma sonuçlarına göre, 
ABD'de 7 yaşın altında 282 binden fazla 
çocuk, piyasada satılan koltuklara 
sığamadığı için araç içinde uygunsuz 
şekilde zaptedilmeye çalışılıyor.
Araştırma yazısında, şişman çocukların 
sayısındaki artışın, her boy ve kilodaki 
çocuğu koruyabilecek yeni koltukların 
geliştirilmesini gerekli kıldığı kaydedildi. 
Bu araştırma sonucunda, şişman 
çocuklar için kullanılabilecek 4 çeşit 
koltuğun belirlendiği ve bu koltuklardan 
birinin en az 240 dolara satıldığı belirtildi. 
Araştırmada, şişman çocukların, 
düşük gelirli ailelerden olduğuna 
dikkat çekilerek, bu fiyatların çoğu aileyi 
koltuk almaktan caydırdığı ileri sürüldü. 
Araştırma sırasında, 3 yaşındaki 1 
82 bin çocuğun 18 kilogramdan 
ağır olduğu belirlendi.

Çeşme suyu da 
dışı çürütüyor

Amerika'da yapılan araştırmadalar sonuçunda, 
şehir şebekelerinden beslenen çeşme 
sularının diş sağlığı açısından son derece 
olumsuz etkileri olduğu ortaya çıktı. 
Amerika'da yapılan araştırmada, çeşme 
sularındaki florür oranının normal sınırların 
çok üzerinde olduğu tesbit edildi.
Yetişkinler için litrede 4 mg, 9 yaşından küçük
ler için litrede 2 mg florür bulunmasını 'nor
mal' olarak değerlendirilirken endüstriyel atık
ların yoğun olduğu bölgelerde kayalardan 
gelen suda limitin çok üstünde florür bulun
duğu belirlendi. Yüksek oranda florür içeren 
suların diş sağlığı açısından büyük zararı 
olduğunu belirten uzmanlar, dişte çürüklere 
neden olan florürün kemik kanserine de yol 
açabileceğini ifade ediyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
RlöfTEEI AB0NE 0LUN
SŞSSSSS OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye
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 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç; Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalöva (226) 814 10 20

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

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

1
K
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OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydin Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
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
BRGaz 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 51345 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 2467
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
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İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No: 5 GEMLİK 

Tel: 513 01 64

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2406 

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-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bursa'mn fethi coşkuyla kutlandı
Bursa'mn fethinin 
680. yıldönümü 
törenlerle kutlandı. 
Bursa Valiliği ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nce 
düzenlenen kutla
malar, Vali Nihat 
Canpolat, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Recai Ekmekçi, 
İl Emniyet Müdürü 
Hüseyin Çapkın, 
Garnizon Komutan 
Vekili Kurmay 
Kıdemli Albay Ali 
Tuna ile çeşitli 
kamu kurum 

ve kuruluşlarının 
temsilcilerinin 
Atatürk Anıtı'na 
çelenk sunmalarıyla 
başladı.
Pınarbaşı Fetih 
Kapısı'nda devam 
eden kutlamalarda, 
Bursa Mehter Takımı 
tarafından tarihi 
surlarda, Bursa'mn 
fethi sembolik olarak 
canlandırıldı ve 
"Fetih Selası" 
okundu. Osman 
Gazi, Orhan Gazi, 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün resimleri 

ve Türk Bayrakları ile 
donatılan Pınarbaşı 
Parkı'nda, Bursa 
■Mehter Takımı'nın 
seslendirdiği 
marşlara, vatandaşlar 
da eşlik etti. 
Bursa Kız Lisesi 
Bando Takımı'nın 
konseri ve Bursa 
Kılıç Kalkan 
Derneği ekibinin 
gösterilerinin ardın
dan, tarihçi 
Prof. Dr. Halil İnalcık, 
OsmanlI tarihiyle ilgili 
kısa bir konuşma 
yaptı. Türkiye’nin

Avrupa karşısında 
geçmişte olduğu 
gibi yine bir imtihan 
verdiğini söyleyen 
İnalcık, “Bu sınavı 
daha önce olduğu 
gibi yine gençlerimiz 
sayesinde 
başarıyla geçeceğiz. 
Türkiye’nin teminatı 
tarihini bilen ve ona 
sahip çıkan gençlere 
emanet” diye 
konuştu.
Törende, 23 Nisan 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden 
oluşan küçük 

mehteran takımı da 
konser verdi, 
konserde, Bursa 
Mehter Takımı ile 
karşılıklı duran ve 
büyükleriyle çeşitli 
marşları seslendiren 
küçük mehteranlar, 
vatandaşlardan 
büyük ilgi gördü. 
Bursa'mn fetih 
yıldönümü 
etkinlikleri 
kapsamında, Tophane 
Şehitliği’ne de çelenk 
sunulurken, burada 
bulunan Osman 
Gazi ve Orhan

Gazi türbeleri . 
ziyaret edildi, 
Meydam'nda mehter 
ve halkoyunları 
gösterileri 
sunuldu.
Bu arada fetih 
törenleri için Güney 
Kore’den gelen 
gazeteciler Vali 
Nihat Canpolat, 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi’ye 
kendilerini Bursa’ya 
davet ettikleri için 
teşekkür ettiler.

TELEKOM’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! JM

SUPfRQN-UN£-
' TtLEKOM

GEMLİK ■ ORHANGAZİ ■ İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0,532 747 01 57)



Rotary Meslek Hizmet ödülleri verildi
Gemlik Rotary Kulübü’nün her yıl geleneksel olarak mesleğinde başarılı olan kişilere verdiği Meslek Hizmet Ödülleri düzenlenen 
törende verildi. Rotary 2440. Bölge Guvernörü Faik Tokatlıoğlu’nun da katıldığı törende ödüle layık görülen Güzel Nakliyat Sahibi Faruk 
Güzel’e Aydın Turizm sahibi Saim Doster’e plaketleri verilirken, Gemlik Rotary Kulübü’ne katılan yeni 3 üyeye de rozetleri takıldı. 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Bursa’da lise önünde

bıçaklı kavga

25 YKr. (250.000 TL.)8 Nisan 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa'da bir lise önünde çıkan kav
gada bıçaklanan lise öğrencisi 
yaralandı. Öğrenciyi bıçakladığı 
iddia edilen gencin, daha önce aynı 
okuldan atıldığı ve kavganın kız 
meselesi yüzünden çıktığı bildirildi.

Haberi sayfa 8’de

Umurbey’de Belediye Garajı’nın olduğu yere yapılacak olan salon 20 Temmuz 2006’da bitecek

Çok amaçlı salonun temeli atıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
4 bin 800 metrekare alan üzerine yapılacak olan Umurbey Çok Amaçlı Salonun temel 
atma töreni dün yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Recai 
Ekmekçi’nin de katıldığı törende ilk harç butona basılarak atıldı. Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, beldeye böyle bir salon kazandırdıkları için mutlu 
olduklarını söyledi. Müteahhit firma sahibi Ferruh Hamit Yardımcı, salon inşaatının 
Temmuz 2006’da bitirileceğini söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Cemaatler ve tarikatlar..3
Cemaat ve tarikatlar, islamiyetin ortaya 

çıkışından belli bir süre sonra her İslam 
ülkesinde görülmüştür.

OsmanlI döneminde de tarikatlar ege
menliklerini sürdürmüştür.

Cumhuriyetin ilanı, tarikatlar ve cemaat
lar için bir dönüm noktası olmuştur. 
Çünkü, hilafetin kaldırılmasından sonra 
devletin yapısının laik olması bu kurum- 
ların işini bozmuştur.

Ortaya konan yasaklara karşın, tarikat- 
larçılık Cumhuriyetin ilanından sonra da 
gizli gizli sürmüş, taban oluşturmuş ve 
siyasetle içli dışlı olmuştur..

1980’den önce etkin olan Nakşibendi 
tarikatı gerilerken, Gülen cemaati 
ekonomik açıdan da güçlenerek, İslamcı 
dünya görüşünde etkinlik kazanmıştır.

Bugün Anadolu kaplanları dediğimiz 
Anadolu sermayesi bu cemaati destekle
mektedir.

Ekonomik güçleri artarken, islami 
finans kuramlarını kurmuşlar, şimdi de 
banka sahibi olmuşlardır. Yüzlerce 
okulları, yüzlerce dershaneleri, yurtları, 
gazeteleri, televizyonları vardır..

Kültüre yaptıkları yatırımın meyvasını 
toplayacaklarına inanmaktadırlar ve çok 
başarılı öğrencilere daha ilk sınıflardan 
kanca atıp, dershane, okul ve üniversite 
öğrenimlerinde tam destek vermektedirler.

Tarikatlar ve cemaatler dini inanç yay
madan çok ticaretin içine girmişlerdir 
İslam’ı ticarileştirmişlerdir.

Çevremizde bunlardan çok var.
Dikkat ederseniz bunları görebilirsiniz.

Dr. Naci Özokur 50 nci yılında 
Onur Belgesi ile ödüllendirildi
Mesleğinde 
50 nci yılına 
dolduran İç 
Hastalıkları 
Uzmanı 
Dr. Naci Özokur’a 
Bursa Tabip 
Odası tarafından 
düzenlenen 
törende Onur 
Belgesi plaketi 
verildi. Sayfa 7’de

Atık kağıt toplama kampanyasına 
Körfez Gazetesi’nden destek

Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği 
tarafından başlatılan atık kağıt toplama kam 
panyasma gazetemiz de destek verdi. 5’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Yazarımız Gürhan Çetinkaya'nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Kırsaladestektebliğiyayımlantlı

r------- ;——---------------- n-------------- ; 1

Rotary Meslek Hizmet Ödülleri verildi

Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığı'nın kırsal 
alanda tarıma dayalı 
sanayi ile teknoloji
lerin gelişmesini ve 
yaygınlaştırılmasını 
esas alan kalkınma 
ve hibe destek 
programının usul 
ve esaslarına ilişkin 
tebliğ, Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Bakanlık yetkiliie 
rinden alınan bilgiye 
göre, hibe progra 
mından yararlanmak 
isteyen yatırımcıların 
3 Haziran 2006 tarihi 
mesai bitimine kadar 
proje teklifi sunması 

। gerekiyor. 2005 yılın
da 16 ıl bazında pilot 

| olarak uygulanmaya 
I başlayan Köy Bazlı 

Katılımcı Yatırım 
Programı'nı model 
olarak alındığı Kırsal 
Kalkınma 
Yatırımlarının 
Desteklenmesi 
Programı, diğer 
65 il genelinde de 
uygulanacak.
Program kapsamın
da, aralarında 
Bursa'nın da 
bulunduğu illerde 
ekonomik yatirım 
konuları için 
bireyler, gruplar ve 
özel kuruluşlar ile 
altyapıya yönelik 
yatırım konuları için 
Kaymakamlıklar, 
Köylere Hizmet 
Götürme Birlikleri . 
ile Sulama 
Kooperatifleri 
tarafından teklif 
edilen yatırımlar 
desteklenecek.

Ekonomik yatırım
lara yönelik olarak; 
Tarımsal ürünlerin 
depolanması, işlen
mesi, paketlenmesi, 
ambalajlanmasına 
yönelik yatırım tesis
leri ile jeotermal, 
güneş, rüzgar ve 
benzeri alternatif 
enerji kaynakları kul
lanılan seraların 
yapımı konularına 
yönelik yatırımlara 
hibe desteği 
sağlanacak. Kırsal 
alanda mevcut köy 
bazlı sulama 
tesislerinin 
rehabilitasyonuna 
yönelik sunulacak 
altyapı projelerinden 
de uygun olanlar 
desteklenecek. 
Ekonomik yatırım
ların %50'si, altyapı 
yatırımlarının %75'i 
hibe olarak, program 
kaynaklarından 
finanse edilecek. 
Programdan destek
lenecek ekonomik 
yatırımlar için hibe 
miktarı üst limiti 
bireysel başvurular 
için 25 bin YTL, grup 
başvurularında 175 
bin YTL'yi, altyapı 
yatırımlarında ise 
300 bin YTL'yi 
geçmeyecek.
Program kapsamın
daki konulara ilişkin 
proje hazırlayarak 
yatırım teklifi vermek 
isteyen yatırım
cıların, 3 Haziran 
2006 tarihine kadar 
Tarım İl 
Müdürlüğü'ne 
başvurmaları 
gerekiyor.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Elif ESMEN
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 
her yıl dağıttığı 
Meslek Ödülleri 
düzenlenen törende 
sahiplerine verildi. 
Gemlik Rotary 
Kulübü seçici kurulu 
kendilerine gelen 
önerileri değer
lendirerek, 2005 yılı 
Meslek Ödüllerini, 
nakliyecilik işindeki 
başarılarını uzun yıl
lardır sürdüren Güzel 
Nakliyat sahibi Faruk 
Güzel ile Gemlik 
İstanbul arasında 
uzun yıllardır otobüs 
işletmeciliği yapan 
Aydın Turizim sahibi 
Saim Doster’e veril 
meşini uygun buldu. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve eşinin de 
katıldığı toplantıya 
Rotary üyelerinin 
yanı sıra Rotary 
2440 Bölge

| Guvernörü Faik 
Tokatlıoğlu'da katıldı. 
Gecenin açış konuş
masını yapan 
Gemlik Rotary Kulüp 
Başkanı Peyami 
Çağlar, kulüplerine 
aldıkları üç yeni 
üyeye de teşekkür 
ederek "Rotary'e 
adım atmış bulunu 
yorsunuz, burada 
daha iyi dostluklar 
bulacağınızdan emi
nim. Topluma daha 
iyi hizmet vermek 
sîzlerinde amacı 
olacaktır. Çünkü 
Rotary'nin amacı 
zaten insanlara 
hizmettir." dedi. 
BAŞARILI 
İŞADAMLARI
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Rotary

Meslek Ödülünü 
kazanan Faruk 
Güzel'e başarılar 
dileyerek 
plaketini verdi. 
Rotary'nin ikinci 
meslek ödülü 
plaketini ise Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut törene 
katılamayan Saim 
Doster'in oğlu Ercan 
Doster’e verdi.
YENİ ÜYELERE 
MERHABA 
Gemlik Rotary 
Kulübüne yeni 
üye olan İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Yalçın Çırak, 
Dalgıç Mehmet 
Elbasan ile Ziraat 
Bankası Gemlik 
Şube Müdürü Raif 
İbiş birlikte Rotary 
bildirisini okudular. 
Yeni katılan 
üyelerden Mehmet 
Elbasan'a rozetini 
Rotary Başkanı 
Peyami Çağlar 
takarken, Raif İbiş'in 
rozetini işe eşi 
Yasemin İbiş taktı. 
Dr. Yalçın Çırak'ın 
rozetini ise Yaşar 
Bektaş taktı.
Üç yeni üyeyi 
kutlayan Rotary 
2440 Bölge 
Guvernörü Faik 
Tokatlıoğlu, 
burada gördükleriyle

büyüyen Rotary'nin 
gururunu yaşadığını 
belirterek, 
"Demokrasilerin 
özünde sivil 
toplumun mümkün 
olduğu kadar özverili 
çalıştığına inanıyo
rum ve onlara çok 
iş düştüğünü 
biliyorum. Sivil 
Toplum örgütlerinin 
toplumun her

kademesinde 
görev almalarının 
gerektiğine 
inanıyorum" dedi. 
Gemlik Rotary 
Derneği’nin Meslek 
ödüllerinin dağıtıldığı 
ve yeni üyelerin 
giriş törenin yapıldığı 
geceye, yeni 
kurulan Gemlik 
Rotaract Kulübü 
üyeleri de katıldılar.

Mehmet Turgut

GİRİŞİMCİLER 
ARANIYOR

-NMA- 
şirketimizde hizmet alanında 

çalışabilecek girişimciler aranıyor 
Müracaat Tel :

0.533 231 78 58
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Umurbey’de Belediye Garajı’nın olduğu yere yapılacak olan salon 20 Temmuz 2006’da bitecek Vicdanca
| Vicdan Kayır TOPAKTAŞamaçlı salonun temeli alıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

İhalesi 14 Ekim 2005 
tarihinde yapılan 
Umurbey çok amaçlı 
salonun temeli 
dün düzenlenen 
törenle atıldı.
Umurbey Belediye 
garajının bulunduğu 
yere yapılacak olan 
çok amaçlı salonun 
temel atma törenine 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi, 
Anavatan İlçe 
Başkanı 
Ferhat Kurt, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Orhangazi 
Yeniköy Belediye 
Bcişıtanı ıttrartım 
Çelikten, Çakırlı 
Belediye Başkanı 
Mustafa Türk'ün 
yanı sıra müteahhit 
firma sahibi 
Ferruh Hamit 
Yardımcı, 
Özen Yapı Denetim 
Firması adına 
Filiz Güzel Şen ve 
davetliler katıldı. 
Daha önce bursa 
Emek Belediyesi’ne 
aynı binayı yapan 
Ferruh Hamit 
Yardımcı, temeli 
atılan salonun 
20 Temmuz 2006'da 
bitirileceğini söyledi. 
4 bin 800 metrekare 
alan üzerine 
yapılacak olan 
binanın 1355 
metrekarelik 
kısmının kapalı 
alan olacağını 
söyleyen Umurbey

Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
yapılacak çok 
amaçlı salonun ise 
800 metrekare

olacağını açıkladı. 
Düğün, toplantı, 
tiyatro, konser gibi 
çok amaçlı olarak 
projelendirilen salon

tüm girişimcilere 
açık olacak.
"Biz Umurbeyiz, 
biz yaparız" 
sloganıyla yola 
çıktıklarını belirten 
Başkan Güler, 
beldeye bu tip 
salonu kazandırmak
tan mutlu olduklarını 
dile getirdi.
Yapım bedeli 
383.350 YTL olan 
salon inşaatının 
temeline ilk harç 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Recai 
Ekmekçi, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir ve 
Orhangazi Yeniköy 
Belediye Başkanı 
İbrahim Çelikten 
tarafından butona 
basılarak 
atıldı.

Merdivenaltında YANGIN VAR!...
Kadınlar vardiyada... Çocuklar da...
İşçi hamile kadın gece vardiyasında...
Doğmamış bebek vardiyada...
Beş kadın işçi ikisi çocuk yaşlarda; 

tezgâhlarda....
Ekmeğin kavgası olur mu?!...
Ülkemde ekmek demek 'kavga' demek...
Gece yarısı... Kozasını örercesine, eller 

tezgâhta.
Makineler çalışıyor...
Çalışmayan güvence...
Çalışmayan yasalar...
Çalışan kasalar!..
Yorgan altında yatması gereken kadın 

işçiler, merdiven altında vardiyada!.
Yangın, alev, duman...
Yakıyor...
Doğmamış bebeği anasıyla kavuruyor...
Yasalar çalışmıyor; kasalar çalışıyor...
Bursa'da yangın var...
Çalışmayan yasalarda yanan kadın, 

çocuklar!...
Sendikacılar konuşuyor...
Ölüler konuşur mu?
Avukat Şenay Özeray, 'Çocuk işçilerin, 

sekiz saatten fazla ve gece vardiyasında 
çalıştırılmayacağını ' hatırlatıyor...

Çocuklar çalışır mı?
Merdivenaltı işçisi onlar...
Çalışır!!!
Tekstil kentim Bursam'da ithalat ve ihra

cat fabrikası yandı...
Beş kadın, çocuk ölü...
Beş yorgun bedeni yakaladı, yangın...
Vardiya anlarında....
Tutuştu saçları ardından yürekleri...
Bursa İşçi Hakları Derneği'nden Emel 

Nacır, işçilerin sigortasız çalıştırıldığını; 
Bursa'da tekstil, sigortasız çalıştırmanın ve 
sendikasızlığın en kötü olduğu sektör" 
diyor.., (BHA-haber)

Merdivanaltı üretimindeki kadın ve çocuk 
işçiler!...

Vardiyalı, asgari ücretli, sağlık güvencesiz 
işçiler yandı!..

Toprağa saklanalı kaç gün oldu ki...
Çocuklar çalıştırıyor, merdivenaltında!..
Karnındaki bebeğiyle bir kadın işçi...
Yandı, kül oldu yaşamlar...
Doğmamış bebeği konuşturun...
Yasalar mı?
Kasalar mı?!

MERDİVENALTI NOT:
- Özellikle küçük atölyelerde çocuklar 

kayıt dışı çalıştırılıyor. Sigorta primleri öden
miyor, maaşlar düşük."

Çocukların çalıştırılmasını, Çocuk Ve 
Gençlerin İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik düzenliyor.

Yönetmeliğe göre,
- Çocuklar günde 8 saatten fazla 

çalıştı rılamıyor.
- Çocuklar gece çahştırılamıyor.
Çocuk işçiler genç ve çocuk haklarına 

aykırı koşullarda çalıştırılıyorlar.
Tekstil sektörünün yarısından fazlası 

kadın
- Resmi olmayan rakamlara göre, sektörde 

tahmine 3 milyon çalışan var. Bunların yal
nızca 850 bini kayıtlı.

ABONE OLDUNUZ MU?

| GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■ns

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN



8 Nisan 2006 Cumartesi Sayfa 4

Genç Rotaractlara rozetleri takıldı
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz günlerde 
kurulan Gemlik 
Rotaract Kulübü 
üyelerine 
düzenlenen törenle 
rozetleri takıldı. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde 
düzenlenen törende 
Rotaract üyelerine 
rozötleri 2440. 
Bölge Guvernörü 
Faik Tokatlıoğlu

ve davetliler 
tarafından takıldı. 
Başkanlığını Anıl 
Zana'nın yaptığı 
Rotaract Kulübü’nde 
Asbaşkan Pelin 
Aslan, Genel 
Sekreter Yelda 
Baykız ile 
kurucu üyeler 
Tolga Kazanç, 
Nilüfer Toprakçı, 
Seda Talan, 
Özlem Kantarcı ile 
Gürkan Karaduman 

yakalarına 
Rotaract 
rozetlerini 
takarak 
üyeliklerini 
perçin
lediler. 
Gemlik 
Rotary 
Kulüp 
Başkanı 
Peyami 
Çağlar'ın 
desteğiyle 
kurulan genç 
Rotaract' 
ların 
ilerleyen 
yillarda 
Rotary 
kulübe 
taze kan 
getireceğini 
belirten 
Çağlar, 
”1983 yılında 
kurulan

Rotary kulübünün 
üye sayısını çoğalt
mak ve taze kan 
aşılamak için kur
duğumuz Rotaract 
kulübü üyelerine 
rozetlerini büyük 
sevinçle takıyoruz. 
Kendilerine 
yapacakları çalış
malarda her zaman 
destek vermeye 
devam edeceğiz, 
onları yürekten kut
luyorum” dedi. 
ROZETLERİ TAKILDI

Genç Rotaract'ların 
Başkanı Anıl Zana'ya 
rozetini 2440 
Bölge Guvernörü

Faik Tokatlıoğlu 
takarken diğer 
üyelerin rozetlerini 
ise Tokatlıoğlu'nun

eşi ile törene katılan 
Bursa Yıldırım 
Beyazıt ve Çekirge 
Rotary üyeleri taktılar.

ıl w km mıp Emm
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 GIDA TEKNİKERİ/MÜHENDİSİ
■■i GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■

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. 
Ödünde 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: 51410 21

Orhangazi ilçesi’ndeki gıda işletmemize: 
Orhangazi veya Gemlik’te ikamet eden, 
Akşam vardiyasında çalışabilecek, 
Tercihen iyi derecede İngilizce bilen 
Gıda teknikeri veya mühendisi aranıyor 
İlgilenenlerin aşağıdaki faks veya e-mail adres
lerine yazılı olarak müracaat etmeleri rica olunur.
ZEY-TUR-SAN A.Ş.
Faks : (224) 586 52 00 
e-mail: info@zeytursan.com.tr

‘Gemlik
Körfez’

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden < 

okuyabilirsiniz

mailto:info@zeytursan.com.tr
http://www.gemlik
gazetesi.com
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Atık kağıt toplama kampanyasına 
Körfez Gazetesi’nden destek

Seyfettin SEKERSÖZ

Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği tarafından 
başlatılan atık 
kağıt toplama 
kampanyasına 
Gemlik körfez 
Gazetesi'de 
destek verdi. 
Ata Mahallesindeki 

| Özürlüler
Okulu’nda bulunan 
60 çocuğun 
giderlerini 
karşılamak amacıyla 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
destekleriyle 
başlatılan 
kampanyada 
toplanacak 
hurda kağıtlar 
gönderilecekleri 
işletmelerde 
yeniden 
değerlendirilecek. 
Körfez Gazetesinin 
uzun yıllardan

bulunmalarının 
özürlü çocuklara 
destek amacını 
taşıyacağını 
söyledi.

beri depolarında 
biriktirdiği eski 
gazeteleri 
kampanyaya veren 
Körfez Gazetesi 
Sahibi Kadri Güler,

evlerinde ve 
işyerlerinde atık 
hurda kağıt 
bulunan insanların 
kampanyaya 
katılarak katkıda

Yeni Çarşı’ya yeni kapı

Geçtiğimiz yıl katlı 
otopark altındaki 
pasaja taşınan 
Yeni Çarşı esnafının 
sürekli olarak 
şikayette bulunduğu 
pasaja yeni bir 
kapı açılma isteği 
nihayet gerçekleşti. 
Çarşının TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu sokağına 
bakan boş dükkan
lardan biri iptal-edi 
lerek kapı yapıldı. 
Yaz aylarında çarşı 
içinde hava sirki- 
lasyonunun olma
ması nedeniyle 
boğucu bir hava 
soluduklarını 

söyleyerek yeni bir 
kapı açılmasını 
isteyen esnafların 
isteği belediye 
meclisinin aldığı 
kararla nihayet 
gerçekleşti. 
İki tarafından üç 
kapısı bulunan . 
Yeni Çarşı'da açılan 
dördüncü kapı 
pasajın her tarafına 
hava akımı taşıya
cağından yaklaşan 
sıcak havalarda 
çarşı esnafı rahat 
etmiş olacak.
Yeni çarşıya açılan 
yeni kapı Belediye 
elemanları tarafın
dan yapıldı.

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!
SUPfRÖNUNf CEMRE İLETİŞİM

• TELEKOM
GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)
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Buhara’dan yardım kermesi
Elif ESMEN
Buhara Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
tarafından fakir ve 
muhtaç kimselere 
yardım amacıyla 
düzenlenen kermes 
dün Belediye sergi 
Salonu’nda açıldı.
Dernek Başkanı 
Recaat Sarıkuş, 
Kermes Başkanı 
Selma Elmacı ve 
dernek üyelerinin 

POMPACl ARANIYOR
AKCAN PETROLE

I

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓ TESİSAT ve PROJE

hazırladıkları iğne 
oyası, dantel, 
nakış, el işleri 
ve hamur işlerinden 
oluşan yardım 
amaçlı kermes 
ilk günden yoğun 
ilgi gördü.
Kermes Başkanı 
Selma Elmacı 
"Amacımız fakir 
ve yardıma muhtaç 
kimselere düzen
lediğimiz kermesimize 

yardımlarından 
dolayı dernek 
üyelerimize ve ilk gün 
olmasına rağmen bü 
kadar yoğun ilgi 
gösteren vatan
daşlarımızın sağ 
duyulu olmalarına 
aynı zamanda bağışta 
bulunarak desteklerini 
esirgemeyen yardım
severlere çok 
teşekkür ederiz" • 
şeklinde konuştu.

Akyürek; ‘‘Polisimizi koruyalım1
CHP İlçe başkanı 
Erdem Akyürek, 
Polis Teşkilatının 161. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, 
"Bilinmelidir ki her 
meslek, karşılığında 
maaş alınır, günün 
belli bir vakti mesai 
olarak teksif edilir. 
Ancak güçlerimiz 
böyle değil, görevi ifa 
ederken o üniforma 
altında her an 
şahadeti bekleyen bir 

POMPACILAR ARANMAKTADIR. 
LİSE t MYO MEZUNU 
500 YIL + SİGORTA

Dörtyol ağzı Mevkii Gemlik 
Tel: 513 10 79

hizmet ruhu ve 
sorumluluğunu 
düşünmek gerekir. 
Bunun için Polisimizi 
millet olarak koru
mamız gerekir" dedi. 
Akyürek, açıkla
masında "Aldığı ücret 
karşılığı değil, mil
letine hizmetinin 
bedelini şahadet, 
gazilik, vücut 
azalarından bir kıs
mının yok olması 
pahasına yürüten 
emniyet men

suplarımızın 
hukukunu dahi 
gözetmek, madden 
ve manen onları 
takviye etmek, 
görevini ifa etmekte 
zorluk çektikleri 
hukuki boşlukları bir 
an önce gidermek, 
siyasi iktidarın önem
li sorunu 
olması gerekir. 
Polis haftası olması 
vesilesiyle CHP İlçe 
örgütü olarak hem 
emniyet mensup 
larımızın, hem de 
kendilerine güvenlik 
hizmeti sunulan mil
letimizin birbirine 
bakış ve oluşturula
cak yeni, ama sorum
luluk bilinci içersin- ■ 
deki mantalitenin 
daha sağlıklı bir 
zemine oturtulması 
dileğimizle Polis 
gününü kutluyor, 
görevi esnasında 
şehit olan 
polislerimizi rahmet, 
minnet ve şükran 
ile yad ediyor, tüm 
emniyet camiası ve 
hizmet alan halkımıza 
selam ve saygılar 
sunuyoruz." ded\.

VaillanfÜL“ “1818tt■ M111M ■ I ■ HysEY|N ULUKAYA . CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ANA BAYİİ

t Isıtma, sıcak su oe 
i kontrol cihazlarında
4 üo

/ aaaai a * *9 AARAAl Tel & Fax: (0.224) 513 88 26r DOGALGAZ SOBASI 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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Dr. Naci Özokur 50 nci yılında
Onur Belgesi ile ödüllendirildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mesleğinde 
50 yıl, Gemlik'te ise 
40 yıldan bu yana 
İç Hastalıkları 
Uzmanı olarak 
hastalara hizmet 
veren Dr. Naci 
Özokur'a 
Bursa Tabip Odası 
tarafından Onur 
Belgesi verildi. 
Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törende 
onur belgesini alan 
Dr. Naci Özokur'a 
Bursa Tabip 
Odası'nın "Topluma 
sağlık hizmeti 
sunmada ve 
hastaların acılarını 
düşürmede 50 yıllık 
hizmetleri" nedeni 
ile Onur Belgesi 
verildi.
1955 yılı İstanbul 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi mezunu 
olan Naci Özokur,

Bursa Tabip Odası'ndan 
50 nci yılında Onur 
Belgesi plaketi verildi

sırasıyla Çankırı 
Çerkeş Ovacık 
Nahiyesi, Askerlik 
ve İstanbul Ömerli, 
Manisa Yontdağı 
Sağlık Ocağı, İzmir 
Karaburun hizme
tinin ardından

1962-66 yılları 
arasında Ankara 
Hastanesinde 
İç Hastalıkları 
ihtisası yaptı.
1966 yılı Haziran 
ayından itibaren 14 
yıl böyunca Gemlik

Sunğipek Fabrikası 
doktorluğu yapan 
Naci Özokur, 1997 
yılından itibaren de 
Özel Uzmanlar 
Tıp Merkezinde 
Başhekimlik görevi
ni yürütüyör.

SSK emeklilerine
yaşam kontrolü

ŞSK Başkan Vekili 
Özkan Dalbay, 
SSK yoklama 
memurlarının, 90 yaş 
ve üzerinde oldukları 
halde gelir ve aylıkları 
ödenenlerin yaşayıp 
yaşamadıklarını 
yerinde tespit etmek 
için ziyaret ettiğini 
bildirdi.
Dalbay, yaptığı yazılı 
açıklamada, 3 aydır 
devam eden uygula
manın,"belli bir yaşın 
üzerinde olup da 
öldüğü halde nüfusa 
bildirilmeyenlerle" ilgili 
yapılan çalışmalar kap
samında gerçekleş 
tirildiğini belirtti.
İlk olarak 90 yaş ve 
üzerindeki 7 bin 980 
kişinin sağ olup 
olmadıklarının tespit 
edilmesi için talimat 
verildiğini ifade eden 
Dalbay, Samsun ve 
Bolu’da yapılan 
ziyaretlerde nüfus 
müdürlüklerine
bildirilmemiş emeklilere 
rastlanıldığını kaydetti. 
Dalbay, bu ziyaretlerin 
daha alt yaş gruplarına 
yönelik olarak da 
yaygınlaştırılacağını

belirterek, "Yoklama 
memurlarımız, 90 yaş 
ve üzerinde oldukları 
hâlde gelir ve aylıkları 
ödenenlerin yaşayıp 
yaşamadıklarını yerinde 
tespit etmek için ziyaret 
ediyor. Bu ziyaretlerle, 
öldükleri halde nüfus 
kayıtlarına ölüm tarihi 
işlenmeyenler hakkında 
tutanak düzenlenmesi, 
hazırlanan tutanaklar
daki ölüm tarihlerinin, 
sigortalı ve hak sahip
lerinin bağlı bulunduk
ları nüfus müdürlükle 
rine işlenmelerinin 
sağlanması amaçlan- 
maktadır"dedi.
Dalbay, bu uygula
manın ardından ölüm
olaylarının anında ve 
daha yoğun bir şekilde 
nüfus müdürlüklerine 
bildirilmesi şeklinde 
caydırıcı etki yaptığını 
bildirdi.
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Bursa’da lise önünde bıçaklı kavga Taksi durağında dehşet
Bursa'da bir lise önünde 

çıkan kavgada bıçaklanan 
lise öğrencisi yaralandı.

Öğrenciyi bıçakladığı iddia 
edilen gencin, daha önce 

aynı okuldan atıldığı öğrenildi.
Yavuz Selim 
Mahallesi'nde, 
sabah okula giden 
lise 3. sınıf öğren
cisi Mansur Ay 
(18), okul önünde 
yolunu kesen, aynı 
okuldan geçen yıl 
devamsızlık 
nedeniyle atıldığı 
öğrenilen C.G. 
(17) ile tartışmaya 
başladı.
“Kız meselesi 
yüzünden” çıktığı 
bildirilen tartış
manın kavgaya 
dönüşmesi üze 
rine, C.G. tarafın
dan maket bıçağıy
la karnından bıçak
lanan Mansur Ay, 

yaralandı. 
Arkadaşlarının 
gözlerin önünde 
bıçaklanan genç, 
bir öğretmen 
tarafından otomo
bille Yüksek İhti
sas Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
arkadaşlarının 
bıçaklandığını 
öğrenen diğer 
öğrenciler de 
hastaneye geldi. 
Bu arada, Acil 
Servis'te bekleyen 
öğrenciler, gazete
cilere, son gün
lerde artan olaylar 
nedeniyle huzur
suz olduklarını 
belirterek, okul

Danıştay binasının yanında bulunan 
taksi durağına pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. 

Olayda, biri Danıştay hakimi 8 kişi yaralandı.

önünde alınan 
önlemlerin yetersiz 
olduğundan, “can 
güvenliklerinin 
olmadığından” 
yakındılar.
Mansur Ay'ı has
tanede ziyaret 
eden okul yönetici
leri de öğrencinin 
sağlık durumunun

iyi olduğunu 
belirttiler.
Olayın ardından 
kaçan Ç.G'nin 
Yıldırım Polis 
Merkezi'ne 
giderek teslim 
olduğu, olayla ilgili 
soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.

Alınan bilgiye 
göre, 1 gün 
önce disiplin 
cezası alan 
M.Ş. isimli 
bir taksici, 
2 arkadaşıyla 
birlikte, 
Danıştay 
binasının 
yanında 
bulunan 
Ihlamur Taksi 
Durağı'na 
pompalı tüfekle 
baskın yaptı. 
Olayda, Ömer 
Çelik ve Haşim 
Akyol isimli 
taksicilerle 
Ali Bilalcı ve . 
Mehmet Dişli 
isimli vatan
daşların yanı 
sıra Şükrü

Erışık, Mehmet 
Ahizer, Muzaffer 
Ağıllı isimli 
Danıştay 
çalışanları ve 
Danıştay Hakimi 
Şenol Polat 
yaralandı.
Yaralılardan 
Ömer Çelik, 
Haşim Akyol, 
Ali Bilalcı ve

Mehmet
Dişli, Numune 
Hastanesi'ne, 
Şükrü Erışık, 
Mehmet Ahizer, 
Muzaffer
Ağıllı ve
Danıştay Hakimi 
Şenol Polat 
Hacettepe 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus
- - - - - - - KAZAN

( ISISAN ) KALORİFER TESİSATI 
_ KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

.. DOĞ ALG AZ
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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Gecikme faizi indiriliyor Verem Savaş Derneği tarafından
Verem Haftası nedeniyle düzenlenen 
kompozisyon yarışmasında birinci gelen yazı

Merkez Bankası'nın 1 
Haziran 2006'da uygu
lamaya girecek olan 
kredi kartı gecikme 
faizleriyle ilgili olarak 
belirlediği yüzde 
6.88'lik üst sınırın 
üzerinde gecikme faizi 
uygulayan 10 banka 
bulunuyor. Söz 
konusu bankalar bu 
tarihten itibaren 
gecikme faizini 
indirmek zorunda 
kalacak.
Merkez Bankası'nın 
verilerine göre, 
Anadolu Bank, Koç 
Bank, Şekerbank, 
Yapı ve Kredi Bankası, 
Finansbank, 
Denizbank, Akbank, 
Fortis Bank, Türk 
Ekonomi Bankası ve 
Garanti Bankası, 1 
Haziran'dan itibaren 
uygulamaya girmek 
üzere kredi kartı ala
caklarında gecikme 
faizi için üst sınır 
olarak açıklanan 
yüzde 6.88'in üzerinde 
geçikme faizi 
uyguluyorlar.
EN YÜKSEK 
GECİKME FAİZİNİ 
EN DÜŞÜK GECİKME 
FAİZİ YÜZDE 3.58'LE 
MNG BANK'TA 
Kredi kartı gecikme 
faizinin en düşük 
yüzde 3.85'le MNG 
Bank'ta olduğu belir
lendi. MNG Bank'ı 
yüzde 3.77'lik gecikme 
faiziyle Ziraat Bankası, 
yüzde 3.89'la Halk 
Bankası, yüzde 4.75'le 
Vakıflar Bankası ve

yüzde 4.88'lik gecikme 
faiziyle de Turkish 
Bank izledi. Gecikme 
faizi Tekfenbank'ta 
yüzde 5, Bankeuro 
pa'da yüzde 5.14, 
Oyak Bank'ta yüzde 
5.52, İş Bankası'nda 
yüzde 6.18, Citibank'ta 
yüzde 6.80 ve HSBC 
Bank ile Tekstil 
Bankası'nda da yüzde 
6.88 düzeyinde 
bulunuyor.
3 BANKA KREDİ 
KARTI FAİZLERİNİ 
İNDİRDİ
Merkez Bankası'nın 1 
Haziran 2006'da uygu
lamaya girecek kredi 
kartı faizleriyle ilgili 
olarak belirlediği 
yüzde 5.75'lik üst 
sınırın üzerinde faiz 
uygulayan 5 bankadan 
üçü 1 Haziran'ı bek
lemeden geçen hafta 
faiz oranlarını söz 
konusu sınıra indirdi. 
Anadolubank yüzde 
6.5, HSBC Bank yüzde 
5.85 ve Citibank yüzde 
5.95 olan kredi kartı 
akdi faiz oranlarını 
yüzde 5.75'lik üst sınır 
seviyesine1 çektiler. Bu 
nedenle belirlenen üst 
sınırın üzerinde faiz 
uygulayan sadece 
yüzde 5.95'le Garanti 
Bankası ve yüzde 
5.85'le Finansbank 
kaldı. ,
DOLAR VE EURO 
CİNSİNDEN FAİZ 
ORANLARI
Merkez Bankası'nın 
dolar cinsinden kredi 
kartı borçları için

TOPRAK YOKSA... EKMEK YOK! 
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

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

belirlediği yüzde 
2.68'lik üst sınırın 
üzerinde faiz uygu
layan 2 banka bulun
duğu belirlendi. Dolar 
cinsinden kredi 
kartı alacakları için 
Tekfenbank yüzde 5, 
Şekerbank ise yüzde 3 
oranında faiz uygulu 
yor. Diğer bankaların 
dolar cinsinden 
a-lacçakları içinr uygu
ladıkları faiz oranı ise 
yüzde 2.68'lik üst 
sınırın altında 
bulunuyor. 
Dolar cinsinden kredi 
kartı alacakları için en 
düşük faiz oranının 
yüzde 1.9'la Oyakbank 
ve Koçbank uygulu 
yor. Akbank, İş 
Bankası, Finansbank 
ve Turkish Bank dolar 
cinsinden kredi kartı 
alacaklarından yüzde 
2, HSBC Bank. 
MNG Bank, 
Vakıflar Bankası ve 
Tekstil Bank'da da 
yüzde 2.5 aylık 
faiz alıyor.
Merkez Bankası'nın 
Euro cinsinden kredi 
kartı borçları için 
belirlediği yüzde 
2.53'lük faiz oranını

ise yüzde 3.50 oranın
da faiz uygulayan 
Vakıflar Bankası 
aşıyor. İş Bankası ise 
Euro cinsinden kredi 
kartı borçlarına için 
yüzde 2 düzeyinde 
faiz işletiyor.
Banka Aylık Faiz (YTL) 
Gecikme Faizi (YTL) 
Garanti Bankası 5.95 
6.99
Finansbank 5.85 7.41 
Citibank 5.75 6.80 
HSBC Bank 5.75 6.88 
Tekstil Bank 5.75 6.88 
Denizbank 5.75 7.35 
Koçbank 5.75 7.47 
Şekerbank 5.75 7.47 
Yapı ve Kredi Ban.

5.75 7.47 
Anadolubank

5.75 7.48 
Fortis Bank 5.65 7.34 
Akbank 5.65 7.35 
Türk Ekonomi Ban.

5.45 7.09 
Tekfenbank 5.00 5.00 
T Vakıflar Bankası

4.75 4.75 
T.İş Bankası 4.75 6.18 
Oyak Bank 4.25 5.52 
Bankeüropa Bankası

3.95 5.14 
Turkish Bank

3.75 4.88 
T.Halk Bankası

2.99 3.89

PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

İlgilenenlerin 
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur. 
TEL: (0.226) 814 12 50 
FAX: (0.226) 814 34 42 

YALOVA

Suna ÇELİK
Umurbey Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi 

12- A 41
Verem

Sabahın ilk ışıkları odasının aydınlattığı 
sıralarda çalar saatin çalmasıyla bir anda irki 
(erek uyandı. Her sabah yaptığı gibi doğaya 
merhaba demek için camını açtı. Rüzgar en 
güzel şarkısını onun için söylüyordu sanki, 
çiçekler en güzel kokularım doğaya onun için 
salıyor, ağaçlar onun için veriyorlardı o güzel 
meyvelerini.

Bir süre doğanın cazibesine katıldıktan 
sonra okula gitmek için hazırlanması gerektiğini 
hatırladı. Gerekli olan hazırlıklarını tamamladı. 
Artık okula gitmek için hazırdı.

O gün kahvaltıya inmedi. Dün annesiyle yap
tığı tartışmadan dolayı ona hala kızgındı. Üstelik 
haklı olduğu halde azarlandığını düşünüyor ve 
annesinin onu artık sevmediğini sanıyordu.

O gün okul bittikten sonra hiç istemeyerek 
de olsa eve gitmek için yola koyulmuştu. Eve 
vardığı vakit annesiyle babasının bir konu 
hakkında konuştuklarını duydu. Annesinin;

- Bu günlerde üstümde bir halsizlik, göğüs 
ağrısı, öksürük krizleri vardı. Bu yüzden dokto
ra gittim ve bana verem hastalığından şüphe
lendiklerini ve test yapmaları gerektiğini 
söylediler. Sonuçları yarın alacağı, bakalım net
ice ne olacak? dediğini duydu.

“Veremde neydi acaba?” Bütün gece aklımı 
bu soru kurcaladı. Okula gittiğimde de beni bir 
nevi aynı sürpriz bekliyordu. O gün okulda 
verem aşısı uygulaması vardı.

Öğretmenimin yanına gittim ve ona veremin 
ne demek olduğunu sordum.Öğretmenim ise 
bana; Veremin solunum yolu ile bulaşan bir 
hastalık olduğunu, tedavi edilmediğinde ölümle 
sonuçlandığını söyledi. O an ne söyleyeceğimi 
bilemedim.

Hemşirelerin bir anlık boş anından yararla
narak aşıların içinde olduğu kutudan bir tane 
aşı aldım. Her ne kadar yaptığım şeyin yanlış 
olduğunu bilsem de bunu annem için yapıyor
dum. Sınıfta aşı vurulurken bir tane eksik çık
ması onları şaşırtmıştı. Arkadaşlarımı da riske 
atamazdım. Bu yüzden bana geçen ay verem 
aşısı vurulduğunu söyledim. Doğru söyleyip 
söylemediğimi anlamak için öğretmenim akşam 
evime benimle gelip, bunu anneme soracağımı 
söyledi. Bir an içim korkuyla dolmuştu. Eğer 
öğretmenim gerçeği anlarsa o aşıyı bana vura
cak ve annem verem olacaktı. Akşam öğret
menimle eve-gittiğimde çok heyecanlıydım. 
Ayrıca öğretmenim üstümde sakladığım aşıyı 
beni şikayet eden arkadaşım yüzünden bulmuş
tu. Öğretmenim anneme geçen ay verem aşısı 
olup olmadığımı sordu. Annem ise aşı 
olmadığımı ve korktuğum için yalan söylemiş 
olabileceğimi düşündüğünü söyledi.

O an hemen annemin yanına koştum ve ona 
“Anneciğim, lütfen bu aşı sana lazım, izin ver 
de sana vursunlar” dedim. Bunları söylerken 
ona yalvarır gözlerle bakıyordum. Ve devam 
ettim. “Senin hastalığını bu aşı geçiriyormuş, 
ölmeni istemiyorum, çünkü seni çok seviyo
rum” dedim.

O an öğretmenim bana sevgi dolu gözlerle 
baktı. Annem ise beni kucakladı, öptü, “ Seninle 
gurur duyuyorum birtanem” dedi. Önceleri bu 
neden yaptığını anlayamamıştım.

Yıllar insana ne çok şey öğretiyor. Mesela 
önceleri ismini duyduğumda şaşırdığım 
veremin artık, insanlarda ve hayvanlarda koch 
basiliden oluşan bir hastalık olduğunu, belirti
lerinin şiddetli öksürük, göğüs ağrısı, ateş, 
nefes almakta zorluk, iştahsızlık ve zayıflama 
olduğunu. Korumasında ise; aşı yapıldığını , 
bireye düzenli spor yapmasını, dengeli beslen
mesini ve stresten korunmasını gerektiğini 
söylediğini biliyorum.

O zaman nedeninin anlayamadığım anne
min gözyaşlarını şimdi anlıyorum. O anki çocuk 
aklımla o aşıyı vurulmasam öleceğimi; fakat aşı 
sayesinde annemin yaşayacağını sanmıştım. 
Annem bu düşüncemden dolayı duygulanmıştı. 
Ama artık o korku dolu günlerim geçti.

Artık yine rüzgar benim için en güzel 
şarkısını söylüyor, çiçekler bütün güzel koku
larını doğaya benim için salıyor, ağaçlar en 
güzel meyvelerini benim için veriyordu. Ve 
annem, benim için yeryüzündeki insanların en 
kutsalı olan o muhteşem varlık ise her sabah 
doğaya benimle birlikte merhaba diyordu.

http://www.elkoyun.comwww.tema.org
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Çocuk ne zamana kadar parmak emer? ÇİZİYORUM

Çocuklarda 3- 4 yaşına 
kadar süren parmak 
emmenin herhangi bir 
psiko-patolojik sorun 
olmadığı, bunun her 
sağlam çocukta 
görülen normal bir 
davranış olduğu 
belirtildi.
Uzmanlar, "Bir yaştan 
küçük çocukların 
hemen hemen yarısı 
parmaklarını emerler. 
Parmak emme genel
likle 18 ayda sıklaşıp, 
2 yaşından sonra 
azalarak 4 yaş civarın
da kaybolması bek
lenir. Parmak emme 
çoğunlukla beslenm
eye bağlı olmayan, 
açlıkla ilişkisiz görülen 
bir davranıştır. Çocuk
larda parmaklar dışın
da, dudaklarını, elbis
esinin eteğini ve 
mendilinin, yastığının, 
yorganının ucunu 
veya benzer eşyayı 
emme davranışı rast
lanabilir. Genellikle 
geçici olup yaş 
büyüdükçe kaybolur.

Eğer 5- 6 yaşından 
sonra da devam eder
se çocuğun ruhsal bir 
sorunu olabileceği 
düşünülerek, neden
leri araştırılıp, çözüm 
yollarına başvurulması 
önerilir." diyor.
Aile içi huzursuzluk, 
yeni bir kardeş doğu
mu, anne-baba kaybı, 
yalnız bırakılma, 
çevresinde beklen
medik bir değişiklik, 
gibi sıkıntılı gelişmeler 
sonrası geçici bir süre 
çocuğun parmak 
emmeye sığınabile
ceğini belirten uzman
lar, aradan belli bir 
süre geçmesi veya 
sıkıntılı durumun kay
bolması halinde duru
mun normale 
dönebileceğini söylü 
yor. Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Ayten Erdoğan, çocuk
larda parmak emme 
alışkanlığının gün 
içinde de sürekli 
olması, 4 yaştan sonra 

da aynı sıklıkla devam 
etmesi, çocuğun 
aktiviteler yapmak
tansa parmak emmeyi 
tercih etmesi, aile fert
leri dışında kişilerin 
yanında devam 
ettirmesi, sosyal 
ortamlarda, kreş ve 
yuvalarda uyku vakti 
dışında parmak emme
si, çocukta ek olarak 
konuşma ve iletişim 
problemleri olması 
gibi durumların baş 
gösterebileceğini 
söyledi.
Dr. Erdoğan; "Çocukta 
bu belirtilerin bulun
madığı hallerde sorun 
büyütülmemeli, par
mak emmenin zararsız 
bir davranış olduğu 
bilinmelidir. Çocukları 
vazgeçirmek için 
azarlamak, bir takım 
cezalara başvurmak, 
acı biber sürmek, 
ellerini bağlamak gibi 
sert tepkilerden 
kaçınılmalıdır. Bu tür 
tepkiler tam tersi 
olarak alışkanlığın

Barış Güler’in 6 YA$ 
kaleminden

pekişmesine neden 
olabilir, çocuğu 
isyankar yapabilir. 
Anne-babanın çocukla 
birlikte kaliteli vakit 
geçirmesi, ilgilenmesi, 
emme davranışı olsa 
da olmasa da gerek
lidir. Anne-baba, 
çocuk parmak emse 
de emmese de sevgi 
ve ilgilerinin aynı 
olduğunu kanıtla- 
malıdır. Çocuğun 
durumu incelenmeli, 
düzeltici önlemlerin 
yalnızca bir belirti olan 
parmak emme yerine, 
asıl sorunların 
çözümüne yöneltilme
si gerekir.

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

Girit'te Türkler, genellikle 
tarımla uğraşırmış, okuma yaz
ması olanı, ticaretle geçineni 
endermiş. Yunanlıların ise çoğu 
okumuş ve ticaretle uğraşırlarmış. 
Rumların gerek nüfus, gerekse 
silah üstünlüğü ile yaptıkları 
zulüm ve köy baskınları Türkleri 
perişan ederken; Türkler cahillik 
nedeni ile seslerini duyuramazlar- 
mış .Rumlar yalan yanlış haberler
le gazetelerinde, Türkler bize 
zulüm yapıyor şeklinde yaygara 
koparırlarmış. (Tahmisçizade 
Mehmet Macit beyin kitabından) 
Bu yaygaralar sonucunda , adayı 
harp gemileriyle kuşatmış dört 
güçlü devletin baskı ve husumet
lerini, Türklere yönlendirirlermiş. 
Rahatsızlık duyan Türklerden 
bazıları ada OsmanlI 
hakimiyetindeyken, erken davranıp 
Anadolu'ya göç etmişler. Onlara 
Anadolu'da eski Giritliler derler
miş. Daha sonra adanın 
Yunanistan'a katılımıyla baskılar 
artmış.Dar bölgelere sıkışmış, mal
ları ellerinden alınmış, ağır yaşam 
koşulları önünde zorlanan yaşlı 
Türkler, kadere ve kedere boyun 
bükmüşler. Ancak, bütün 
düşünceleri, istekleri gençleri yeni 
bir hayata, ümide, şansa ne 
pahasına olursa olsun taşımak
mış.Bu ışık Anadolu'ya kaçmakta, 
hür yaşamakta görülüyormuş. 
Bunların arasında olaylara 
karışmış , deşifre olmaktan, 
yakalanmaktan çekinenler de var-

mış.
Ama bu insanların da pek 

çoğunun sonu, yanlarındaki üç 
beş kuruşa göz koymuş eli 
kanlı insan tacirlerinin elinden 
olmuş.
İşte kaçışla ilgili Abdullah

Baykan'dan dinlediğim olay:
Türkiye'ye kaçmak üzere yirmi

den fazla Türk bir Yunan gemisiyle 
anlaşmış. Gemi gece şehirden 
uzak bir koyda demirlemiş. 
Kaçaklarla beraber sahilde kaçak
ları uğurlamağa gelen ve kendileri 
de kaçmak için sırasını bekleyen 
elliye yakın insan varmış.
Kaçakları ve eşyalarını iki kişiyi 
alabilecek küçük filikayla taşımaya 
başlamışlar. Gemilere basamakları 
odundan olan ip merdivenle 
çıkıhyormuş. Filikanın ikinci veya 
üçüncü seferinde, bir boğanın 
boğazlanışı gibi, gecenin zifiri 
karanlığını yırtan OFFFF sesi yeri 
göğü inletmiş. (Daha sonra Girit'te 
yayılan rivayette, ip merdivenden 
tırmanan kişinin, iki kolundan 
tutulup gemi içine alındıktan sonra 
gemide bulunan kişilerce boğaz
landığı; bağıranın ise tedbirsizlik
ten veya güçlü olmasından sesini 
bastıramadjkları şeklinde 
anlatılmış.) Gemiye bordolamış 
sandalda ip merdiveni tutan ve 
yukarıya çıkmak için sırasını 
bekleyen Türk, filikayı kürek çe 
kerek gemiye yanaştırmış bekle
mekte olan Rum'a, o korkunç ses
ten kapıldığı korkuyla tekmeyi vur
muş ve denize atıvermiş. Hemen 
küreklere oturmuş. Filikayı sahile 
doğru yönlendirmiş. Manevra 
sırasında Rum’un su hışırtısıyla 
küpeşteye tutünduğunu gözlem
lemiş. Ayaklarının ucundaki 
basamak odununu kapmasıyla 
Rum'un ellerine indirmesi bir 
olmuş. Rum acı feryatla denize 

gömülmüş. Türk heyecandan 
titreyen vücuduyla küreklere 
asılmış.Bir solukta karaya 
ulaşmış.Karaya ayak bastığında 
gemiye giderken arkasına bak
tığında gördüğü , sigaralarının 
yanıp sönen ışıklarını unutamadığı 
insanlardan hiç birini bulamamış. 
Hepsi korkudan sır olup kaybol
muş sahilden.

Ramazan Aksan'dan dinlediğim 
olay:-^

Günün birinde sahile başı 
kesilmiş bir insan cesedi vurmuş, 
sünnetli olduğu görülünce tabi
iyetinin Türk olduğu anlaşılmış. 
Türkler başına toplanmışlar, gelen
ler üstüne örtülmüş örtüyü kaldırıp 
cesedin kimliğini tespite çalışıyor
larmış. Öğleye kadar gelenlerden 
tanıyan çıkmamış. Etrafta epey 
kalabalık birikmiş. Öğle saat
lerinde koşar adımla telaş içinde 
bir kadın yanaşmış. Kalabalığı 
yararak yerde sırt üstü yatırılmış 
cesedi hafifçe çevirmiş, ve sol 
omuz koltuk hizasında küçük beni 
görünce başlamış dövünmeğe.Vah 
oğlum sana nasıl kıydılar, elleri . 
kırılsın, şeklinde beddualar la 
netler yağdırarak kendini yerden 
yere atmağa başlamış. Daha sonra 
baygınlık geçiren kadınla cesedi 
köyüne götürmüşler. Ceset iki gün 
evvel bir Yunan gemisiyle 
Türkiye'ye kaçmak isteyen gence 
aitmiş.

Babam Salih'ten dinlediğim 
olay:

Rumlar Türkiye'ye taşıdıkları 
Türklerden çoğu okuma yazma 
bilmediği halde, salimen 
Türkiye'ye vardım iyiyim, şeklinde 
imzalı mektup getirirlermiş.Türkleri 
inandırırlar, sevindirirler, bahşiş 
alırlarmış onlardan. Ancak bir 
baba, İzmir'e gidecek Yunan 
gemisiyle oğlunu yolcu ederken 

ona sarılmış. Öğütlerle birlikte sır 
gibi birtenbihte bulunmuş.
Yolculuklarından 15 günden fazla 
zaman geçmiş. Gemi seferinden 
Girit'e dönmüş. Baba parlayan 
gözleriyle gemiye koşmuş. Karaya 
çıkmış kaptanı bulmuş. Kaptan'a:

- Hoş geldiniz. İzmir'e nasıl 
rahat gittiniz mi?

- Evet, salimen gittik demiş.
- Peki size oğlum bir şey ver

medi mi?
-OHİ (Hayır) cevabını vermiş.
Baba kaptanın gömleğine 

yapışmış. -SÇİLUS ESFAKSETE 
TO PEDIM (Köpekler oğlumu 
kestiniz)

-AĞUPU TOVĞANİS ETUTONE 
.( Nereden çıkarıyorsun bunu.)

-ETOTESAS PU İNE TO MANDİL 
PU TOHA THOZMENO YANA 
MUTO FERİS (O zaman, bana 
getirmen için ona vermiş olduğum 
mendil nerede?)

Kaptan donup kalmış,sesini 
çıkarmadan ayrılmış oradan. Baba 
oğluna binmeden evvel beyaz bir 
ipek mendil vermiş. İzmir'e 
vardığında bu mendili kaptana ver, 
dönüşte bana getirsin. Senin 
İzmir'e salimen vardığını 
anlayayım diye sıkıca tenbihte 
bulunmuş. Bu olaydan sonra 
Yunanlıların oyunu bozulmuş.Daha 
sonra kaçmak isteyenler, diğer 
devletlerin gemilerini tercih 
etmeğe başlamışlar. Üç gün sonra 
aynı gemiyle Türkiye'ye kaçmak 
isteyen birinin ayakkabıları sahilde 
bulunmuş.

Burada babamın kullandığı 
belleğimden hiç çıkmayan bir 
cümleyi aynen tekrarlayacağım. 
"Türkleri gemiye taşırlarken 
rahatlıkla halletmek için tek kişilik 
filika kullanırlardı çoğu zaman. " 

Kalın sağlıcakla sevgili 
okurlarım.
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Zayıflamak için hangi yol seçilmeli?
Obezite. yani şişman
lık tedavisinin 
günümüzde doktorları, 
klinikleri, diyetisyen
leri, zayıflama ilaçları, 
şok diyetleri, diyet 
yiyecek ve içecekleri, 
aletleri, edavatı... 
ile milyar dolarlık dev 
bir sektör olmasına hiç 
de şaşırmamalı.
Çünkü, dünyada hem 
çok fazla kilosu ve çok 
fazla parası olan mil 
yonlarca insan var, 
hem de bu fazlalıklara 
göz dikmiş çok fazla 
akılları olan insanlar. 
Amaç, karında, göbek
te, kalçalardakilerle 
beraber cüzdan ve 
ceplerdeki fazlalıkları 
uygun şekilde gider
mektir. Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, diyetleri 
Nlynet okurları için 
yazdı.
EN İYİSİ 
ŞİŞMANLAMAMAK 
Zayıflamanın türlü 
çeşitli yolları var. 
Hangisini seçelim diye 
soruyorsanız, en iyisi' 
hiç şişmanlamamak 
derim. Esas önemli 
olan, her besinden yi 
yerek hayat boyu den
geli beslenmeyi bir 
alışkanlık haline 
getirebilmektir. Başka 
bir deyişle, yemek için 
değil, yaşamak için 

yemeyi öğrenmeliyiz. 
Çünkü, bir kere hem 
yerleşmiş yağ 
dokusunu kaybetmek 
çok zordur ve hem de 
kısa zamanda bin bir ’ 
emekle, zahmetle ve 
rilen kilolar genellikle 
daha kısa zamanda 
üstelik de fazlasıyla 
geri alınır.
TERAZİLERLE 
DOST OLMALI 
Kimse zorla zayıflatıla- 
maz. Önce şişmanları, 
şişman olduklarına, 
bunun bir hastalık 
olduğuna ve zayıfla
maları gerektiğine 
inandırmak gerekir. 
Zira, pek çok obez te 
razilerden hiç hoşlan
maz; fazla kilolu 
olduğunu da genellikle 
kabul etmez.
YEDİĞİMİ ÇOCUK 
YEMEZ 
Şişmanların en büyük 
bahanelerinden biri de 
"Su içsem yarıyor" 
dur. Hiç de fazla 
yemedikleri halde kilo 
almaktan veya vere
memekten yakınanlar 
bütün yedikleri ve 
içtiklerini kaydeder
lerse, kabahatin suda 
olmadığını kolayca 
anlarlar. Bunlar, 
"abur-cuburları"yiye- 
cek ve içecekten 
saymayanlardır. 
PAZARTESİ 
DİYETLERİNDEN 
VAZGEÇMELİ 
Birçok insan her

pazartesi veya her 
aybaşı sabahı diyete 
başlar, ancak daha o 
akşam veya en geç 
ertesi gün de 
vazgeçer. Çünkü, 
insanlar çok kısa 
zamanda, yedik
lerinden fazla kıs
madan 'kolayca' 
zayıflamayı isterler. 
Hatta, mümkün olsa 
da bir düğmeye basılıp 
fazla kilolar birden 
kaybolsa çok iyi 
olacaktır.
SİHİRLİ BİR DİYET 
YOK Bir kere şuna 
emin olun ki, öyle 
birkaç haftada bilmem 
kaç kilo verdiren 'şok 
diyetler' yararsız 
olduğu gibi, sağlık için 
de çok risklidir. Belki 
bunlarla kısa sürede 
kilo verilebilir, ama 
diyet bırakılınca eski 
kilolar hemencecik 
fazlasıyla geri alınır. 
Bu tür diyetlerde 
kaybedilen yağ değil, 
kas dokusudur. 
Aç kalarak ve kendi 
başına yapılan 
diyetlerle de zayıfla
mak genellikle imkân

sızdır. Çektiğiniz eziyet 
yanınıza kâr kalır. 
EN İYİ DİYET HANGİSİ 
Şişmanlarda bu 
fazlalıklar olduğu 
sürece onlara göz 
diken yeni birileri mut
laka çıkacaktır. En iyi • 
diyet, bir doktor ve 
diyetisyen tarafından 
kişiye özel olarak 
hazırlanan diyettir. Kilo 
vermekte hiç aceleci 
olunmamahdır. İdeal 
bir diyette, vücudun 
ihtiyacı olan her tür 
besin olmalı, ancak 
miktarı ve kalorisi 
düşük tutulmalıdır. 
Esas önemli olan ve 
rilen kiloların bir daha 
geri alınmamasıdır. 
İnsanı aç ve hâlsiz 
bırakan rejimlere itibar 
odilmemelidir.PAHALI 
DİYET ÜRÜNLERE
KANMAMALI
Diyet veya 'light' adı 
altında satılan çiko
latalar, reçeller, kekler,' 
bisküviler... gerçekten 
çok pahalıdır. Bunların 
yerine kalorisi düşük 
olan alternatifler bul
mak her zaman 
mümkündür.

Göğüs kanserinde
D vitamini müjdesi

Toronto'daki Mount 
Sinai Hastanesi'nden 
Dr. Julia Knight, 
Amerikan Kanser 
Araştırmaları 
Derneği'nin yıllık 
toplantısında, 
ekibiyle yaptığı 
araştırmanın 
sonuçlarını açık
larken, yaşamın 
erken dönemlerinde 
D vitamini almanın 
çok önemli 
olduğunu söyledi. 
Knight, 1700'den 
fazla kadının sağlık 
verilerini 
karşılaştırarak yap
tıkları araştırmada, 
ergenlik dönemındp 
güneş ışığı, balık 
yağı, katkılı süt ve 
bazı balık türleri gibi 
gıdalardan alınan D 
vitaminin meme 
kanseri riskinin azal
masıyla bağlantılı 
olduğunu bulduk
larını ifade etti. 
Araştırmalarında 20- 

29 yaşları arasında 
meme kanseri 
teşhisi konmuş 576 
kadın ile 1135 sağlık
lı kadının geçmişleri
ni karşılaştırdıklarını 
söyleyen Knight, 
güneş ışığından D 
vitamini almanın 
meme kanseri riskini 
önemli ölçüde azalt
tığını, 10 ila 29 
yaşlan arasında 
kapalı alan dışında 
çalışmanın ve 
faaliyetlerin, riski 
azaltma açısından 
önemli olduğunu 
vurguladı. 
Araştırmada, 10 yıl 
ve daha uzun süre 
balık yağı tüket
menin riski 
düşürdüğü, 20-29 
yaşları arasında haf
tada 9 bardaktan 
fazla süt içenlerin 5 
bardaktan daha az 
içenlere göre daha 
az risk altında 
olduğu bildirildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110 TEK Arıza 13 20 66
Polis İmdat 155 TEK İşletme 513 45 03
Jandarma İmdat 156 Statyum ‘ 514 00 95
Jandarma K. 513 10 55 Orm.Böl.Şef. 51312 86
Polis Karakolu 513 18 79 Milli Eğt. Md. 513 11 74
Gar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane 

Askerlik Şb. 
Karayolları

513 13 53
513 10 57
513 13 08KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcılığı 51310 53 Mal Müd. 51310 95
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Nüfus Md. 513 37 42

Emniyet Müd. 51310 28 Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14

ULAŞIM 51313 64
METRO 513 12 12

513 20 77
512 10 72

Gümrük Md. 524 85 86Aydın Turizm 
Süzer Turizm Tekel Md. 513 10 42.
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
Anıtur
Kamil Koç

514 47 71
513 35 71 İlçe Tarım Müd. 51310 45

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Mud. oi3io4b

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Saâ.Ocaâı

513 92 00
C-n 0*1 9Q BELEDİYE______D İv fc w 
513 10 68 Santral 513 45 21 -23

Tomokay Tomografi 513 65 29 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER Zabıta 513 24 32
ntnhiic İdet 513 45 21-122

Körfez Taksi 51318 21 Su İşlet. 513 45 21 - 115
Çınar Taksi 513 24 67 İtfaiye 513 23 25
Güven Taksi 513 32 40 Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Gemlik Taksi 513 23 24 Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

Manastır Taksi 514 35 50 Su Arıza Yalnyz 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226)811
İDO İmam Aslan

13 23

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 NİSAN 2006 CUMARTESİ 

KAHRAMAN ECZANESİ 
Tel : 513 19 13

9 NİSAN 2006 PAZAR 
GEMLİK ECZANESİ 

Tel :513 02 49

GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■İH GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2407

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Salıilie ili bulunan köpeklere hayvanseverieFden tuki
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a giderek sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılarak barınaklara yerleştirmeleri
ni isteyen hayvanseverler, sahilde bulunan ölü köpekleri görünce tepki gösterdiler. Hayvanseverler, 
köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine sessiz kalmayacaklarını söylediler. Elif ESMEN’in haberi sayfa 2’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■
10 Nisan 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Çalışanların 
yarısı kayıtdışı 
Türkiye İstatistik Kurumu raporlarına 
göre kayıtdışı çalışanların sayısı 2003 
yılına göre düşerken, kırsal kesimde 
kayıt dişilik rakamları yüzde 68.9'a 
kadar yükseliyor. Araştırma sonuçları
na göre 2003 yılında toplam istihda 
mın yüzde 51.7'si kayıtdışı çalışırken, 
2005 yılında bu rakam ancak yüzde 
50.Te düşürülebildi. Haberi sayfa 6'da

'elken Kulübü sporcuları ödülleri paylaştılar

I

Yelken Kupası II Birinciliği yarışları yapıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Yelken Kulübü’nden 18 sporcunun katıldığı İl Birinciliği Yelken Yarışmaları 
yapıldı. Genel klasmanda birinci olan Ömer Batuhan Cesur ve kızlarda birinci olan 
Tuğba Öksüz kupalarını düzenlenen törende Belediye Başkanı Mehmet Turgut’tan 
aldı. Ödül törenine Yelken Federasyonu’ndan ve Bursa’dan hiçbir yöneticinin katıl
maması dikkat çekti. Belediye Başkanı Turgut, Türkiye Şampiyonası’na Gemlik’in 
damgasını vuracağını söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Köpeklerin ölümü..
Cumartesi sabahı çalan telefonumu 

açtığımda, karşımdaki konuşan bayan 
ağlıyordu..

Balıkpazarı’nda Belediye’nin 
Kordonda dolaşan köpekleri öldürdüp, 
çöp kontenyerlerine attıklarını söylüyor, 
haber yapmamızı istiyordu.

Elif kadınlarla konuşmak üzere haber 
yapmağa gitti.

Geçtiğimiz hafta içinde kordonda 
güneşi görünce sere serpe yatıp dinle
nen sokak köpekleriyle ilgili haberimiz 
her halde ilgililerin dikkatini çekince, 
şimdi köpekler bir şekilde yok ediliyor.

Bu bir çözüm mü?
Hayır..
Doğada yaşayan canlılar yanlız insan

lar değiller..
Canlıların içinde aklı olan ve bunu kul

lanan insanlar, diğer canlıları da koru
ması, gözetmesi artık çağımızın 
vazgeçilmezleri arasındadır.

Köpeklerini ulu orta öldüren insanlar
la AB’liler birarada olmak istemez.

Defalarca yazdık.
Gemlik’te bir hayvan barınağı yapıl

malı.
Bu zor bir İş değil. Hatta yer göste 

rilsin gönüllü kuruluşlar da bunu yapar.
Bakımlarını üstlenirler. Buna hazırlar.
Belediyenin veterinerlik birimi var. Bu 

birim de sağlıklarıyla ilgilenir.
Hayvanları öldürmek yerine, çağdaş 

yaklaşımlar ile hayvanları korumalarının 
zamanı geldi geçti bile..

İlgililere bir kez daha hatırlatıyoruz.

İl Birinciliği Yelken Yarışmalarında Genel klasmanda birinci olan Ömer Batuhan Cesur ile 
kızlarda birinci olan Tuğba Öksüz’e kupaları Kayıkhanede bulunan Yelken Kulübü 
bahçesinde yapılan ödül töreninde Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından verildi.

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

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

Tam Bağımsız Türkiye’de 
öğretmen ve eğitim...

Ne yazık ki Türkiye eğitimin ve öğretmenin 
önemini bir türlü kavrayamamıştır.

Işığa açılan pencere olan öğretmen 2006 
yılında ekonomik kaygılarıyla başbaşa 
bırakılmıştır.

Oysa öğretmen ve eğitim ülke insanını 
ekonomik ve toplumsal yaşama yararlı ve et 
kili bireyler olarak hazırlayan önemli bir 
bütündür.

Bu bütünü görmezden gelmek eğitime 
gereken önemi vermemek, öğretmeni güç 
yaşam koşullarına mahkum etmek olsa olsa 
vatana ihanet etmek olarak nitelendirilebilir.

Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu 
sosyal, kültürel, ekonomik açmazın oluşu
munda yatan ana etkeni eğitimsizliğin dışında 
aramak yanlıştır.

Türkiye eğitime ve eğitimciye gereken 
önemi ancak Kurtuluş Savaşı sonrasında 
Atatürk’ün önderliğinde vermiştir.

Atatürk’ün "Eğitim okul demektir.Türk Halkı 
iyi bir eğitim görmeli, iyi bir hükümete sahip 
olmalıdır. Türk köylüsünün pek azı okur 
yazardır. Ama köylüler tekamüle isteklidir. 
Çocuklarının iyi eğitim almasını ve 
Müslümanlığın değerler sistemi ile donan
masını isterler" deyişi Köy enstitüleri ve 
Öğretmen okullarının önsözünü oluşturmuş 
1950’li yıllara kadar Atatürk’ün eğitimle ilgili 
yaktığı ışık ülke aydınlanmasını sürdürmüştür.

Sonrası hepimizce biliniyor.
Öğretmen köye ve topluma 

yabancılaştırılmıştır. Köy enstitüleri gomonist 
yuvası olarak nitelendirilmiştir.

Kafası örümcek ağı bağlamış olanların 
karanlık söylemleri toplumla aydınlanma 
felsefesini karşı karşıya getirmiştir.

Öğretmeninde eğitimin köye ve topluma 
sunacağı yarar, geleceğe tutacağı ışık arada . 
duran kahn ve karanlık duvarlarla engellen
miştir.

Öğretmen kahn ve karanlık duvarlardan bir 
ışık huzmesi geçirebilmek için çok çabalamak 
zorunda bırakılmıştır.

Eğitimle gelişmenin birbiriyle ne denli 
içiçe geçmiş olduğunu şu örnek sanırım 
anlatıyor:

“Köyde kendisini yaban sayılmaktan kur
taramayan bir öğretmen, başarısının sırrını 
köye modern arı kovanları yapıp dağıtmakta 
bulmuştur. Yaptığı modern kovanların eskiler
den hem daha kullanışlı, hem de daha ucuz 
olduğunu gösterdikten sonradır ki, köylü 
öğretmene ısınrpış, onun çevresindeki kuşku 
bulutları dağılabilmiştir.”

Aşağıdaki örnek ise daha da çarpıcıdır: 
Çukurbük Köyü Muallimi Fikret Madaralı 

anlatıyor:
“Köylü bilgisizlik yüzünden bazı vurguncu

ların elinde kalmıştır. Bunlar 1,5 kuruşluk 
ipliği, defteri ve kalemi 5 kuruşa, 4 kuruşluk 
sabunu köylüye 10 kuruşa satıyorlar. Ben 
Çukurbük Köyü okulunda 555 kuruş sermaye 
ile bir satış odası açtım. Çocuklar bu parayı 
kırtasiye alım satım işinde kullandılar. Yıl 
sonunda hem bana borçlarını ödediler, hem 
de 20 lira sermayeleri oldu. Satış odamız 
büyüklerin de katılımı ile dördüncü yılın 
sonunda bir satış kooperatifi halini aldı. 
Bugün kooperatifin idaresi tamamen köylünün 

, elindedir. 260 lira sermayesi vardır..”
Kurdukları düzenle ülkeyi talan edenler 

köylünün gözünü açmasını isterler mi?
Karanlığın içinden süzülecek bir ışığın dahi 

topluma vereceği yararı görmezden gelebilir
ler mi?

Bugün köylünün gözü açık mı ?
Bugün Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı seçme 

yeteneğine sahip mi?
Bugün ülke gerçekten tam bağımsız mı?
Türkiye’nin iç işlerini Avrupa Birliği, Dış 

işlerini Amerika Birleşik Devletleri, ekonomisi
ni ise IMF ve Dünya Bankası yönetmiyor mu?

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesinin düzen
lediği liseler arası 
kompozisyon 
yarışması Cumartesi 
günü Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği’nde yapıldı. 
16 kişinin katıldığı 
yarışmada dereceye 
girecek olan 
öğrencilerin ödülleri 
22 Nisan günü 
yapılacak törenle 
sahiplerini bulacak. 
Birinciye Cumhuriyet 
altını, kitap seti 
ve ücretsiz bir yıllık 
ÖSS hazırlık 
kursu; İkinciye iki 
çeyrek altın ve

kitap seti; üçüncüye 
ise bir çeyrek altın ve 
kitap seti armağan 
edilecek. Haftanın 
belirli günlerinde 
etkinliklerin devam

edeceğini açıklayan 
dernek yönetim kuru
lu üyeleri amaçlarının 
çocuklara Atatürk 
ilke ve inkılaplarına 
uyan Atatürkçü

düşüncelere sahip 
çıkan nesiller 
yetiştirmek olduğunu 
söylediler.

Sahilde ölü bulunan köpeklereııııuc vim Mumııaii rtvpcmçıc 
hayvanseverlerden tepki

Elif ESMEN

Sabah kalktıklarında 
sahilde ölü bulunan 
köpeklerin 
zehirlendiklerini 
anlayan vatandaşlar 
isyan ettiler.
Daha önce Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a giderek 
sahilde bulunan 
sahipsiz köpekleri 
kısırlaştırarak 
barınaklara 
yerleştirmelerini 
söyleyen 
hayvanseverler 
Cumartesi sabahı 
köpeklerin 
zehirlenerek 
öldürüldüklerini 
görünce tepki 
gösterdiler.
Her sabah karınlarını 
doyurarak bakım
larını yaptıkları 
sokak köpeklerinin 
zehirlenerek

ortadan kaldırıl
malarına sessiz 
kalmayacaklarını 
söyleyen 
hayvanseverler 
"Başkanımızdan rica 
ettik tek istediğimiz 
sahipsiz sokak 
köpeklerinin barı

naklara yerleştirilme- 
siydi. Masrafları 
neyse onu dahi 
karşılamayı 
teklif ettik.
Ama başkanımız 
barınaklara 
yerleştiriyoruz 
dedi Köpekler

zehirlenerek, 
öldürülmüş.
Bu kadar 
duyarsızlığı kabul 
edemiyoruz. Taşlara 
yatırım yapacağına 
canlılara sahip çık
sın" diyerek tepki 1 
gösterdiler.

GİRİŞİMCİLER 
ARANIYOR

şirketimizde hizmet alanında
çalışabilecek girişimciler aranıyor 

Müracaat Tel : 
0.533 231 78 58

ELEMAN ARANIYOR]!
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ I
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel : 0.224 573 27 77 - 573 81 98
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Gemlik Yelken Kulübü sporcuları ödülleri paylaştılar i Yazı YOR UM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.com

Men Kupası il Birinciliği yarışları lamliı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yelken Kupası Bursa 
İl Birinciliği bölgede 
tek faal kulüp olan 
Gemlik Yelken 
Kulübü önünde 
yapıldı. • 
İki süren birincilikte 
İznik'ten 2 yelken 
sporcusu katılırken, 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nden 
18 yarışmacı katıldı. 
Bursa ilinde faal 
olarak Yelken Sporu 
yapan tek kulüp olan 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları . 
dereceleri 
paylaşırlarken ödül 
törenine Yelken 
Federasyonunu tem- 
silen ve Bursa'dan 
hiçbir yöneticinin 
katılmaması ilgi çekti. 
Cumartesi günü saat 
11.oo’de start alan 
İl Birinciliği Yelken

Yarışmaları Pazar 
günü öğle saat
lerinde son dönüşler
le sonuçlandı.
ÖDÜLLER GEMLİKÛN 
Dün akşam saat
lerinde Kayıkhanede 
bulunan Yelken 
Kulübü bahçesinde 
yapılan ödül 
törenine, Belediye 
BaşkanpMehmet 
Turgut katılarak 
sporcuları 
yalnız bırakmadı. 
Genel klasmanda 
birincilik alan Ömer 
Batuhan Cesur ile 
kızlarda birinci olan 
Tugba Öksüz’e 
kupalarını Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verirken, 
genel klasman İkin
cisi Haşan Sal ile 
kızlar İkincisi Sara 
Zeynep Salduz'a 
kupalarını İlçe

Spor Müdürü 
Burhan Arıkan verdi. 
Genel klasman 
üçüncüsü Uğur 
Güner ile Kızlar 
üçüncüsü Efsun 
Dündar'a kupasını 
Yelken Kulübü 
Komodoru Mümtaz 
Ünel verirken, genel 
klasmanda dördüncü 
olan Cengiz Beliç'e 
kupasını Borusan'ı 
temsilen Ahmet 
Doğan, genel klas
man beşincisi 
Ahmet Rasim 
Kahraman'a ise 
kupasını Mustafa 
Tezcan yerdi 
Yelken yarışmaların
da en küçük 
yarışmacı olan 
9 yaşındaki 
Musa Genç kupasını 
liman Başkanı 
Dr. Harun 
Özmaden'den aldı.

TÜRKİYE 
ŞAMPİYONU 
GEMLİK'TEN 
ÇIKACAK 
Ödül töreninde 
konuşan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, önümüzdeki 
yıllarda Türkiye şam 
piyonasına Gemlik'in 
damgasını vuracağını 
belirtirken şampiyo 
nun da Gemlik'ten 
çıkacağını söyledi. 
Turgut, "Burada 
yetişen sporcularımız 
ülkenin çeşitli yer
lerinde ödüller alıp 
yurt dışında bile 
ülkemizi temsil ede
ceklerine inanıyorum. 
Özellikle kızlarımızın 
bu spora olan ilgisin
den çok memnunum. 
Çocuklarını teşvik 
ederek gönderen 
aileleri de ayrıca 
kutluyorum" dedi.

Aydının ihaneti...
Geçen günlerde Hürriyet gazetesinde 

Uşak Ana çocuk sağlığı Merkezine tayin 
edilen bir türbanlı doktor hanım, elinde 
sigarayı külhanbeyi gibi tutarak, meydan 
okur tavırlı resmini herkesin görmesini ister
dim..

Bu resim dinci kesimin küstahlığını, per
vasızlığını, “biz böyle geliriz” havasını bir 
bayan hekimin bu şekilde vermesi 
Türkiye’nin gelecekte ki durumu hakkında 
açık ve net bilgi veriyor. (Tıp mesleğinde 
böyle hekimler olduğu için mesleğim adına 
üzülüyor, hicap duyuyorum. )

Bu resim ayrıca bazı mülki amirlerin 
sorumluluk duygusu ve görev anlayışlarını 
da bir nebze gösteriyor ki, bu da acı...

Peşinen belirteyim dinci kesim derken, 
İslam dininin inanç ve ibadetlerini içtenlikle 
yerine getiren dindar vatandaşlarımızı değil; 
sosyal, ekonomik, siyasi çıkar ve özlemlerini 
gerçekleştirmek amacıyla dini istismar eden, 
gerçekte dinimizin itibarını azaltarak İslam’a 
ihanet eden kişi, cemaat, kurumlan anlatmak 
istiyorum..

Cumhuriyetin hiçbir döneminde, irtica 
yanlıları, kendilerini bu ölçüde güçlü ve rahat 
hissetmemişler, küstahlaşmamışlardı...

Bürokrasi ise hiçbir zaman, bu günkü 
kadar çıkarcı, bencil, sorumsuz davran
mamış, zamanında Cumhuriyetin içinde 
fedakarca çıkışlar yapmışlardır..

Cumhuriyeti korumak ve kollamakla 
görevlendirilmiş olanların ve sivil toplum 
örgütlerinin sesleri Sayın Cumhurbaşkanımız 
gibi vakur, kararlı, tutarlı ve gür çıkmadıkça 
Aydınlar Cumhuriyete ihanet ediyorlar diye 
düşünülmektedir..

Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının canla 
-kanla kurdukları Laik Türkiye 
Cumhuriyetinin devrimlerini kaybetmemek 
için en az dinci militanlar kadar azimli, karar
lı, aktif ve dinamik olmaları gerekir..

Sayıları her gün azalan, bu Cumhuriyete 
inanmış^ sorumluluk bilincine sahip gazete 
ler, Tv.’ler, yazarlar laik Cumhuriyete karşıtı 
olay ve oluşumlara karşı cesur, yürekli, ısrar
lı, yiğitçe karşı koymaları gerekir...

Bu günlerde gördüğümüz kara tablonun 
sebebi ve sonucu olanlar tasfiye 
edilmedikçe, bu yobazları savunanların 
cesareti, gittikçe artacaktır..

Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaşmamız, bir düş 
olmaktan öteye geçemeyecektir...

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 
diyenler bu günahlarının altında ezilecek, o 
kara yılan güçlenince gelip onları da soka
caktır.

Türk ordusunun Cumhuriyeti korumak ve 
kollamak görevinin olması, belki sana bir 
güvence veriyor, bana ondan dolayı pasif 
kalıyorsun gibi geliyor.

Türk Aydını hiç unutma ; Cumhurbaşkan 
lığı makamı, Anayasa mahkemesi, Danıştay, 
Yargıtay, YÖK, kaleleri de düştüğü zaman, 
dönüşü olmayan son gerçekleşecek ve artık 
yeni bir “Atatürk mucizesi” beklemek dışında 
yapacağın hiçbir şey kalmayacak.

O zaman düşürüldüğün çukurdan başını 
dahi çıkaramayacak, karanlıklar içinde kay
bolup gideceksin..

ABONE OLDUNUZ MU?
□öESS ABONE 0LUN “feSSSS OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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“Kanser hastalarına iyi davranmalıyız”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kanser Haftası 
nedeniyle bir açıkla* 
ma yapan AK Parti 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, bu hastalığın 
günümüzün en 
önemli sağlık 
sorunlarından biri 
olduğunu hatırlatarak 
"Hastalığın sık 
görülmesi ve 
öldürmesinin yüksek 
olması nedeni ile de 
bir halk sağlığı 
sorunlarından biridir” 
dedi.
Kanserle Savaş 
Derneği’nce hazır
lanan rapora göre 
ülkede kanser hasta
larının sayısında her 
yıl % 6'lık bir artış 
görüldüğü ve gele
cek 35yılda sigaraya 
bağlı sebepten ölen
lerin sayısında her yıl 
için yaklaşık 1 milyon 
550 bine ulaşa
cağının kaydedildiği
ni söyleyen Yılmaz, 
"Kansere sebep olan 
faktörlerin başında 
% 35'le mesleki 
sebepler, % 4'le 
alkol, % 8'le hayat ve 
çalışma yerinin 
düzensizliği ve % 3 
katkı maddeli 
gıdalardan geliyor. 
Sağlık Bakanlığından

*

3

KBffl 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 atan 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: 51410 21

yapılan açıklamada 
kanser, Türkiye'deki 
ölüm sebepleri 
arasında kalp damar 
hastalıklarından 
sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. 
Kanser, çoğalan bir 
orduya benzer. Tıp 
biliminin gelişmesi 
ve insanların eskiye 
göre daha bilinçli 
yardım istemeleriyle 
kanser tedavilerinin 
de başarılı olduğu 
gözlenmiştir. Kanser 
hastalığında erken 
tanını ve tedavinin 
önemini anlatabilmek 
ve kanser hastalarına 
yardımcı olmak 
nedeniyle kurulan 
Kanser Araştırma 
Derneği tarafından 
her yıl Nisan ayında 
1965 yılından itibaren 
kanser haftası olarak 
kutlanmaktadır.
Kanserde erken tanı 
erken teşhis çok 
önemlidir. Erişkin 

hastalarda % 60 ve 
çocuk kanserlerinde 
% 70 oranında 
iyileşme mümkündür. 
Uzmanlar doğru 
beslenme, egzersiz, 
tütün kullanımı ve 
bazı enfeksiyonlar
dan kaçma yoluyla 
kanserden korun
manın mümkün 
olduğunu 
söylemektedir. 
Bizlere düşen 
görev kanser 
hastalarına 
iyi davranmalı, 
sevgimizi esirge
memeliyiz.
Kanserden değil geç 
kalmaktan korkmalı 
ve hastalarımızın her 
zaman yanlarında 
olduğumuzu hisset
tirmeliyiz. Kanser 
tedavisinde başarılı 
sonuçların alındığı 
bilinmektedir. Kanser 
hastalarımıza acil 
şifalar diliyorum” 
dedi.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Polis güvencemizdir
Polis, kent 

merkezlerinde 
toplum düzenini 
sağlayan ve koruyan 
kollu gücüdür.

Mesaisi en uzun 
olan kamu görevli
sidir o. Ne gecesi, 
ne gündüzü, ne 
pazarı, ne de bayra
mı vardır onun. 
Yağmur, kar, fırtına 
görev başındadır.

Toplum uyurken 
o, uyanıktır. O var 
diye kaygısız, 
tasasız uyur 
insanoğlu.

Varlığı korur, ken
disi varlıksızdır.

Bir lokma, bir 
hırka misali boğaz 
tokluğuna yaşamını 
sürdürmeye çalışır.

Nizamı korur, 
canını riske ederek. 
O nedenle de 
devamlı gerilim altın
da yaşar.

Terörün, 
teröristin, huzur 
bozanın da karşısın- 
dadır. Canı pahasına 
Laik Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devletinin yılmaz 
savunucusu ve 
koruyucusudur.

İtin, kopuğun, 
hırsızın, uğursuzun, 
ahlaksızın, toplumu 
ve gençliği 
zehirleyen uyuşturu
cu tacirlerinin korku
lu rüyasıdır.

Şer güçlere, kötü 
emellilere fırsat ver
mez. Yapışır 
yakalarına teslim 
eder adalete.

Gel gör ki; vatanı
na en çok çalışan 
emekçi iken sözde 
emek adına iktidarı 
ilegal yoldan ele 
geçirmek isteyen 
aşırı sol uçların ken
disine sözlü ve fiili 
saldırıda bulunması 
yadırganacak bir 
durumdur.

Anarşi ve terör, 
dünyanın hiçbir 
yerinde ve hiçbir . 
zaman devleti ele 
geçirip, toplumu 
yönetemedi ise, de 
yurdumuzda da 
edemeyeceğinin 
güvence unsurların
dan biri de polistir.

Sinmez, korkmaz, 
şehiriçi ve şehirler 
arası trafiği düzen
ler, denetler.

Polis, toplumun 
başvuracağı ilk ad 
restin Adeta dert 
babasıdır. Vatandaş 
başına bir hal geldi 
ise öncelikle polise 
koşar. Polisin adresi 
olur karakol, vatan
daşın güvenli evidir. 
Vatandaşa kollarını 
açar, bağrına başar, 
korur, olaylarda 
delillerin yok 
olmasını önler o, 
onca ağır, şerefli 
görevinin kutsallığı
na inanmıştın

Verdiği hizmetle 
mutlu ve gururludur. 
Görevini en zor 
koşullarda yasaların 
kendine tanıdığı 
yetkilerle yapan

Üstlerine 
saygılıdır. Astlarına 
kol, kanat gerer. 
Sapkınlan tutar ko 
lundân bünyesinden 
atar. Görevini ifa 
ederken hain 
kurşunlara hedef 
olup şehit düşende 
de odun

Vatanı için, ulusu 
için, üniformasının 
şerefi için hayatını 
yitirenlerin Allah 
katında en yüce 
makamdır şehitlik.

Polis için şehitlik, 
geride kalan yakın
larına bırakabildiği 
en büyük varlık ve 
onurdur.

Topluma canı 
pahasına hizmete 
adamış polisimize 
daha iyi maddi 
imkanlar sağlamak 
ihmal etmememiz 
gereken borcumuz- 
dur. Allah’ın affet
meyeceğini beyan 
ettiği tek şey kul 
hakkıdır. Polisimizin 
bizlerin üstünde 
olan hakları aslında 
madde ile ölçüle
meyecek değerde 
olsa da; özlük hak
larını iyileştirelim, 
moral güçlerini 
artıralım.

Maddi imkansız 
lıklar içinde şerefini 
koruyabilmek, 
memuriyetinin şere

fini koruyabilmek 
adına intihar ederek 
canına kıyabilen 
polisimizi daha çok 
kayba uğratmayalım, 
üzmeyelim, güldüre
lim yüzlerini. 
Ailelerine mutluluk 
verelim. Eşinin, 
çocuklarının boyun
larını büktürmeye
lim. Hayata 
küstürmeyelim.

Polis gülerse, 
bizler ağlamayız. 0 
ağlarsa biz güleme 
yiz.

İlçemiz Polis 
Teşkilatı, başta 
değerli müdürleri Ali 
Kemal Kurt olmak 
üzere, toplumun 
rahat ve huzuru için 
üstün gayret gös
teriyor ve sağlıyor.

Halkla diyalogunu 
sürdürüyor. 
Mahallelerde düzen
lediği asayişi ile ilgili 
toplantılarda 
uyarılarda bulunu 
yor, halkın görüş ve 
dilekleri tespit edili 
yor, gereği yapılıyor.

Okullarda eğitici 
ve uyarıcı toplantılar 
düzenleyerek, genç
lerimizin uyuşturucu 
belasına karşı 
uyarılıyor.

Hırsıza, kapkaça 
karşı yapılması I 
gerekenler uyarıcı 
panolarla halka 
anlatılıyor.

İlçemize görev 
yapan polisimiz, 
topluma verdiği 
huzurun mutlu
luğunu yaşıyor. . j

Güleç yüzlerinden । 
anlıyoruz 
başarılarının mutlu
luğunu, mutlu kıl- J 
manın mutluluğunu.

Polis Teşkilatı’nın ! 
bu kuruluş 
yıldönümünde 
tebriklerini sunar, - 
başarılarının 
devamını dilerim. J

Kahraman şehit- ı 
terimizi rahmetle 
minnetle anarım. I 
Emekli polisimize de 
mutlu bir yaşam j 
dilerim.

Polisimizin Allah 
yardımcısı ve 
koruyucu olsunl
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Emeklileri unutulmadı

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
yöneticileri, bir süre 
önce emekli olan 
eski SSK Hastane 
Müdürü Şekip 
Mermut'a 
yemek verdi. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin katıldığı 
yemeğe, ayrıca

SSK eski Başhekimi 
Dr. Neşet Ciğerli, 
Diş Hekimi 
Fatih Özyürük, 
Dr. Cengiz Salman 
ile Sağlık Gurup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu'da katıldı. 
Hastane Müdürlüğü 
döneminde Gemlikli 
işçi kesimine 
yakınhğı'ile bilinen 
Şekip Mermut, 
unutulmamış 
olmanın güzel bir 

duygu olduğunu 
dile getirerek, 
"Her zaman 
işçilerin yanında 
oldum, onlarla 
çalıştığım için 
mutluyum" dedi. 
Şekip Mermut'un 
emekli olması 
nedeniyle düzenle
nen yemekte bol bol 
sohbet edilirken, 
eski çalışma ortamı 
da yaşanan anılar 
anlatıldı.

II

Elif ESMEN

Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
5/A sınıfı öğrencileri 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u ziyaret ederek 
çiçek verdiler.
"Fedakar polis 
amcalarımız, 
Gününüz 
kutlu olsun, 
Kucağınız çiçek L 

dolsun, 
Huzur ve mutluluk 
sizin olsun"diye 
küçük bir şiir de 
yazarak*
Emniyet Müdürü 
Kurt'a veren 
öğrenciler, 
polis ağabey ve 
ablalarının polis 
haftalarını kutladılar. 
Kurt, öğrencilere 
"Tanımadığınız 
kimselerle konuş- . 

mayın, anne ve 
babanızın izni 
olmadan hiçbir 
yere gitmeyin, 
paranızı yada 
kıymetli eşyanızı 
almak isteyen kötü 
niyetli kişiler olursa 
büyüklerinize 
haber verin" 
.şeklinde uyarılarda 
bulunurken 
okullarında başarılar 
diledi.

İLETİŞİM ARTIK 
DAHA KOLAY 

DAHA EKONOMİK 
UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE

t

Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde
Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler,

üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUP£RONUN£
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 Q1 57)
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Elazığlılardan polislere 
baklavalı ziyaret

Elif ESMEN

Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 161.yıl 
dönümü nedeniyle 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'a, 
ziyarette bulunan 
Elazığlılar Dernek 
Başkam Vedat Say, 
İkinci Başkan Haşan 
Coşkun ve Adnan 
Tiryaki polis teşkilatı 
na ev baklavası 
ikram ettiler. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde 
görevli memurların 
Polis Haftası’nı kutla
yarak, çalışmaların
dan dolayı tebrik 
eden Başkan Say 
"İlçemizin emniyetini 
ve huzurunu sağla
mak adına gece 
gündüz demeden 
yaptığınız 
çalışmalardan dolayı 
aynı zamanda 
meydana gelen yada 
gelebilecek durum
lara her zaman

Çalışanların yarısı kayıtdışı
Türkiye İstatistik 
Kurumu raporlarına 
göre kayıtdışı çalı 
şanların sayısı 2003 
yılına göre düşerken, 
kırsal ke simde kayıt 
dişilik rakamları 
yüzde 68.9'a kadar 
yükseliyor.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun verile

anında müdahale 
yaparak toplum 
huzurunu 
sağladığınız için 
teşekkürlerimi 
sunarım, bizlerde 
sivil toplum örgütü 
olarak her türlü 
yardıma hazır 
olduğumuzu 
belirtmek isteriz" 
şeklinde konuştu. 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
yapılan ziyaretlerden 
memnun olduklarını 
belirten Emniyet

Müdürü Kurt, 
"Sadece polis haf
tasında değil her 
zaman vatandaşımıza 
kapımız açıktır. Bizler 
bu ülkede güçlü ve 
kararlı olduğumuz 
sürece üstesinden 
gelemeyeceğimiz 
sorun olamaz.
Diliyoruz ki yeni 
yetişen nesile öyle 
bir gelecek bırakalım 
ki emniyet güçlerine 
yada askere ihtiyaç 
kalmasın" dedi.

rine göre kayıtdışı 
istihdam korkutucu 
boyutlarda.
Hanehalkı İşgücü 
Anketlerine göre 
hazırlanan kayıtdışı 
istihdamda söz 
konusu araştırma 
sonuçlarına göre 
2003 yılında toplam 
istihdamın yüzde 
51.7'si kayıtdışı 
çalışırken, 2005 yılın
da bu akam ancak 
yüzde 50.1'e 
düşürülebildi. 2003 
yılında kentsel yer
lerde istihdam 
edilenlerin yüzde 
33.1 ’i, 2005 yılında 
ise yüzde 35.9'u 
kayıtdışı çalışıyor. 
Kayıtdışını sadece 
vergilerin körük
lemediği belirtilirken, 
imalat sanayiinde 
küçük işletmelerin 
çokluğu, sermaye

birikiminin istenen 
seviyede olmaması, 
gelir dağılımındaki 
sorunlar, son yıllara 
kadar süren yüksek 
enflasyon, ülkenin 
genel yapısı, hızlı 
nüfus artışı ile işlet
meler üzerindeki 
vergi hariç diğer yük
lerin olmasının da 
kayıtdışı ekonominin 
varlık sebepleri 
arasında gösteriliyor. 
Hazine Müsteşarlı 
ğı'ndan alınan bil
gilere göre, kayıtdışı 
istihdamın kayıt içine 
çekilmesi için bazı 
önemli çalışmalar 
yapılır ken, şu 
ifadelere de yer veril
di: "Kayıtdışı ekono 
miyle mücadele 
amacıyla yaygın 
yoğun denetimler 
yapılmakta olup, 
vergi kaçakçılığının

yoğun yaşandığı 
düşünülen sektörde
ki mükelleflerin ince
lenmesine öncelik 
verilmektedir. Vergi 
denetimlerinden bek
lenen etkinlik ve ve 
rimliliğin sağlanması 
amacıyla incelene 
cek mükellef seçi
minde risk analizi 
ve benzer çalışmalar
dan yararlanmak
tadır. Vergi inceleme 
ve denetimlerinin 
etkinliğini arttırıl
masına yardımcı 
olmak üzere kurul
makta olan modern 
entegre bir bilgi sis
temi projesinde son 
aşamaya gelinmiş 
bulunmaktadır, diğer 
taraftan mükelleflerin 
vergiye, gönüllü uyu
munu sağlamaya 
yönelik çalışmalarda 
sürdürülmektedir.”

V

İllanf UI.UKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
111U11 8 HySEyiN ULÜKAyA . C(jNEYT DEMjRLj 0RTAKL|5|
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✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
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“ ®J ✓ SPLİT KLİMALAR
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
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Tel. (0.224) 513 49 93
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
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Kültür Dershanesi açıldı
Eğitim ve öğretimde 
en iyiyi hedefleyen 
kurumlardan biri 
olan Kültür 
Dershanelerini 
Gemlik Şubesi açıldı. 
İstiklal Caddesi 
üzerinde tadilat 
yapılarak eğitim 
hizmetine açılan 
Kültür Dershanele

rinin açılış 
kurdelesini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
Kültür Dershaneleri 
kurucusu Naci Ateş 
birlikte kestiler.
Kültür Dershaneleri

Genel Müdürü 
Ahmet Sait 
Yurtseven'in de 
katıldığı açılışa 
öğrenci velileri de 
büyük ilgi gösterdi. 
Kültür 
Dershanelerinin 
eğitim ve öğretimde 
büyük hedefleri 
olduğunu ifade 
eden Dershane 
Kurucusu Naci

Ateş, amaçlarının 
tüm illerde şube 
açmak olduğunu 
söyledi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yaptıkları konuşmada, 
ismi olan dershane 
lerin Gemlik'te 
açılmasının 
öğrenciler adına 
bir kazanç 
olduğunu dile 
getirerek hayırlı 
olmasını dilediler.

başlanacak 
eğitimin öğrencilere 
başarı getirmesini 
dilediler.

Açılışın ardından 
sınıfları gezen 
misafirler modern 
ortamda verilmeye

GDS MÜHENDİSLİK îsısiîb Buderus

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 T€M€L İLKEMİZDİR

DELTA KOMBİ
YOGUŞMALI 

KOMBİ

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
(Çalım Kırtasiye Karşısı) No: 23 Gemlik / BURSA 

îel; (0İ24) 5.14 78 71 • 614 78 61 Fax: (0.224) 514 70 79
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İşkence ve kötü 
muameleye 117 dava

262 milyon YTl alınmadı

İşkence ve kötü 
muamele suçlarından 
dolayı 2004 yılının 
Temmuz-Eylül döne
minde 117 dava 
açılırken, Ekim-Arahk 
döneminde ise yüzde 
108 artışla açılan 
dava sayısı 244'e 
yükseldi. 2004'ün 
ikinci yarısında 
toplam 47 sanık 
hakkında mahku
miyet kararı verildi. 
Anavatan Partisi 
İstanbul MHletvekili 
Emin Şirin'in soru 
önergesini yanıtlayan 
Adalet
Bakanı Cemil Çiçek, 
hükümlü ve tutuklu- 
lara sevk ve 
nakilleri sırasında 
kötü muamelede 

bulunulmadığını, 
ceza infaz kurum- 
larında da doktorlar 
tarafından gerekli 
muayenelerinin 
yapıldığını belirtti. 
İşkence ve kötü 
muameleden dolayı, 
2004 yılının Temmuz- 
Eylül döneminde 
1321, Ekim-Arahk 
döneminde ise yüzde 
19 artışla 1574 soruş
turma açıldığını kayd
eden Cemil Çiçek, bu 
suçlar nedeniyle 
2004'ün Temmuz- 
Eylül döneminde 
açılan dava sayısının 
117 iken, Ekim-Arahk 
döneminde bu 
sayının yüzde 108 
artışla 244'e yük
seldiğini bildirdi.

Şans oyunlarında 
geçen yıl, 26 milyon 
212.9 bin YTL 
tutarında ikramiye 
sahiplerince 
alınmadı.
Şans oyunlarına 
para yatıranların 
biletlere ya da oyun 
kuponlarına dikkatli 
bakmaması, onları 
bir kenara atması 
veya ikramiyeyi az 
bulup tahsil etme 
mesi, her yıl milyon
larca YTL tutarında 
ikramiyenin bu 
oyunları düzenleyen 
kuruluşlara kalması
na yol açıyor.
Milli Piyango İdare
si, Türkiye Jokey 
Kulübü ve Spor Toto 
Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, şans 
oyunlarında en fazla 
dalgınlık, piyango 
biletlerinde yaşam 
yor. Talih kuşunda 
her 100 YTL'lik 
ikramiyenin 7.4 
YTL'si alınmayarak, 
İdare'ye bırakılıyor. 
Milli Piyango bilet
lerinde, 2004 yılı 
içinde kazanılan 152 

milyon 750 bin YTL 
tutarındaki ikrami 
yenin 11 milyon 317 
bin 582 YTL'lik 
kısmı, 2005 yılı ' 
sonuna kadar tahsil 
edilmedi. Alınmayan 
ikramiye miktarı; 
Sayısal Loto'da 7 
milyon 161 bin 321 
YTL, Şans Topu'nda 
3 milyon 286 bin 360 
YTL, On Numara'dq 
2 milyon 12 bin 796 
YTL, Hemen 
Kazan'da da 443 bin 
141 YTL oldu.
Böylece, unutulan 
ikramiyelerin, 
toplam ikramiyeye 
oranı, On Numara'da 
yüzde 6.4, Sayısal 
Loto'da yüzde 
4.3, Şans

Topu'nda yüzde 
3.9, Hernen 
Kazan'da ise yüzde 
0.8 olarak belirlendi. 
Bu arada İddaa 
oynayan futbol 
severlerin kazandığı 
1 milyon 671 bin 
951,9 YTL tutarında
ki ikramiye de 
geçen yıl içinde tah
sil edilmedi.

Türk işadamlarından 
3 ülkeye çıkarma

İhracatçı firmaların 
pazardaki payının 
artırılması için bu ay 
içinde Cezayir'e, 
Mayıs ayında da 
Katar ve Filipinler'e 
ticaret heyetleri 
düzenlenecek.
İhraç ürünlerinin 
tanıtımı, ihracatçı 
firmaların pazar 
payının artırılması 
ve iki ülke iş 
çevreleri arasındaki 
işbirliği imkanlarını 
artırabilmek 
amacıyla, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 
koordinatörlüğü ve 
Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği 
organizatörlüğünde, 

‘Gemlik Körfez’ internetle
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

17-20 Nisan 
tarihleri arasında 
Cezayir'e bir 
ticaret heyeti 
gidecek.
Katar Project 2006 
Fuarı ile eş zamanlı 
olarak, 1-4 Mayıs 
2006 tarihleri arasın
da da Katar Ticaret 
Heyeti Programı 
düzenlenecek. 9-13 
Mayıs tarihleri 
arasında düzen
lenecek Filipinler 
Ticaret Heyeti 
Programı'na tekstil 
ve ham maddeleri, 
tarım ürünleri, inşaat 
malzemeleri ile 
makine ve ekipman 
üreten firmalar 
katılacak.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus_ _ _ _ _ _ _ _ kombi
- - - - - - - - - - KAZAN

( ISISAN ) KALORİFERTESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİBAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İHALE İLANI 
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI - BURSA
HAVUÇ (2 NCİ SINIF) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2006 / 36442
1. İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks no
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri

: Oikkaldırım Cad. 16070 Çekirge-Osmangazi-BURSA
: 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43

c) Teslim (Tarihi/tarihleri)

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Teknik şartnamesine göre ; 80.000 Kğ. Havuç
: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 
Gemlik / BURSA

b) Tarihi ve saati

: Sözleşmenin tebliğini müteakip 
365 (üç'yüzaltmışbeş) takvim günüdür.

: MSB BURSA İç Ted. Blg. Bşk. lığı 1 Nolu İhale Salonu
: 18.04.2006 - 10.OO

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 elektro 

nik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı 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 İçerisinde bulunduğu yılda alın

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 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 ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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 Sicili Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kamu ihale kanununun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bent
lerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ışteklı adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığıolması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi
4.1.9. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamâz.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatan

daşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretlerini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklerine ilişkin beyanname
4.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2) (4.1.3) (4.1.11) ve (4.1.13) de yer alan bel

gelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanı MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı adresinde görülebilir ve 20.oo YTL 

karşılığı olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler 18.04.2006 tarihi saat 10.00’a kadar MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu 

İhale Kom. Bşk. lığı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. 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.
1 9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar : Tüzel kişiliklerde şirketi temsile yetkili kişi/kişiler ve şirketin % 51 hissesine 

sahip ortak/ortaklar, T.C. kimliik numarasını ve vergi kimlik numarasını ihale komisyonuna 
sunacaklardır. B -1497

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

PİMAPEN TALİ BAYİLİĞİ 
VERİLECEKTİR

İlgilenenlerin
Çimtaş PVC Pencere Sanayi’ne 

başvurmaları rica olunur.
TEL: (0.226) 814 12 50
FAX: (0.226) 814 34 42 

YALOVA

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Yelkenciler
Gemlikspor Yelken Şubesinin ilk 

sınavını cumartesi günü saat H.oo’de 
verdi.

11 Nisan 2006 tarihinde Bursa Yelken 
birinciliği Gemlik Körfez’inde yapılacak. 
Bu sınavda da Gemlikspor Yelken 
Şubesi’nin iyi derece yapacağına inanıyo
rum.

Zira, Gemlikspor’da çok iyi kaptanlar 
var. Eğer komodorumuzda iştirak ederse 
şampiyon olmamız kaçınılmaz. Bursa’da 
ilk olarak şampiyonluğu seyredeceğiz. 
Haydi Gemlikliler bu şampiyonluğu 
kazanın. Alt sınavın arkasından dereceye 
girelim.

Gemlik karşılaşmayı iyi dereceyle 
bitirecektir. İçimizde milli yelkenciler var. 
Gemililer bu müsabaka zevk verecektir. 
Haldi hayırlısı.

Bol rüzgarlar Gemlik yelken kulübüne 
doğru essin.

İnşallah sayın başkan bu müsabakadan 
başarıya doymuş olarak ayrılır öteki dal
larda da başarı bekler.

Zamanı gelince kupalar görmek için 
yelken kulübünü ziyaret ederim.

Bu müsabakada ak yüzle çıkacağımıza 
emenim. Haydi Gemlik Yelkenciler sizlere 
bol rüzgarlar diliyorum. Rotanız doğru

n.

Türk hakimi
az kazanıvor

Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, Türkiye'de 
hakimlerin AvrupalI 
meslektaşlarına göre 
daha fazla çalışıp 
daha az kazandığına 
işaret ederek, "Türk 
hakimi, dava dosya 
lan ile cüzdanı ara 
sında sıkıştı" dedi. 
ATO, Adalet 
Bakanlığı'nın verileri 
ile Avrupa Etkin 
Yargı Komisyo nu'- 
nun "2002 Avrupa 
Yargı Sistemleri" 
çalışmasını esas 
alarak, "Türkiye ve 
Avrupa'nın adalet 
sistemlerini" 
karşılaştırdı.
21 Avrupa ülkesi ile 
Türkiye'nin yargı sis
temlerinin mercek

altına alındığı çalış
maya göre, mesleğe 
yeni başlayanlardan 
yüksek mahkemeye 
kadar tüm kademel
erdeki hakimler, 
Avrupa ortala
masının çok altında 
maaş alıyor. 
İngiltere'de 
mesleğin başındaki 
bir hakim aylık 
13 bin 972 Avro, 
İrlanda'da 9 bin 7 
Avro, İsviçre'de 8 
bin 333 Avro, 
Norveç'te 6 bin 756 
Avro, Danimarka'da 
6 bin 437 Avro 
gelir elde ediyor. 
Türkiye'de ise 
mesleğe yeni 
başlayan bir hakim 
aylık 750 Avro 
kazanıyor.
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Mutsuzluk yorgunluk yapıyor
Bahar aylarında 
girildiği şu günlerde 
yüzünü gösteren 
güneş psikolojik 
olarak pozitif enerji 
vermeye başlarken, 
yorgunluk ve bezginlik 
halini de beraberinde 
getiriyor. Çalışanların 
çoğu işine gitmek iste
mezken, sabah yatak
tan kalkmak kabus 
haline geliyor. 
Uzmanlara göre, bahar 
yorgunluğu ya da 
depresyonu; özellikle 
bahar mevsiminin 
başladığı günlerde 
birçok kişide 
görülebilen, genel bir 
bitkinlik, güçsüzlük ve 
enerji noksanlığı, 
isteksizlik, uykusuzluk 
ve vücutta karıncalan
ma gibi belirtilerle 
seyreden bir 
rahatsızlık hali olarak 
tanımlanıyor.
Herkesi etkisi altına 
alan bu durumla ilgili 
bilgi veren Prof. Dr. 
Koptagel İigün, "Kışın 
soğuk ve güneşsiz 
günleri yavaş yavaş 
yerini baharın neşe
sine ve sıcaklığına terk 
ediyor. İşte bu hava ve 
mevsim değişikliği 
insan biyoritmini 
(insan vücudu hassas 
bir saat gibi bu 
değişikliklere uymaya 
çalışır) olumsuz 
etkiliyor. Meteorolojik 
değişiklikler, insan 
vücudundaki su den
gesini de negatif 
yönde etkiliyor. Bahar 
mevsiminde doğal 
olarak havadaki elek
trik yükü artıyor. Bu 
yük, havada bulunan 
pozitif ve negatif yüklü 
iyonlar aracılığıyla 
taşınmaktadır. Bu taşı
ma dengesi bozukluk
ları, iklim değişikliği 
dönemlerinde sıkça 
karşımıza çıkar. İnsan
larda yorgunluk belirti
leri ve ruhsal sıkın
tılara bile yol açarak, 
rahatsızlık sebebi olur.

Kadınlar ağrıya daha dirençli
Kadınların hayatı 
boyunca şiddetli 
ağrılara maruz 
kaldığını belirten 
uzmanlar, "Bu ağrı 
deneyimleri kadın
ların erkeklere oranla 
ağrıya daha dirençli 
olmalarını sağlıyor. 
Sanılanın aksine 
kadınlar ağrıya daha 
dayanıksız değil, 
onlar sadece sosy
olojik rolleri gereği 
erkeklerden farklı 

Havadaki elektrik 
yükü, şehirlerde ve de 
özellikle büyük 
şehirlerde daha 
fazladır. Bu duruma bir 
de hava kirliliği, sanayi 
atıkları ve trafik 
yoğunluğu eklenirse; 
kişilerdeki bahar 
yorgunluğu belirtileri 
daha yoğun olarak 
yaşanır. Bahar ayının 
ve güneşin getirdiği 
rehavet duygusuna, 
stres ve gerginlik 
duygusu da eklenince; 
mide hastalıkları, 
asabi kolit rahatsızlık
ları, koroner damar 
hastalıkları, depresyon 
ve panik ataklar gibi 
insanda mevcut olan 
birçok hastalık da 
negatif olarak etkilen
mektedir" dedi.
"HER YORGUNLUĞUN 
SEBEBİ
BAHAR DEĞİL" ( 
Bahar yorgunluğunu 
tarif ederken; kronik 
yorgunluk sendromu, 
mutsuzluk yorgunluğu 
ve bahar yorgunluğu 
diye 3 gruba ayıran 
Prof. Dr. Koptagel 
İlgün, bu 3 grup 
belirtilerini birbirinden 
ayırmak gerektiğinin 
altını çizerek, "Bir 
kişi fiziksel olarak 
yorgunluktan, tüm 
eklem ağrılarından ve 
yataktan yorgun 
kalkmaktan ya da gün 
içerisinde çabuk 
yorulduğundan 
bahsederken, bir 
başkası ruhsal ya da 
psikolojik yorgunluk
tan bahsedebilir. Yine 
vücudunda enerji 
azaldığından dolayı 
birçok aktiviteye katıl
ma isteksizliği duyan 
kişilerin sayısı küçüm
senmeyecek kadar 
çoktur. Eğer bir 
yorgunluk aylarca 
sürüyorsa, hatta yatak 
istirahatı ile de 
geçmiyorsa, müzmin
leşmiş (kronik) bir 
yorgunluk hastalığın

olarak ağrılarını 
gizlemiyor" dedi. 
Acıbadem Hastanesi 
Ağrı Tedavi 
Merkezi'nden Prof. 
Dr. Süleyman 
özyalçın, adet 
sancısı, gebelik ve 
doğum ağrısı başta 
olmak üzere her 
kadının hayatı boyun
ca şiddetli ağrılarla 
karşı karşıya 
kaldığını ifade 
ederek, "Kadına özel 

dan bahsedilebilir. 
'Öyle yorgunum ki' 
demekle seyredebilen 
yorgunluk halini, kro
nik yorgunluk sendro- 
mundan ayırmak 
gerekir" şeklinde 
konuştu.
Bahar yorgunluğu 
veya diğer yorgunluk 
rahatsızlıklarının 
birçok hastalık belirti
lerini etkilediği 
uyarısında bulunan 
Prof. Dr. Koptagel 
İlgün, "Örneğin; kas 
ağrıları, omuz, sırt ve 
boyun ağrıları...
Yorgunlukla birlikte; 
konsantrasyon bozuk
luğu, neşesizlik, aşırı 
sinirlilik, hafıza zayıfla
ması ve uyku bozuk
lukları görülebilir.
Yorgunluk hareketsiz 
ligiyle birlikte aşırı 
yeme problemi şiş
manlık yapar. Bu da 
birçok rahatsızlığı 
negatif olarak etkiler. 
Bir başka sıkıntı da 
uyku ritmi bozuk
luğudur. Uykuya 
dalma güçlüğü, bazen 
de aşırı uyuklama hali 
yaşanabilir. Baş 
ağrıları, stres ve ruh
sal gerginliğe bağlı 
olarak; bağırsak ve 
mide rahatsızlıkları, 
bahar mevsiminde 
mide ve on iki parmak 
ülseri, olanlarda 
hastalık nüksleri daha 
çok görülebilir. 
Bağırsaklarda gaz, 
kabızlık ve ishal gibi 
düzensiz bağırsak 
hareketlerini 
beraberinde taşıyan, 
hassas bağırsak 
sendromu diye 
adlandırılan durum 
görülebilir" açıkla
masında bulundu. 
"İYİMSERLİK İLACI İYİ 
GELİYOR"
Dr. İlgün Koptagel, 
daha çok bahar mevsi
minde görülen ve 
diğer yorgunluk rahat
sızlıklarını artıran 
durumları da şu şek

bu ağrıların dışında, 
karın, baş ve eklem 
ağrılarını da kadınlar 
erkeklerden daha 
fazla yaşıyor. Ağrı 
kişisel bir kavram. 
Her birey bu 
sözcüğün anlamını 
hayatı boyunca 
edindiği deneyimlerle 
kavrıyor. Ancak her 
iki cinsiyette de farklı 
biyolojik, psikolojik 
ve sosyolojik faktör
ler değişik ağrı

ilde sıraladı: 
"Beslenme alışkanlığı 
bozuklukları da bu 
duruma neden olabilir. 
Besinlerle yeterli mik
tarda vitamin, mineral 
alınmayan durumlarda 
yorgunluk tetik
lenebilir. Tembel bir 
yaşam biçimi de 
yorgunluk sebebi ola
bilir. Tiroit bezinin 
çalışma düzensizlik
leri, özellikle bu bezin 
az çalışması yorgun
luk belirtilerini artırır. 
Çünkü bu durumlarda 
hafıza zayıflaması, 
uyku eğilimi, adale 
ağrıları normalden 
fazla görülür. 
Mikroplarla veya 
virüslerle meydana 
gelmiş birçok enfek
siyon yorgunluk belir
tilerini artırır.
Tansiyon, kalp 
hastalığı, alerji, nezle 
ve bazı ağrı kesici 
ilaçlar beraberinde 
yorgunluk belirtilerini 
getirir. Tansiyonda sık 
sık inip çıkmalar, kan 
şekeri düşmeleri, 
gürültülü ortamlar, 
fazla sıcak ya da 
soğuk ortamlar, stresli 
iş ortamı, kirli hava 
gibi durumlar da 
yorgunluğa yol aça
bilir. Fazla kafein, 
yoğıin sigara kul
lanımı, aşırı alkol ve 
madde alışkanlıkları 
da yorgunluk tetikle 
yen dürumlardır" 

deneyimlerine neden 
oluyor"dedi.
Prof. Dr. Süleyman 
özyalçın, ağrıyı 
"Vücudun belirli bir 
bölgesinden kay
naklanan, bir doku 
hasarına bağlı olan 
veya olmayan, 
insanın geçmişteki 
deneyimleriyle ilgili 
hoş olmayan, 
duyusal bir histir" 
dedi.

Barış Gülerin 6YA$ 
kaleminden

Stres ağız 
sağlığını da 

etkiliyor

Stockholm - İsveç'in 
Karolinska 
Enstitüsü'nde 
yapılan araştırmaya 
göre stres, endişe ve 
tasa, ağız sağlığı 
açısından da önemli. 
Bu yakınmalarla 
doktora başvuran 
hastalarda, diş 
dökülmesinin daha 
hızlı olduğu 
gözlendi.
İsveç Karolinska 
Enstitüsü Ağız 
Sağlığı Uzmanı Dr. 
Annsofi Johannsen, 
insan psikolojisi ile 
diş sağlığı arasında
ki ilişkiyi araştırdı.

ABONE OLDUNUZ MU?
PİÖR751 AB0NE 0LUN lAOÜH OKUYUN OKUTUN
HU OUNlUH

Annsofi 
"ohannsen'in araştır
masına göre stresli, 
endişeli ve tasalı 
insanların diş 
etlerinde iltihaplan
ma daha fazla 
görülüyor.
Bu iltahap sonucun
da, hastaların diş
lerinde dökülme 
görülüyor. İsveç 
Haber Ajansı TT'ye | 
bugün açıklama 
yapan Dr.
Johannsen, 
İsveçliler'in yüzde 15 
ile 30'unda diş 
dökülmesi . 
yaşandığını kaydetti. J
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Çocuklarda ateşi düşürme yolları
Ateş, vücudun 
enfeksiyonlarla savaş
ma yöntemlerinden 
biri. 3 aydan daha 
büyük çocuklarda her 
ateş yükselmesinde 
doktoru görmeyi 
gerektirecek bir 
durum olmayabilir. 
Dikkatli olmak 
koşuluyla kendi 
başınıza da çocuğu 
nuzun ateşini kontrol 
altına alabilirsiniz. 
Çocuğunuz size 
alıştığınızdan daha 
sıcak geliyorsa, tam 
bir ısı ölçümü yapmak 
gerekir. Amerikan 
Hastanesi Pediatri 
Bölümü'nden alınan 
bilgiye göre; genellik
le ateş olarak kabul 
edilen derece 38'in 
üzerindeki değerlerdir. 
Çocuğunuza dokun
duğunuzda cildinin 
size sıcak gelmesi, 
her zaman onun ateşi 
olduğu anlamına geli 
yor. Çocukların ateş
leri; kulaktan, dil altın
dan, popodan ve 
koltuk altından 
ölçülebilir. Bu 4 yer de 
kabul edilir ateş ölçme 
noktalarıdır. Koltuk 
altı ölçümleri diğer 
ölçümlere göre 0.5 
derece daha duşuk 
çıkıyor. 2-2.5 yaşından 
küçük çocuklarda dil 
altından ölçüm yap
mak teknik olarak 
biraz zor ve civalı cam 
derece kullanılması 
önerilmiyor. Elektronik 
derecelerin ölçüm 
süresi ise 3-4 dakika 
sürüyor. Kulak dere
celeri de saniyeler 

içinde güvenilir 
ölçümler yapabiliyor. 
Ancak ucunun 
bebeğin kulak kanalı
na iyi oturduğundan 
emin olmak gerekiyor. 
Uzmanlar, mutlaka 
rahat kullanılabilecek 
bir derece bulundurul
masını tavsiye ediyor. 
Bu dereceyle 
çocuğunuz ateşli 
değilken birkaç sefer 
ölçüm yapmalısınız. 
HER SEVİYEDEKİ 
ATEŞ TEHLİKELİ 
DEĞİL
Her seviyedeki ateşin 
tehlikeli sayılmadığını 
belirten uzmanlar, 
kabul edilen ateş 
sınırlarını şöyle izah 
ediyor:
Ateşsiz: 34.4-37.9 
Ateşli: 38.0-39.9 
Yüksek ateşli: 
40.0 ve yukarısı. 
Eğer çocuğunuzun 
ateşi yoksa fakat 
hasta görüntüsünü 
korumaya devam 
ediyorsa 1 saat içinde 
ateşini bir daha ölçün. 
Çocuğunuzun ateşi 
38.0 ile 39.9 arası ise,, 
bazı uygulamalarda 
bulunabilirsiniz.
Çocuğunuzun ateşi 
yüksek ise hemen 
doktora bildirmeniz 
gerekiyor.
Yeni doğan dönemde
ki bebeklerde enfek
siyonla savaşma 
yeteneği kısıtlı 
olduğundan ciddi 
enfeksiyonlar 
gelişebilir. Uzmanlar, 
bebeğin ateşinin 
38 derecenin üzerine 
çıktığı durumlarda 

doktorun acilen aran
ması ve doktora 
danışmadan ilaç ver
ilmemesi uyarısında 
bulunuyor.
Ateş, vücudun enfek
siyonlarla savaşma 
yöntemlerinden biri. 
Çocuğunuzun her 
ateşi çıktığında dok
toru görmenizi 
gerektirecek bir 
durum olmayabilir. 
Dikkatli olmak koşu
luyla kendi başınıza 
da çocuğunuzun 
ateşini kontrol altına 
alabilirsiniz. Uzmanlar, 
acilen doktora başvu-, 
rulması gereken 
durumları şöyle 
sıralıyor:
"- Çocuğunuzun ateşi 
40.0 derece ve 
yukarıda ise, 
- Çocuğunuz çok 
hasta veya açıklaya
madığınız hastalık 
belirtileri taşıyorsa, 
- Çocuğunuz bir 
şey içmek istemiyor, 
durmadan ağlıyor 
veya çok halsiz 
görünüyorsa, 
- Çocuğunuz ateşli 
havale geçiriyorsa. 
Ateşli havale, genelde 
çocuğunuzun ateşi 
normalden çok yük
sek ise görülür. 
Havale anında 
çocuğunuzun elleri ve 
ayakları şiddetli bir 
şekilde sallanmaya 
başlar ve gözleri 
arkaya doğru kaya
bilir. Ateşli havale 
genelde 1-5 dakika 
sürer. Çocuğunuzun, 
elinin veya kolunun 
birkaç kere sallan

ması, onun havale 
geçirdiği anlamına 
gelmez.
- Orta dereceli ateş 
(38.0-39.9) 24 saatten 
daha uzun sürerse ve 
ateşten başka burun 
akıntısı veya öksürük 
gibi başka hastalık 
belirtileri yoksa. Bu 
durumda ateşin nere
den kaynaklandığını 
bulmak gerekebilir. 
- Çocuğunuzun ateşi 
orta derecede 48 
saatten (2 tam 
gece ve gündüz) 
daha uzun sürer ve 
ateş düşürücü 
ilaçlarla 
bile düşmezse..." 
ATEŞİ EN HIZLI 
DÜŞÜRME YOLU: 
ILIK DUŞ 
Eğer çocuk 3 
aydan daha küçükse 
hemen doktora 
başvurulmasının 
altını çizen uzmanlar, 
bu arada yapılması 
gerekenleri, 
"Bebeğin üzerini 
açarak bekleyin ve 
15 dakika sonra 
ateşini tekrar kontrol 
edin. Eğer çocuğunuz 
3 aydan büyükse, yine 
ilk yapılması gereken: 
Üzerini açmak.
Çocukunuzun 'ateşi 
çıkarken' titremesi 
son derece normal. 
'Üşüttüğü için ateşi 
çıktı' diye üzerini 
örtmeyin. Kalın 
giysiler vücut 
sıcaklığını dışarı 
geçirmeyerek çocuğu 
nuzun ateşinin daha 
da yükselmesine 
neden olur.

Göz kuruluğuna dikkat
Uzun süreli bilgisa
yar ekranına bakma 
ve klimalı ortamlarda 
bulunmanın göz 
kuruluğuna sebep 
olduğu belirtildi. 
Trabzon Numune 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Orhan 
Öztürk, şiddetli göz 
kuruluklarının 
gözün, kornea 
tabakasında haşara 
bağlı ileri derecede 
görme kayıplarına 
sebep olacağını 
söyledi. Günümüzde 
teknolojinin art
masıyla gözlerde 
karşılaşılan sorun
lardan bir tanesinin 
de göz kuruluğu 
olduğuna dikkat 
çeken Dr. Öztürk, 
"Özellikle uzun süre 
bilgisayar karşısında 
çalışan veya klimalı 
ortamda bulunan 
kişilerde sıkça göz 
kuruluğu meydana 
gelmektedir. Göz 
kuruluğunda, 
gözlerde kanama, 
kızarma, batma ya 
da göz kuruluğu tah
minin aksine göz 
yaşarması şikayet
leri olmaktadır. 
Günümüzde kul
lanılan ilaçlarla bu 
şikayetleri hafiflet
mek veya önlemek 
mümkündür.
Gözyaşı, gözün 
kornea denilen 
düzeyinin devamlı 
kaygan ve nemli tut

masını sağlar.
Böylece hem görme 
kalitesi artar hem de 
gözyaşı içerdiği 
doğal antibiyotik ve 
lizozomil enzimler 
sayesinde enfeksiy
onlara dayanıklılık 
sağlanır. Gözyaşı 
oluşturan bileşen
lerin yeterli miktarda 
üretı’memesi yada 
bir ..... . cnin eksik
ohn.ı jöz kuru
luğun.। neden olur" 
dedi. Bu hastalarda, 
gözlerde sürekli 
yanma, gözün içinde 
kum varmış hissi, 
batma, kaşınma 
şişme ve kızarma 
olur" diyen Dr. 
Öztürk, "Gözyaşı 
yüzeyi bozulduğun
da enfeksiyona 
meyil artar. Şiddetli 
göz kuruluklarında 
korneada hasara 
bağlı ileri derecede 
görme kayıpları bile 
olur. Yüksek yerler, 
güneşli, rüzgarlı 
havalar, ısıtıcı ve kli
malar, gözyaşının 
buharlaşmasını 
artırıp göz yüzeyini 
kurutur. Göz vasinin. ' 
göz yüzeyine yayıl
ması göz kırpma ile 
sağlanır. Dikkat 
gerektiren ve göz 
kırpmanın azaldığı 
bilgisayar kullanımı, 
televizyon izleme, 
kitap okuma gibi 
işlerde gözyaşı mik
tarını azaltarak 
kuruluk septomları- 
na yol açar.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

GEREKLİ TELEFONLAR

110
155
156

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat

HASTANELER

Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 513 10 28

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

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

TAKSİLER

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

RESMİ 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 11 74
Halk Kütüphane 513 1353
ASKCniK çD. 513 10 57
Karayolları 513 1308
Liman Baş. 513 11 33
Mal.Müd. 513 1095
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77’

Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-1'22
513 45 21 - 115

513 23,25

DENİZ OTOBÜSÜ
77 84
30 60
12 12
13 23

256 
544 

(212)516 
(226)811

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)
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MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 82

Tel :514 37 63

Körfez

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Ya|nyz 185
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Aygaz 513 '12 95

Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz
İpragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz 
Totalgaz

513 1637
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

AKCANPETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

513 1079
613 30 33

__613 14 26
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YEREL SURELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2408

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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g* DOĞRU YOL PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Türk Polis Teşkilatı’nın
161. kuruluş yıldönümü nedeniyle 

canımızı, malımızı koruyan ve 
güvenliğimizi sağlayan cefakar ve vefakar 

polislerimizin günleri kutlu olsun...
YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI

Faruk GÜZEL

60N0LU
S.S. GEMLİK MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

Türk Polis Teşkilatı’nın -9 
161. kuruluş yıldönümü nedeniyle 

can ve mal güvenliğimizi 
üstün gayretleriyle sağlayan

Polis Teşkilatımızın günlerini kutlarız.
YÖNETİM KURULU ve BAŞKAN

______Yaşar TUTAR



Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 161. yıldönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutlandı

M “İlçede huzuru bozmaya kimsenin giicii yelmeyecek
Türk Polis Teşkilatı’nın 161. kuruluş yıldönümü törenlerinde konuşan İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt, "Çocuklarımızın nereye gittiğini, ne yaptığını, internet cafelerde 
hangi sitelere girdiklerini bilmeliyiz. Bunun yanında ilçede yaşanan huzuru bozmaya kim
senin gücü yetmeyecektir. Biz, buna kesinlikle izin vermeyiz.” dedi. Haberi sayfa 3’de

TARAFSIZ SIYASI GAZETE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK MEB, imaj 

değiştiriyor

11 Nisan 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Milli Eğitim Bakanlığı, kurumsal imajını 
yeniden yapılandırıyor. Reklamcılar ve 
eğitim uzmanlarından oluşan bir 
komisyon, MEB'in kurumsal kimliğini sil 
başkan yenileyerek, yönetmelik taslağı 
oluşturdu ve son aşamaya geldi. Buna 
göre, Okul öncesi eğitim kurumlan 
'pembe', ilköğretim 'mavi', liseler 'sarı' 
renkli tabelalar ile anılacak. Sayfa 8’de

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, imarla ilgili konular karara bağlandı.

Doğu Gelişme Alanı imara açıldı
1

Güne Bakış
I Kadri GÜLER

| kadri_guler@hotmail.com 

Gemlik’iti imar sorunu
33 yıldır gazetecilik yapıyorum, 33 yıldır 

Belediye Meclislerinde imar konularının 
görüşüldüğünü gördüm.

Yani, imar konusu meclisin vazgeçil 
mezidir..

Dün toplanan Belediye Meclisi’nde yine 
imar konuları ele alınıp, 84 hektarlık arazi 
imara açılmış..

İmara açılan alanlar neresi?
Sanırım çevre yolunun üzerindeki odun 

kömür depolarının çevresi ve ova içindeki 
kaçakyapılaşmaların olduğu alanlar..

Umurbey’de oturuyorum.
Bu pazar günü yine evimin terasından 

Gemlik’i gözledim.
Ovanın yüzde 80’i kaçak inşaatlarla dol

muş.
Kimi yerde yoğunluk artarken, bazı böl

gelerde seyrek..
1970’li yıllarda rahmetli İbrahim Akıt 

döneminde mezarlık çevresi böyle yağma
landı.

Hakkı Çakır’ın başkanlığında bu iş ovaya 
yayıldı.

Nurettin Avcı’nın döneminde kömür 
depoları çevresi yoğunca kaçak yapı ile 
doldu.

Dimili dönemindeki Fen İşlerinden kimse 
memnun olmadı, çünki ödünsüz katlı bir 
dönemdi.

Meclis tarihi tekerrür ettiriyor.
önce kaçak yapılaşmaya göz yumuluyor, 

sonra mevcut duruma göre arkadan plan 
geliyor.

Bu kafa ile Gemlik’te imar faciası durmaz. 
Yapının yanına kalan bu sistem değişmeli.

Gemlik’i bu hale getirenlerin başında 
Belediye Meclisleri var. Unutulmasın.

Belediye Meclisi dün toplanarak imarla ilgili konuları görüştü. İmar Komisyonu’ndan 
Meclise sunulan raporda ilçenin doğu bölümünde kaçak olarak yapılmış yapıların 
bulunduğu 84 hektarlık alanı içine alıyor. DYP Sözcüsü Av. Gökhan Taylan planın 
kaçak yapılaşmayı taviz olacağı gerekçesiyle eleştirdi. Yapılan oylamada, plan 
değişikliği kabul edildi. Gemsaz'da imar değişikliği istemi ise kabul edilmedi.
Belediye Meclisi’nde 
dün yapılan toplantıda, 
İmar Komisyonu 
tarafından Meclise 
sunulan Doğu Gelişme 
Alanı tartışmalar 
sonucu imara açıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
mecliste yaptığı 
konuşmada, 
belediyeleri ve 
köyleri yakından 
ilgilendiren 2-A Orman 
Yasası’nın çıkması 
halinde Gemlik’in 
nefes alacağını 
söyledi. Seyfettin

ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 5’de

Sorumlu yönetici belgeleri dağıtıldı
Gemlik Esnaf ve Sanat 
karlar Odası, Tarım İl 
Müdürlüğü ve Çıraklık 
Eğitim Merkezi’nin 
ortaklaşa açtıkları kurs 
sonunda 20 beygir 
gücü altındaki işyerle 
rine sorumlu yönetici 
belgeleri dün Esnaf 
Odası lokalinde 
düzenlenen törende 
verildi. Haberi syf 4’de

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

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

Olanakla yetenek...

Türkiye, kendi kaderini tayin edebilecek 
olanak ve yeteneklere sahip..

Ancak..
Seçme yeteneğinden yoksun..
Çünkü ülkeyi dünya devlet liginin ilk 

sıralarına taşıyacak yönetim kademesini bir 
türlü işbaşına getiremiyor.

Demek ki zaafiyet var...
Biri geliyor...
“Verdimse ben verdim” diyor...
Devleti babasının malı gibi görüyor..
Diğeri geliyor...
“Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz 

“diyor,.
Kendisini hukukun üstüne taşıyor..
Şimdikinin durumu malum..
Devlet ticari bir emtia...
İktidarı elinde bulunduran da tüccar..
“Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” 

diyor.
İşin garibi hukuk devleti olan bü ülkede 

hesap soran da olmuyor..
Bu kafalarla Türkiye’nin ilerlemesi olanaklı 

mı?
Olanak ve yetenekleri ne olursa olsun 

değerlendirebilir mi?
Değerlendirirler mi?
Oysa Türk insanında cevher var..
Türkiye’de potansiyel de var..
Bu cevheri işleyecek,potansiyel enerjiyi 

harekete geçirecek güç ne yazık ki yok...
Olması için çaba var mı?
Sevindirici bir haber vermek istiyor insan 

ama ...
Ne yazık ki yok.
Gerçi uzun vadede sonuçları alınacak 

bireysel çabalar var da..
Sabır...
Dünya durmuyor ki...
Kaynaklar artmıyor ki..
Aksine dünya dönüyor...
Dönerken döndürekleri de beraber 

döndürüyor..
Kaynakları hızla tüketiyor..
Kaynaklar tükendikçe karakter de değişime 

uğruyor..,
Fırsatçılık, talan, gasp, kuralsızlık yaşam 

biçimi halini alıyor..
Her işin başı eğitim..
De eğitimin hali de per perişan..
Tel tel dökülüyor...
Ahhh...Vahhh...
Eğitim de öyle bjr şey ki...
Alanın da verenin de önce istemesi, 

beyniyle, yüreğiyle, vicdanıyla, aklıyla hazır 
olması gerekiyor.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

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

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

ADD’den şiir yarışması
Elif ESMEN

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin düzen
lediği yarışmalar 
devam ediyor. 
İlköğretim okulları 
ikinci kademe 
şiir yarışması dün 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nde yapıldı. 
Yaklaşık 40 
öğrencinin katıldığı 
yarışmada, 
dereceye girecek 
öğrencilerin ödülleri 
22 Nisan 2006 
Cumartesi günü 
yapılacak törenle 
sahiplerini verilecek. 
Birinciye Cumhuriyet 
altını, kitap seti ve 
ücretsiz bir yıllık 
ücretsiz OKS Kursu; 
İkinciye iki küçük 
altın, kitap seti; 
üçüncüye ise bir

çeyrek altın ve kitap 
seti hediye edileceği
ni söyleyen ADD 
Gemlik Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya,

Cumartesi günü 
'12.00- 14.00 saatleri 
arasında Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu’nda

yapılacak resim 
sergisinden 
sonra sonuçların 
açıklanacağını 
belirtti.

Ortabağlar Köprüsü’nün temeli atıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ulaştıran ulaşım’ 
projelerine bir yenisi 
daha eklendi. 6 
mahalleyi birbirine 
bağlayan, kentin 
doğu yakasının 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi’ne 
kesintisiz ulaşımını 
sağlayan ve Ankara 
Yolu’nun yoğun
luğunu azaltacak 
olan Ortabağlar 
Köprüsü’nün temeli 
törenle atıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Şevket 
Yılmaz Hastanesi’nin 
yanında, Köy Hizmet 
leri İl Müdürlüğü 
arkasında yer alan 
Kaphkaya Deresi 
üzerinde yapılacak 
olan 85 metre uzun
luğundaki geliş-gidiş 
3’er şerit olarak pro
jelendirilen Kaphkaya 
Deresi’nin temel atma 
törenine yaptığı

konuşmada, “Ulaşım 
projelerimizle 
Bursa’ya nefes 
aldırıyoruz” dedi. 
Yıllardır kentin 
doğusunda kalan 
Yıldırım’ın ihmal 
edildiğini, bundan 
dolayı da bu ilçedeki 
sorunların diğer
lerinden daha fazla 
olduğunu ifade-eden 
Başkan Şahin, 
“Bu yüzden, kavşak 
inşaatlarına ilk önce 
Yıldırım’dan başladık 
ve Yüksek İhtisas 
Kavşağı’nı 120 günde 
tamamladık. Polis 
Okulu Kavşağı’nı da 
eylül ayında bitire
ceğiz. Kent girişlerini 
güzelleştirme çalış
malarına Yıldırım’dan 
başladık. Emirsultan 
Meydam’nı kamu
laştırma işlemlerini 
bitirdik. Teleferik 
Projemizi hayata 
geçirdiğimizde, 
Yıldırım yeni bir 
cazibe merkezine

GİRİŞİMCİLER 
ARANIYOR

-NMA- 
şirketimizde hizmet alanında 

çalışabilecek girişimciler aranıyor 
Müracaat Tel : 

0.533 231 78 58

kavuşacak. Eğtim ve 
Çiçek Caddesi 
2006 çalışma prog 
ramımızda. Eğitim 
Caddesi’nin devamını 
sağlayarak Güllük - 
Ortabağlar Caddesi’ni 
açacağız. Bunun için 
15 milyon YTL bütçe 
ayırdık. Bugün 
temelini atacağımız 
bu köprü de 
Güllük - Ortabağlar 
Caddesi’nin Ankara 
Yolu’na bağlanmasını 
sağlayacak. Doğu 
Yakın Çevre Yolu’nun 
Samanlı ile Otosansit 
arasındaki 5 kilome

trelik bölümünde 
kamulaştırmalarımızı 
tamamladık. Yolun 
yapımını 13 Nisanda 
ihaleye çıkartıyoruz. 
BursaRay B etabı 
çalışmaları bütün 
hızıyla devam ediyor. 
BUSKİ’nin altyapı ça 
hşmaları yoğun bir 
şekilde sürüyor" 
dedi.
Törende AKP Bursa 
Milletvekili Faruk 
Çelik ve İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
Hikmet Şahin 
butona basarak, 
ilk harcı attılar.

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel : 0.224 573 27 77 - 573 81 98
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Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 161. yıldönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutlandı

Kurt: “İlçede huzuru bozmaya Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YOR UM

kimsenin gücü yetmeyecek”
Türk Polis Teşkilatı’nın 161. kuruluş yıldönümü törenlerinde konuşan 
İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, "Çocuklarımızın nereye gittiğini, 
ne yaptığını, internet cafelerde hangi sitelere girdiklerini bilmeliyiz. 
Bunun yanında ilçede yaşanan huzuru bozmaya kimsenin gücü yet
meyecektir. Biz, buna kesinlikle izin vermeyiz.” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türk Polis 
Teşkilatının 161. 
kuruluş yıldönümü 
tüm yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de 
düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Törene, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün ile siyasi 
parti temsilcileri, 
sivil toplum örgütleri 
ve vatandaşlar 
katıldı.
Dün, saat 10.oo da 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk koymasıyla 
başlayan tören, saygı 
duruşu ve okunan 
İstiklal Marşı ile 
devam etti. 
Günün anlamını 
belirten konuş
maların ardından 
polis memurları 
tarafından şiirler 
okundu.
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
yaptığı konuşmada: 
“Bu güzel günde 
davetlilerle birlikte 
halkın da bizi yalnız 
bırakmayıp verdiği 
destekten dolayı 
teşekkür ediyorum” 
dedi. Kurt, polisin

rtmrtııtnıaR

Atatürk Ânıtı’ndaki 
^törenlerde polis 

memurları tarafından 
şiirler okundu.

Üniversite düzeyinde 
eğitim verdiği hatır
latarak, "Polisimiz 
çağa uygun görev ve 
vazife bilinci ile 
vatandaşına hizmet 
vermektedir." dedi. 
Eğitimde en önemli 
desteğin aileler 
tarafından 
çocuklarına verile
ceğini söyleyen
Kurt, ÇocuKiarımızın 
nereye gittiğini, 
ne yaptığını, internet 
cafelerde hangi 
sitelere girdiklerini 
bilmeliyiz. Bunun 
yanında ilçede 
yaşanan huzuru 
bozmaya kimsenin 
gücü yetmeyecektir. 
Biz, buna kesinlikle 
izin vermeyiz.
Bu güvenliği

vatandaşımızın bize 
vereceği destekle 
yerine getirmeye 
çalışacağız" 
şeklinde konuştu. 
DÜĞÜN 
SALONU’NDA 
KOKTEYL 
Belediye Düğün 
Salonu’nda İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen kutlama

kokteyline Kayma 
kam Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün, Uludağ 
Üniversitesi 
Yerleşkesi Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim
Korukçu, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzb. 
Murat karaman, 
siyasi parti 
temsilcileri, sivil 
toplum örgütleri, 
daire amirleri, 
muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. 
Misafirleriyle 
tek tek ilgilenen 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile polis 
memurları, Polis 
Teşkilatı’nın 161. 
kuruluş yılını hep 
birlikte kutladılar.

Mehmet Ağar
Türkiye’nin siyasi hayatı bu günlerde hızlı 

bir şekilde değişmeye başladı. Olaylar üst üste 
geldikçe iktidarda olanların devlet tecrübesi 
olmaması sırıtmaya başladı.

Başbakan’ın en ufak bir eleştiriye bile 
tahammülsüzlüğü, sadece dinci diye 
adlandırılan kesimi veya eşi dostu en mühim 
yerlere atama inadı (Merkez Bankası Başkanı 
bir misal), medyayı karşısına alıp, basına 
sürekli laf yetiştirme derdi, AK Parti’yi uçuru
mun kenarına getirmeye, seçimi kaybettirecek 
duruma sokmaya yetecek..

Hatta daha da açık soyleyeyirp, son gün
lerde olan olaylarda hükümetin zaafı, Türk - 
Kürt gerginliği AK Parti’yi uçurumun kenarına 
getirdi..

Şimdi ne olacak?
Türk halkı hangi partiye yönelecek..
Şöyle düşünüyorum; Halkın sola yönelmesi 

mümkün görünmüyor..
Türkiye'de bir ara %45’lere kadar çıkan 

oyları sağolsun Ecevit ve Baykal sayesinde % 
15 lere geriledi...

Demek ki halkın %85 inin tercihi sağda..
Sağ da kimler var belli..
Doğru Yol - Anavatan - Milliyetçi Hareket 

Partileri..
Türkiye'de partiler programlan ile değil 

Parti Başkanları ile yürürler..
Mehmet Ağar - Erkan Mumcu - Devlet 

Bahçeli...
Benim bu yazım belki bazı militanları 

kızdıracaktır ama, düşündüklerimi 72 yılın 
birikimleriyle doğruyu söyleyeyim, bu günkü 
kötü olaylara bakıp en güçlü aday Sayın Devlet 
Bahçeli olarak görünüyor..

Devlet Bahçeli, ağır başlı tavrıyla devlet 
adamlığı sınavından daha öncede iyi notlar 
almıştı..

Son günlerde de provokasyonlara karşısın
da dikkat diyor..

Bence Türk halkı ve aklı başında kürt halkı, 
bu işlerin büyümeden, biri binlerini hırpala
madan bitmesini istiyor..

Bu nedenle AK Parti’nin- Erdoğan'ın en 
güçlü alternatifi Mehmet Ağar

Halkı dinleyin, kahvelere girin, eş dost soh
betlerine katılın, bu sorunları “Türk-Kürt soru
nunu çözse çözse Ağar çözer” diyorlar.

Sonra da daha önce yaptıklarını bir örnek 
gösterip “Mehmet Ağar’ın yaptıkları yapacak
larının garantisidir.” diyenlerin sayısı hızla 
artıyor.

Gerçi Doğru Yol Partisi içinde eskiden kalan 
fosiller hala siyasette var oldukları gayreti 
içinde, içeriden partiyi dinamitlemeye çalışıyor
lar..

‘Türkiye’nin bölünmezliği,
‘Yetmiş milyonun birlikte kardeşçe yaşa

ması.
‘ En zor zamanlarda anarşi ve terörün 

üstesinden nasıl gelindiyse, yine gelinecek.
* Toplumun umutsuzluğa kapılmaması.
* Demokrasi içinde bunlar halledilir, 

dedikleri bunlar..
Mehmet Ağar da kendini daha fazla görünür 

hale getirir, liderlik durumunu güçlendirirse bu 
iş olur..

Türk halkı aç kalmaya razı, yeter ki terör 
onurumuza yakışır şekilde sona erdirilsin. 
Bunun içinde konuşana değil, vurduğu yerden 
ses getiren liderleri başında görmek istiyor.

Mehmet Ağar bu tarife benziyor...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Sorumlu yönetici belgeleri dağıtıldı
Elif ESMEN

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, 
Tarım İl Müdürlüğü 
ve Çıraklık Eğitim 
Merkezi’nin 
ortaklaşa açtıkları 
10 gün süren 
kurs sonunda 
20 beygir gücü 
altındaki işyerlerine 
sorumlu yönetici 
belgeleri verildi. 
Ustalık belgesi 

olan ve gıda mühen
disi zorunluluğu 
bulunan iş yeri 
sahiplerinin 
katıldığı kursta, 
belge almayı hak 
kazanan kursiyerlerin 
belgeleri Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve Çıraklık 
Eğitim Merkezi 
Erçin Pekmezci 
tarafından verildi.

İlçelerde ilk defa 
Gemlik Esnaf 
Odası’nın böyle bir 
uygulama başlattığını 
belirten Talan, 
"Ustalık belgesi olan 
her kesin müracaat 
edebileceği, iş 
yerlerinde gıda 
mühendislerine 
gerek kalmaması 
için Esnaflar Odası 
olarak Tarım İl 
Müdürlüğü ve Çıraklık

Eğitim Merkezi 
ile birlikte böyle bir 
uygulama başlattık. 
Esnaf için bu 
tür çalışmalar 
devam edecektir. 
Amacımız ayakta 
zor duran esnafımıza 

yardımcı olabilmek
tir" derken 
belgelerini alan 
kursiyerlere de 
başarılarının 
devamını diledi.

11

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I

%

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içindejYeni 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.Kumia’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik &

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

Yalova 448.54 m2 arsa
■' Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
SI Termal yolu Gülerce Villalarının 

: altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

M, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

TOPRAK YOKSA... YUMURTA YOK!
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, imarla ilgili konular karara bağlandı.

Doğu gelişme alanı imara
Belediye Meclisi dün toplanarak imarla ilgili konuları görüştü. İmar Komisyonu’ndan 
Meclise sunulan raporda ilçenin doğu bölümünde kaçak olarak yapılmış yapıların 
bulunduğu 84 hektarlık alanı içine alıyor. DYP Sözcüsü Av. Gökhan Taylan planın 
kaçak yapılaşmayı taviz olacağı gerekçesiyle eleştirdi. Yapılan oylamada, plan 
değişikliği kabul edildi. Gemsaz'da imar değişikliği istemi kabul edilmedi.
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik'in en fazla 
kaçak yapılaşma böl
gesi olan 84 hektarlık 
Doğu Gelişme Alanı 
İmar Planı Belediye 
Meclisî’nde oy çok
luğu ile kabul edildi. 
Yeni imara açılan 
bölgede yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren İmar 
Komisyonu Başkanı 
Cemal Aydın Aybey, 
vatandaşların 
yaptıkları binaları 
göz önüne alarak 
koruduklarını ve 
mevcut alan üzerinde 
Gemlik halkına 
çok iyi hizmet vere
bilecek yerleşim 
bölgesi hazırlandığını 
söyledi.
PLAN TADİLATIYLA 
KAÇAK YAPIYA 
TAVİZ VERİLİYOR 
Yeni imara açılan 
çevre yolu dışında 
kalan bölgenin 
yüzde 60'ında kaçak 
yapılaşma bulun
duğunu belirten 
DYP'li meclis üyesi 
Gökhan Taylan, 
"Hazırlanan plan tadi
latıyla kaçak yapılaş

maya taviz ve
rilmiştir" dedi. 
Planın buradaki 
kaçak yapılaşmayı 
korumak amacında 
olduğunu ve 
Gemlik'in ileriye 
dönük ihtiyacına 
cevap vermesinin 
mümkün olamaya
cağını belirten 
Taylan, "Burada 
zaten bir yapılaşma 
mevcut, buradaki 
vatandaşlarımızın 
bir çoğu ileride 
mağdur olacaklardır. 
Bu yapılan Gemlik'te 
kaçak yapılaşmayı . 
teşviktir" 
diye Konuştu 
ALANIMIZ YOK 
DYP'li Gökhan 
Taylan'ın eleştiri ve 
görüşlerine cevap 
veren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemlik'in 
genişleme alanı 
olmadığı için 
mevcut alan 
üzerinde en iyisini 
yaptıklarını söyledi. 
Belediyeleri ve 
köyleri yakından 
ilgilendiren 2-A 
orman yasasının 
çıkarılamamasını ise

sıyası partilere 
bağladı. Bazı siyasi' 
partilerin ısrarla karşı 
çıktıkları bu yasanın 
Gemlik'e de nefes 
aldıracağını, orman 
olmadığı halde orman 
olarak görünen yer
lerin imara-açıla
madığını ifade eden 
Başkan Mehmet 
Turgut, "Çevremizde
ki ilçelerin arazileri 
belediyelere verile 

biliyor. Gemlik ve 
Mudanya'nın bu 
imkanı yok. 2-A 
belediye ve köyleri 
yakından ilgilendi 
riyor. Basınında bize 
vereceği destekle 
siyasi partiler ve sivil 
toplum örgütleriyle 
bu kanunun çıkarıl
ması için girişimde 
bulunabiliriz" dedi. 
DYP'lilerin karşı 
oy kullandığı yeni 
İmar Planı mecliste 
oy çokluğu ile 
kabul edildi.
İmar Planı’nın kabul 
görmesinden sonra 
düşüncelerini ifade 
eden Başkan Turgut, 
"Belediye Meclisi 
Gemlik halkına 
verdiği sözü yerine 
getirmiş oldu" 
şeklinde konuştu. 
Belediye Meclisi’nin 
dünkü gündeminde 
bulunan ve 
GEMPORT’un 
Serbest Bölge’ye 
açılacak köprü 
yapımını görüşen 
meclis, isteğin 
köprünün ayaklarının 
belediyeye ait arazide

Doğu Gelişme 
alanı imar planı

• Belediye 
JVleclisi’nde 
AKP’lilerin oyları 

Jkabuled ildi 

olması nedeniyle 
kabul edilmedi.
İstek projenin 
değiştirilerek 
yapılmasını ise 
onayladı.
Gemsaz'da istenen 
plan değişikliğine 
sıcak bakmayan 
Belediye Meclisi 
istenen plan tadilatını 
kabul etmeyerek, 
planın korunması 

yönünde karar aldı. 
Belediye Meclisi 
ayrıca 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
yanında bulunan 
arsanın kamu
laştırtarak okula 
verilmesi ve yanında
ki diğer arsanın ise 
belediye hizmet alanı 
olarak kamulaştırıl
ması isteğini oy 
birliği ile kabul etti.
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Umurbey halı sahası yenilendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İşçi emeklilerinden MHP’ye ziyaret

Umurbey Aytepe 
mevkiindeki hah 
sahaya Bursa 
Merinos stadının 
benzeri çim 
döşendi.
Mülkiyeti Umurbey 
Belediyesi’ne ait olan 

i halı saha tesisleri 
| ihale yoluyla kiraya

veriliyordu.
Yaklaşık 3 yıl 
önce sporseverlerin*, 
hizmetine açılan 
halı sahanın 
zemininde başlayan f 
bozulmalar nedeniyle 
geçtiğimiz günlerde 
bakıma alınmıştı. 
Merkezi İstanbul'da 
bulunan Bessan 
Şirketinin yaptığı ve 

adı Eko çim olan 
55 milimetrelik yeni 
malzeme sahanın 
zeminine döşendi. 
Bursa Merinos 
stadının benzeri 
çimden oluşan 
yenilemenin Umur 
bey Belediyesi’ne 
toplam maliyetinin 
26 bin 500 YTL 
olduğu öğrenildi.

Elif ESMEN
Gemlik İşçi 
Emeklileri 
Derneği yöneticileri 
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ve yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundular.
İşçi Emeklileri 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener ile 
dernek yöneticileri 
MHP İlçe Teşkilatına 
başarılar dilediler. 
Dernek Başkanı 
Yener, "Tekrar seçil
menizi işçi emeklileri 
adına kutlarken 
size ve yönetiminize 
hayırlı olmasını 
diliyoruz. Bizler sivil 
toplum örgütü olarak 
Gemlik için olumlu 
her çalışmanız için 
destek vermeye 
hazırız" şeklinde 
konuştu.
‘‘Dernek yasalarının 
değişmesihin ardın
dan siyasi partilerle 
daha rahat fikir alış 
verişi olanağının 
sağlanmasıyla 
bizlerde Gemlik için

sorunları dile 
getirmek zorunda 
hissettik” diyen 
Yener, "Gemlik bizim, 
Gemlik'e sahip çık
malıyız. Gemlik’in 
sorunlarını dile 
getirmek zorundayız. 
Bizlerde gözlemci 
olarak birtakım 
şeyleri söylerpek, 
dile getirmek, üstüne 
gitmek zorundayız. 
Bizimde çorbada 
tuzumuz bulunursa 
ne mutlu bize. 
Çalışmalarınızı bir 
kez daha tebrik 
ediyor başarılarını 
diliyoruz "dedi. 
MHP İlçe Başkanı 
Me.hmet

Kayaoğlu da 
bilgi ve birikim 
bakımından, 
birikimin 
dışa vurumu 
olarak yapılan . 
faaliyetlerle örnek 
alınan İşçi 
Emeklileri 
Derneği üyelerine 
"Bizler her zaman 
çalışmalarınızı 
beğeniyle ve 
örnek alarak 
takip ediyotuz. 
Faaliyetleriniz ve 
çalışmalarınızı 
bizlerde tebrik 
ediyor desteğiniz
den dolayı 
teşekkür ederim" 
şeklinde konuştu.
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PKK büyük kentlerde eylem planlıyor
PKK, oyuncak araçlar
la büyük şehirlerde 
bombalı eylemlere 
hazırlanıyor. Terör 
örgütünün, 50 milyon 
dolarlık silah aldığı 
iddia edildi. TSK 
doğudaki birlikleri 
güçlendiriyor. 
Terör örgütü PKK'nın, 
büyük kentlerde eylem 
yapmak için güvenlik 
güçlerinde hiçbir kaydı 
ve sabıkası bulun
mayan teröristleri 
Kuzey Irak'taki Kandil 
Dağı’nda eğittiği, bu 
saldırılarda uzaktan 
kumandalı oyuncak 
araçları seçeceği 
belirtildi.
Bu gelişmeler üzerine 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin, PKK’h 
teröristlere karşı Irak 
ve İran sınırında kap
samlı önlem aldığı, 
Kayseri, Bolu ve 
İsparta’dan gelen 
komando birliklerinin 
Hakkâri’nin 
Yüksekova, Şemdinli 
ve Çukurca ilçeleri ile 
Şırnak’ın sınır 
bölgelerinde 
konuşlandırıldığı 
kaydedildi.
Güvenlik güçleri yap
tıkları istihbaratlarda

Doğu ve 
Güneydoğu'da çatış
maya girmekten kaçı
nan PKK’nın büyük 
şehirlerde ses getire
cek bombalı eylemlere 
hazırlındığını belirledi. 
PKK'nın bu eylemlerde 
daha önce güvenlik 
güçlerinde kaydı ve' 
sabıkası olmayan 
örgüt üyelerini seçip 
Kandil Dağı’ndaki 
kampta eğitime aldığı 
saptandı. Bomba 
yapma konusunda 
eğitim alan 10 
teröristin özellikle 
büyük kentleri hedef 
almayı planladığı 
bildirildi. Teröristlerin 
bu saldırılarında uzak
tan kumandalı oyun
cak araçları kullanmayı 

planladığı, patlayıcı 
yapımında kullanılan 
nitrik asit bulmak için 
özelikle Irak’ta arayış 
içine girdiği tespit 
belirtildi. Güvenlik 
güçleri, bu istihbarat 
üzerine tüm illeri 
uyarırken, gerekli 
önlemlerin alındığı 
belirtildi.
SİLAH PAZARLIĞI 
Terör örgütün, uzaktan 
kumandalı eylemler 
için hazırlık yaptığı, 
dağ kadrosundaki 
teröristleri de 
silahlandırmak için 
harekete geçtiği öne 
sürüldü. Güvenlik bi 
rimleri, PKK'nın Ürdün
lü bir silah kaçakçısıy
la yaptığı pazarlıkta 50 
milyon dolarlık silah 

alımı için anlaşma 
sağladığını belirledi. 
Ürdünlü silah 
kaçakçının ismi istih
barat birimlerijarafın- 
dan tespit edildi. 
PKK'lı üst düzey 
yöneticilerinin, 
teröristlerin Irak ve 
İran’dan özelikle 
gece geç saatlerde 
Türkiye’ye geçerken 
termal kameralara 
yakalanmaması için 
özel giysiler almak için 
Avrupa ülkelerinde 
arayışlarda bulunduğu 
öne sürüldü. Termal 
kameraların ıslanan 
kişileri tespit 
edemediğini 
düşünerek yağmurluk 
almak için. Avrupa’daki 
yandaşlarına talimat 
verdiği ifade edildi. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin, PKK’h 
teröristlere karşı Irak 
ve İran sınırında kap
samlı önlem aldığı, 
Kayseri, Bolu ve 
İsparta’dan gelen 
komando birliklerinin 
Hakkâri’nin 
Yüksekova, Şemdinli 
ve Çukurca ilçeleri 
ile Şırnak’ın sınır 
bölgelerinde konuş
landırıldığı kaydedildi.

LPG kullanımı artıyor

Otomobillerde LPG 
kullanımının 
Türkiye'de olduğu 
gibi dünyada da hızla 
geliştiği, Türkiye'deki 
oto LPG piyasası 
büyüklüğünün 5 
milyar doları 
bulduğu bildirildi 
Zavoli Türkiye temsil
cisi ve Polaris LPG 
Genel Müdürü Sezen 
Bayraktar, oto LPG 
tüketim eğilimlerinin 
Türkiye'de dünyayla 
paralellik göşterdiğini 
söyledi Oto LPG'den 
Türkiye'de yılda 
yaklaşık 3.3 milyar 
YTL'lik vergi 
alındığını, sektörde 
57 dağıtım firmasının 
bulunduğunu ve yak
laşık 45 bin bayiin 
LPG'li otomobillere 
hizmet verdiğini 
belirten Bayraktar, 
sektörde yaklaşık 450 
bin kişinin istihdam 

edildiğini vurguladı. 
Dünyada otomo
billerde LPG kul
lanımının yıllardır 
devam ettiğini, İtalya 
ve Hollanda'nın klasik 
LPG ülkeleri olduğu
na işaret eden 
Bayraktar, 
Polonya'nın en büyük 
piyasa, Almanya'nın 
en hızlı büyüyen ve 
en fazla potansiyeli 
olan ülke, Güney 
Kore, Rusya, 
Japonya ve 
Meksika'nın ise 
önemli pazarlar 
olduğunu vurguladı. 
Bayraktar, oto 
LPG'nin benzin ve 
dizele göre daha ucuz 
olduğunu, vurgu
larken, aynı yol per
formansının sağlan
abileceğini ve yüzde 
50 yakıt tasarrufu 
elde edilebileceğini 
bildirdi.

GDS MÜHENDİSLİK <@>Buderus
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
- Acık ve Saydam
- Hesap verme Vükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR VRPIDfi OIRBİLMGK T€M€l İLKCMİZDİR.

YOĞUŞMALI
DELTA KOMBİ KOMBİ

Demîrsubaşı 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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MEB, imaj değiştiriyor
Milli Eğitim Bakanlığı, 
kurumsal imajını 
yeniden yapılandırıyor. 
Reklamcılar ve eğitim 
uzmanlarından oluşan 
bir komisyon, MEB'in 
kurumsal kimliğini sil 
başkan yenileyerek, 
yönetmelik taslağı 
oluşturdu ve son 
aşamaya geldi.
Taslağa göre, artık 
tüm okul türleri ayrı 
renklerle ifade edile
cek. Okul öncesi 
eğitim kurumlan 
'pembe', ilköğretim 
'mavi', liseler 'san' ve 
çıraklık ve yaygın 
eğitim kurumlan, 
hizmetiçi eğitim 
kurumlan, 
öğretmenevleri, tesis 
ve kamp merkezleri, 
basım ve yayınevleri 
'mor' zemin üzerine 
'mor' renkli tabelalarla 
anılacak. Yazılar ise 
siyah renkte temel 
büyük harflerle yazıla
cak. Yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesiyle 
merkez ve taşra teşki
latında uygulamaya 
girecek olan kurumsal 
kimlikle, okulun hangi 
türde bir okul olduğu 
uzaktan rengi 
görülerek anlaşılabile

cek. Bu çerçevede 
tabelaların yaklaşık 
50 metre mesafeden 
okunabilecek netlikte, 
ebatları binanın 
büyüklüğüyle orantılı 
ve mirrrâri özelliğine 
uygun, iklim şartları
na dayanabilir 
malzemelerden, ışıklı 
veya ışıksız plarak 
yapılması taslakta 
hüküm altına alındı. 
Ayrıca kampus özelliği 
taşıyan eğitim kurum- 
larının bahçe girişinin 
uygun bir yerine, kuru
mun bölüm ve birim
lerini belirten yerleşke 
planının konulması 
zorunlu olacak. 
Kurumsal kimlik 
çalışmalarında, okul 
tabelalarının dışında 
bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatında kul
lanılan tüm eğitim araç 
ve materyallerinin 
renk, şekil, ölçü/oran, 
yazı karakterleri de 
değişiyor. Bakanlık, 
kurumsal kimlik çalış
masını, '3797 sayılı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Teşkilatı ve Görevleri 
Hakkında Kanun' 
hükümlerine 
dayanılarak hazırlıyor. 
İŞTE MEB'İN

B.M.E.

ŞEKİLLENEN YENİ 
İMAJ ÇALIŞMASI 
Adlandırma tabelaları; 
merkez ve taşra teşki
latı ile bağlı korum ve 
kuruluşlarında 
görevlilerin ad, unvan 
ve odaları, derslik, atol 
ye, kütüphane, labo
ratuar ve benzeri 
bölümleri belirlemek 
amacıyla kapı girişler
ine konulan tabelalar 
yeniden tasarlanarak 
değişiyor. MEB amble
mi; bakanlığın kitap, 
meşale ve alevden 
oluşan simgesinde 
yazılı 'M.E.B' logosu 
meşalenin ortasından 
geçen kitap üzerinden 
alınarak, dairesel 
çerçevede 'Milli Eğitim 
Bakanlığı' şeklinde 
dizayn ediliyor. MEB 
flamaları ve bayrakları; 
bayraklarda MEB'in 
amblemi yer alacak, 
her kurum kendi rengi
ni ulIanacak.Oranlama 

ise Türk bayrağı 
oranını geçemeyerek, 
eşit olacak. Tabela, 
kartvizit, başlıklı kağıt, 
zarf ve bloknot; CD, 
CD kapağı, adres 
etiketi, faks mesajı 
formu, not kartı ve 
dosya; Atatürk posteri, 
İstiklal Marşı ve 
Gençliğe Hitabe; logo, 
amblem, flama, tanıtıcı 
bayrak, bez /vinyl afiş 
ve arka fon; taziye, 
teşekkür ilan ve 
çelenk; taltife yönelik 
teşekkür, taktir, aylıkla 
ödül, hizmet şeref ve 
onur belgesi; araç, 
personel araç ve geçi
ci görev araç kartı; 
tanıtım malzeme, sem
bol gibi tüm araç- 
gereçler A'dan Z'ye 
yeniden revize edili 
yor. Özel eğitim 
kurumlan, MEB'in 
yürürlükte bulunan 
Kurumsal Kimlik önet
meliğinde yer alan 
"Yerleşim yerinin kon
umuna göre görüntü 
kirliliği oluşturmadan, 
kurumsal tabelaların 
dışında tanıtıma yöne
lik, başka tabelalar da 
kullanabilirler" hükmü 
taslak yönetmelik de 
kaldırılıyor.

Adliye personelinin 
servisine bomba

Beyoğlu Adliyesi'nde 
görevli hakim ve 
savcıları taşıyan oto
büse yerleştirilen 
bomba düzeneği, 
bağlı bulunduğu 
cep telefonunun 
bataryasının bitmesi 
üzerine şans eseri 
patlamadı. Alınan bil
giye göre, Ataköy'de 
oturan hakim ve 
savcıları evlerinden 
alan 202002 sefer 
sayılı İETT otobüsü, 
çalışanları Beyoğlu 
Adliyesi'ne bıraktık
tan sonra yeni sefere 
çıktı. Dün saat 08.45 
sıralarında yolcu 
almak için 
Gaziosmanpaşa oto
büs durağına gelen 
otobüs şoförü, arka 
koltuktaki paketi 
fark etti.
Unutulduğunu 
düşündüğü paketi, 
hareket amirliğinin 
hemen önüne bırakan 
sürücü ve 
arkadaşları, paket 

içindeki cep telefonu 
ve kabloları fark 
edince durumu 
polise bildirdi. 
Kısa sürede olay ye 
rine gelen polis ekip
leri, gerekli önlemleri 
alarak uzman ekiplere 
haber verdi. Uzman 
ekipler tarafından 
yapılan inceleme 
sonucunda, paketin 
içinde bomba 
düzeneği olduğu 
belirlendi. Düzeneğin, 
bağlı bulunduğu 
cep telefonunun 
bataryasının bitmesi 
üzerine şans eseri 
patlamadığı ortaya 
çıktı. Polis ekipleri 
olayla ilgili soruştur
ma başlatırken, 
Hareket Amiri 
Demirşah Aksu, 
"Arkadaş paketi 
getirdi. İçinde telefon 
görünce şüphelenip 
polise haber verdik, 
incelemesi sonucun
da düzenek olduğu 
belirlendi" dedi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus ------------ kombi
m

Q ISISAN ) KALORİFERTES/MTI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

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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İHALE İLANI 
T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI - BURSA
HAVUÇ (2 NCİ SINIF) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2006 / 36442
1. İdarenin -
a) Adresi
b) Telefon ve faks no
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri

: Dikkaldırım Cad. 16070 Çekirge-Osmangazi-BURSA
: 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43

c) Teslim (Tarihi/tarihleri)

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Teknik şartnamesine göre ; 80.000 Kğ. Havuç
: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 

Gemlik / BURSA

b) Tarihi ve saati

: Sözleşmenin tebliğini müteakip 
365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

: MSB BURSA İç Ted. Blg. Bşk. lığı 1 Nolu İhale Salonu
: 18.04.2006 - 10.oo

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 elektro 

nik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı 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 alın

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 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 ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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 Sicili Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kamu ihale kanununun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bent
lerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi
4.1.9. İhale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

I 4.1.11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretlerini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklerine ilişkin beyanname
4.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2) (4.1.3) (4.1.4) (4.1.11) ve (4.1.12) de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanı MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı adresinde görülebilir ve 20.oo YTL 

karşılığı MSB. BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı İlan Memurluğu adresinden temin edilebilir. İha 
leye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 18.04.2006 tarihi saat 10.00’a kadar MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu 
İhale Kom. Bşk. lığı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, mal kaiem/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.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar : Tüzel kişiliklerde şirketi temsile yetkili kişi/kişiler ve şirketin % 51 hissesine 

sahip ortak/ortaklar, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını ihale komisyonuna sunacak
lardır. B-1497

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 

KÖRFEZ REKLAM
'.......... ... ıMWrtıSMrtîsliiaı

Vergi avı başlıyor

Maliye Bakanlığı 
denetim elemanları, 
2006 yılı Denetim 
Programı ile çok 
geniş bir alanda 
vergi avı başlatıyor. 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın onay 
verdiği 2006 Vergi 
Denetim Programı, 
merkezi denetim 
elemanları ve Vergi 
Dairesi Başkanlıkları 
bünyesinde görev 
yapan denetmenlerin 
gerçekleştireceği 
vergi 
incelemelerinin kap
samını genişletti.
Program, vergi dene
timlerinin ülke çapın
da ve ekonomik 
kararları olumsuz 
etkilemeyecek şe 
kilde planlanmasını,

yaygın, etkin ve adil 
biçimde yürütülmesi
ni, kayıt dışı 
faaliyetlere yönelik 
denetimlerin de 
yaygın ve yoğun 
vergi incelemelerini 
kapsayacak şekilde 
yapılmasını öngördü. 
Programda turne 
denetimi yapılacak 
iller şu şekilde tespit 
edildi: İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, 
Adana, Mersin, 
Antalya, Gaziantep, 
Denizli, Hatay, 
Manisa, Konya, 
Kayseri, Aydın, 
Gebze (Kocaeli), 
Samsun, Trabzon, 
Çorlu (Tekirdağ), 
Eskişehir, Balıkesir, 
Afyonkarahişar ve 
Muğla.

Rlftı Maı Misi teştfirö
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
Başkanı Zahid 
Akman, Show TV 
yetkililerine "Kurtlar 
Vadisi" isimli diziyi 
"herhangi bir yasal 
uyarı ya da yaptırı
ma" gerek kalmadan 
yayından kaldırdık
ları için teşekkür 
mektubu gönderdi. 
Zahid Akman, mek
tubunda son zaman
larda okullardaki 
şiddet olayları 
nedenyle dikkatlerin 
televizyon yayınları
na yöneldiğini hatır
latarak, şunları kay
detti: "Son zaman
larda okullarda 
gençler arasında 
meydana gelen ve 
hepimizi üzen şiddet 
olayları bir kez daha 
dikkatlerin televiz 
yon yayınlarına 
yönelmesine ve tele

vizyon program
larının şiddetin yayıl
masında etkili 
olduğuna ilişkin 
görüşlerin ortaya 
atılmasına neden 
olmuştur.
Böylesine hassas bir 
dönemde, eleştiri
lerin hedefi haline 
gelen 'Kurtlar Vadisi' 
adlı dizi filmi reyting 
almasına ve yüksek 
gelir getirmesine 
rağmen, herhangi bir 
yasal uyarı ya da 
yaptırıma ihtiyaç 
bırakmadan yayın
dan kaldırmanız, 
Türkiye'de televiz 
yon yayıncılığı 
alanındaki sosyal 
sorumluluk anlayışı 
mn güzel bir örneği 
olarak kabul edilmiş 
tir. Bu uygulamanın 
tüm yayın kuruluşla 
rımız için örnek teş 
kil etmesini dilerim."
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Çocuklarda altını ıslatma bozuklukları
Altını ıslatma, çocuk
luk döneminde sık 
karşılaşılan ve çocuk 
ürolojisi polikliniğine 
gelen olguların yüzde 
40'ını oluşturan klinik 
bir durumdur.
Çocuklarınızın şikâyet
leri sadece gece idrar 
kaçırma ile gece ve 
gündüz idrar kaçırma 
arasında seyreden bir 
spektrumdur. 
Normalde çocuklar 
gece idrar kontrolünü 
4 yaşında sağlarlar, 
gündüz kontrolü ise 
daha önce sağlanır. 
Yapılan çalışmalarda 
5 yaşındaki erkek 
çocukların yüzde 20'si, 
kızların yüzde 21’i, 
yaşı 12 olan erkeklerin 
yüzde 5'i ve kızların 
yüzde 4'ü hâlâ gece 
altlarını ıslatmaktadır. 
Hem gece-gündüz 
idrar kaçırma oranları 
ise kızlarda yüzde 6, 
erkeklerde yüzde 
3,8'dir.
Çocuklarda altını ıslat
ma basit bir gelişimsel 
problem olabileceği 
gibi doğuştan olan bir 
anatomik problemden 
dolayı da olabilir. 
Çocuklarda yaşla 
beraber altına ıslatma 
problemi azalsa da 
(Sadece uykuda altını 
ıslatan 5-19 yaş 
arasında çocukların 
her yıl yüzde 15’i 
kendiliğinden iyileşir) 
iyileşmeyen veya 
iyileşme sürecinde 
hem anne-baba hem 
çocukta psikolojik 
problemler ortaya 
çıkar.
Büyük oranda çocuk
lar ıslak çamaşırlarla, 
psikolojik olarak 
etkilenmiş, hayat 
kalitelerinden ödün 
vererek hayatlarına 
devam etmektedirler. 
Altını ıslatma proble 
minin hem çocuk hem 
ailede sosyal ve 
psikolojik sorunlar 

ortaya çıkarması 
tedavi gerekliliğinin 
en önemli gösterge
sidir. Tedavi edilmeyen 
çocukların sosyal 
ortamlarda içine 
kapanık, derslerinde 
başarısız oldukları 
yapılan çalışmalarla 
gösterilmiştir.
Tedavide idrar kaçır
manın organik neden
leri ortadan kaldırıldık
tan sonra psikolojik 
problemlerde ve okul 
başarısında hızlı bir 
düzelme ortaya 
çıkmaktadır.
Altını ıslatma problemi 
yaşayan çocukların 
başarıyla tedavisinde 
en önemli nokta doğru 
teşhisi koymak ve 
uygulanan tedavinin 
sonuçlarını objektif 
veriler eşliğinde 
değerlendirmekten 
geçer.
Aşağıdaki sorgulama 
formunda çocuğunuz
da işeme bozukluğu 
olup olmadığını 
anlamınızda 
faydalı olacaktır. 
Bu skorlamaya göre 
çocuğunuzun 10 un 
üzerinde puan alması 
yüzde 90 işeme 
bozukluğu olma 
olasılığını göstermek
tedir. Altına ıslatma 
probleminin 
sınıflandırılması 
Altına ıslatma proble
mi basitçe şu şekilde 
sınıflandırılır. 
Gündüz-Gece altını 
ıslatma:
-Disfonksiyonel İşeme: 
Çocuğun işeme eğiti
mini zamanında yanlış 
alması sonucunda 
mesane boşaltma 
fazında mesane 
tabanında idrar tut
maya yarayan sfinkter 
ve pelvik taban 
kaslarını kasarak 
idrarını yapmasıdır. 
Çocuklar aralıklarla 
işeme ve işeme son
rası mesaneyi tam

boşaltamama 
durumuyla karşı 
karşıyadır. Kabızlık da 
buna eşlik eder. 
Aşağıdaki resimde 
işeme disfonksiyonlu 
bir çocuğun işeme 
paterni balon-mandal 
eşliğinde anlatılmaya 
çalışılmıştır. Çocuğun 
işeme eğrisindeki dal
galanma mesanesinin 
kaşıtırken aynı sırada 
sifinkterinin kasılması 
sonucunda ortaya 
çıkan bozukluğu 
anlatmaktadır.
-"URGE" Sendromu 
(AŞIRI AKTİF 
MESANE): Mesanenin 
idrarla dolmaya 
başladığı dönemde 
istemsiz olarak kasıl
ması ve bu kasılmalar 
sonucunda ortaya 
çıkan basınç artışı 
nedeniyle idrar kaçır
manın gerçekleştiği 
durumdur.
Aşağıda Mesanenin 
idrarla dolmaya 
başladığı dönemde 
karşı koyulamayan 
kasılmalarının göste 
rildiği bir ürodinamik 
çalışma örneği: 
URGE Sendromunda 
İdrar Kaçırma 
mekanizması 
-Az aktif mesane: 
Mesanenin yeterince 
kasılamayarak idrarı 
boşaltamaması ve 
işeme sonrası 
mesanede idrar 
kalmasıyla kendine 
gösteren klinik durum
dur. İlk iki hastalıktan 
tedavisi daha 
komplike ve zordur. 
Sadece gece altını

ıslatma
Primer enüresis 
nokturna: Gündüz 
hiçbir şikayeti 
olmadan sadece 
gece uykuda altını 
ıslatma.
Aile öyküsü pozitifliği, 
fonksiyonel mesane 
kapasitesinin azlığı, 
ADH eksikliği ve gece 
uyanma problemleri 
belli başlı nedenleridir. 
Bu sınıflamanın önemi 
her hastalığın tedavi
lerinin farklı olmasın
dan kaynaklanmak
tadır. Her hastalıkta 
altını ıslatma en önem 
li sorundur. Tedavide 
başarı doğru teşhist 
bağlıdır.
Çocuklarda altını ıslat
manın diğer nedenleri 
neler olabilir?
-İdrar yolu 
enfeksiyonu.
-İdrar yollarında 
doğumsal anomaliler.
-Sinir sistemine ait 
hastalıklar (beyin ve 
omuriliği içine alan 
problemler).
-Geçirilmiş karın içi 
operasyonlar.
-Diğer patolojiler. 
Altını ıslatma dışıda 
çoçuğumda 
işeme bozukluğu 
olduğunu nasıl 
anlayabilirim?
İşeme bozuklukları 
kendini farklı 
şikâyetlerle de belli 
eder. Zamanında 
teşhis ve tedavi 
mesane dinamiğinde 
tedavisi güç durumlar
dan korunmanın en 
önemli koruyu
cusudur.

Hamile kadınlara cep telefonu uyarısı
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanı Prof. 
Dr. Murat Tuncer, 
çocukluk çağı kanser
leri içinde ilk 3 sırayı 
lösemi, lenfoma ve 
beyin tümörlerinin 
aldığını belirterek, 
bunlardan korunmak 
için alınacak önlemler
den birinin hamileler, 
bebek ve çocukların 
televizyon, bilgisayar 
ve cep telefonlarından 
en az 2.5 metre uzakta 
durmaları olduğunu 
söyledi.

Yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de her 10 
kanser vakasından 
birinin "çocukluk çağı 
kanseri" olduğunu 
söyledi. Ülkede her yıl 
ortalama 5 bin 
çocukta "çocukluk 
çağı kanseri" 
görülmesinin bek
lendiğini ifade eden 
Tuncer, "Sevindirici 
olan taraf bu sayıda 
bir artış olmaması" 
diye konuştu.
Çocukluk çağı kanser
leri içinde ilk 3 sırayı 
lösemi, lenfoma ve

beyin tümörlerinin 
aldığını belirten 
Tuncer, çocukluk çağı 
kanserleriyle 
mücadelede, bunların 
ortadan kaldırılması 
ve ölümlerin azaltıl
masının çok önemli 
olduğunu bildirdi. 
Tuncer, çocukluk çağı 
kanserlerinin azaltıl
ması için şunlara 
dikkati çekti: 
"- Hamilelik ve 
emzirme döneminde 
sigaradan hem aktif 
hem de pasif olarak 
kesinlikle uzak durul

malı. Aksi halde 
çocukluk çağı kanser
lerinin görülme riski 
3 kat artıyor.
- Gebelik süresince 
ağır kozmetikler, saç 
boyaları ve diğer tüm 
kimyasal maddelerden 
uzak durulmalıdır.
- Bebeklere ilk 6 ay 
sadece anne sütü ver
ilmelidir. 6 aydan 
sonra ek gıdalara 
geçilirken, bebeklere 
reklamlardan et 
kilenerek doğal 
olmayan besinler 
verilmemelidir, dedi.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN J
TSK ELELE VAKFI 1

OYAKBANK Ankara T Güneş Şb. 505 0 505 TL
Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 0736 J 

web: www.elele.org.tr

http://www.elele.org.tr
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Bakımlı ellere sahip olmak için
yapılması gerekenler

Güzel ve bakımlı ellere 
sahip olmak için bir 
takım tedbirler almak 
gerekiyor.
Özellikle ev işleriyle 
uğraşan kadınların 
elleri, temizlik 
esnasında destek 
ürünler kullanılmadığı 
takdirde daha fazla 
tahriş oluyor. Ellere 
zarar veren faktörlerin 
başında, fazla sıcak 
veya fazla soğuk su, 
deterjanlar, evde kul
lanılan temizlik ürün
leri, güneş, soğuk, 
yağmur, deniz ve 
toprak geliyor. Özellik
le suyla yapılacak 
işlerde lastik, diğer ev 
ve bahçe işlerinde ise 
pamuklu eldivenler 
kullanılması ellerin 
zarar görmesini 
azaltıyor.
Vücudun ağır işçisi 
olan ellerin kendisini 
yenilebilmesi için 
güzellik salonlarında 
uygulanan el ban 
yoları ve kompreslerin 
dışında evde uygulan
abilecek basit ama 
etkili öneriler de 
bulunuyor.
Bu önerilerden 
bazıları şunlar: 
"Ellerinizi ıslattıktan 
sonra iyice kurulayın, 
el kremi ya da losyon 
sürün. Ellerinizi günde 
iki, üç kere yumuşak 
sabunla yıkayıp bol 
suyla durulayın.

Günde bir kere par
maklarınızı ve tır
naklarınızı fırçalayın. 
Sert olmayan bir 
ponza taşı da elleriniz 
için yararlıdır. Sert 
derileri alarak lekeleri 
çıkarır. Haftada bir 
kere ellere çok yağlı 
kremle masaj yapın. 
Her parmağın ucun
dan başlayarak dibine 
kadar iyice sıvazlayın. 
Avuç ve el üstüne 
masaj yapmayı unut
mayın. Bunun için en 
uygun zaman gece 
yatmadan öncedir. 
Arada bir ellerinize 
kalın bir tabaka krem 
veya vazelin sürdük
ten sonra pamuklu 
eldiven takıp yatın. 
Uyumakta biraz zor
lanabilirsiniz. Ama 
sabah kalktığınızda 
elleriniz çok bakımlı 
olacaktır. El üstlerine 
sürülecek parafin 
tabakası gözenekleri 
açmak için çök yarar
lıdır. Ayrıca limon da 
eller için yararlıdır. 
Elin rengine iyi gelir". 
Ellerin yaşlanması ve 
yıpranmasını gecik- 
tirebilecek öneriler 
ise şöyle:
"1. Esmer lekeler: 
Bunlara yaşlılık 
lekeleri denir. Ellerde 
kahverengimsi lekeler 
oluşur. Bu lekelerin 
çıkmasını geciktirmek, 
hatta önlemek

mümkündür. Bunun 
için filtreli güneş ilacı 
kullanabilirsiniz. 
Eldeki benekler için 
de pigmen renklerini 
açan bir krem yararlı 
olur. En kötü ihtimalde 
suda çıkmayan 
fondötenle kapata
bilirsiniz. Bu yöntem 
aynı zamanda damar
ların gözükmesini 
engeller.
2. Soğuk kabarcıkları: 
Parmakların yeteri 
kadar hareket 
etmemesi, soğuk ve 
nemden yeterince 
korunmaması sonucu 
oluşur. En iyi yol, 
egzersiz yapmaktır. 
Çünkü bu egzersizler 
kan dolaşımını 
hızlandırır.
3. Sert deri ve çatlak
lar: Bunlara soğuk 
hava, elleri fazla zor
layan işler yol açar. 
Çatlaklara kir dolabilir. 
Bu kirleri limonla 
çıkarabilirsiniz. Sonra 
da bir parça pamuk 
yardımıyla zeytinyağı 
sürün. Bir süre 
bekledikten sonra 

ellerinizi sabunlu 
suyla yıkayıp iyice 
durulayın. Tabii ki 
sonra krem sürmeyi 
unutmayın. Bunun 
her gün yaparsanız 
elleriniz düzelir". 
Sık sık kullandığımız 
ellerimizin daha güzel 
ve sağlıklı görünmesi 
için egzersizlere de 
başvurmamız gereken 
yöntemlerin başında 
geliyor. Genç yaşlar
dan itibareh yapıla
bilecek hareketler ise 
şunlar:
"1. Yumruk açma: 
Yumruğunuzu iyice 
sıkın. Sonra parmak
larınızı öne doğru 
mümkün olduğunca .. 
açın. İki eli de âynı 
zamanda yapın. Bu 
hareketi en az 6 kere 
yapmalısınız.
2. Parmak ayırma: 
Ellerinizi avuçlarınızın 
yere bakacağı şekilde 
tam önünüze koyun. 
Parmaklar birbirlerine 
sıkıca yapışmış olsun. 
Sonra parmaklarınızı 
açabildiğiniz kadar 
açın".

Türkiye’de bazı tüp 
bebek merkezleri 
para uğruna insan
ların umutlarıyla 
oynuyor Evlat has
retiyle yanan insan
lar yüzde 100 başarı 
vaadiyle aldatılıyor. 
Tüp bebek sek
töründe olan biten
leri Prof. Seroğlu 
anlattı.
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Üreme 
Endokrinolojisi ve 
İnfertilite Bilim Dalı 
Başkanı Prof Dr 
Haşan Serdaroğlu 
ağır konuştu 
Serdaroğlu, bazı tüp 
bebek merkezlerini, 
kendilerini tanıtmak 
ve daha çok hasta 
çekmek için bebek 
sahibi olmada henüz 
araştırma aşamasın
da olan teknikleri 
yüzde 100 başarı 
abidesi gibi göster
mekle suçladı 
Oldukça sert ifadeler 
kullanan Haşan 
Serdaroğlu, 
"Ümitsiz hastalara 
duygu sömürüsü 

| yapılıyor...
I Bebek sahibi olmak 
' isteyen çiftlerin 
duygularıyla 
oynanıyor. Yakın 
geçmişte bir üreme 
merkezi, ellerinde 
bulunan yapışkanın 
en iyi spermleri 
seçtiğini ve bunların 
yumurtaya yerleştiril 

mesiyle çiftlerin 
çocuk sahibi 
olduğunu açıkladı. 
40 YAŞIN ÜSTÜNDE 
ÇOK ZOR 
Yine bir başka 
merkez kaliteli 
spermleri seçerek 
kesin hamilelik vaat 
eden "Sperm mık
natısı" yöntemini 
tanıttı. Bunların 
hepsi Amerika'da 
Avrupa'da henüz 
deneme aşamasında 
olan çalışmalardır. 
Meslek ahlâkına 
sığmaz" dedi. 
Yardımcı üreme 
tekniklerindeki 
başarının kadın veya 
erkekteki bozuk
luğun derecesi ve 
hastanın yaşı ile 
doğrudan ilişkili 
olduğunu belirten 
Serdaroğlu, 
"Dünyanın hiçbir 
yerinde tüp bebek ve 
mikroenjeksiyonda 
yüzde 100'lük bir 
başarı vaat edilemi 
yor. Kadında bulun
abilecek kistlerin 
derecesi, kadının 
yaşı tüp bebek 
tedavisinde önemli 
bir etken" diye 
konuştu. Serdaroğlu, 
erken dönem 
kistlerde yüzde 
30-40 başarı 
sağlanırken, 
ilerlemişlerde bu 
oranın çok 
düştüğünü belirtti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 1.0 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
Yaloyâ (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Oçakgaz 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
Totalgâz 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 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 26

NÖBETÇİ ECZANE
11 NİSAN 2006 SALI 
BAYER ECZANESİ 

İstiklal Cad. No:14 - GEMLİK 
TEL: 513 01 43

GEMLIKTN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2409 

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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OSYM'den tarihe geçecek karar
Yaptığı sınavlara eleştiriler artınca ÖSYM tarihi bir karar 
aldı. ÖSYM Başkanı Yarımağan, bundan sonra yapacakları
tüm sınavların sorularını açıklayacaklarını söyledi.

İnsan derisiyle 
ciltlenmiş kitap

I ÖSYM Başkanlığı, 
I ÜDS (Üniversiteler

arası Kurul Yabancı
l Dil Sınavı) sorularının 

ardından ilk kez TUS
I (Tıpta Uzmanlık 
I Sınavı) sorularını ve 
I yanıtlarını açıkladı.

Daha önce yaptığı 
açıklamada, nisan 
ayındaki TUS sonrası 
soru ve yanıtların 
açıklanabileceği 
müjdesini veren 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
bundan sonra 
yapacakları tüm 
sınavların sorularını 
açıklayacaklarını 
söyledi.
Şartların kendilerini 
sınav sorularını açık
lamaya zorladığını 
dile getiren Prof. Dr. 
Yarımağan, Bilgi 
Edinme Yasası ve 
yargı kararları sonu
cu böyle bir karar 

aldıklarını ifade etti. 
Yarımağan, "Soruları 
açıklamaktan başka 
seçeneğimiz kalmadı. 
Sadece TUS'ta 
değil, diğer sınavlar
da da soru ve yanıt
ları açıklayacağız” 
dedi.
Geçmiş yıllarda 
yapılan sınavların 
soru ve yanıtlarının 
açıklanmayacağını 
belirten ÖSYM 
Başkanı Yarımağan, 
şunları kaydetti: 
"Sorulara itiraz 
gelmesi durumunda 
soruları uzmanlara 
inceletiyoruz.
Sorunun yanlış 
olduğu saptanırsa, 
o soruyu değer
lendirme dışı 
bırakıyoruz.
Sınavı değer
lendirmek birkaç 
hafta sürüyor. 
Bu süre içinde

basında sorularla 
ilgili itirazlar 
çıkarsa, bunu 
ihbar kabul ediyoruz 
ve incelemeye 
alıyoruz. Bunun 
dışında direkt 
kişilerden veya 
kurumlardan itiraz 
gelirse onları da 
inceliyoruz. Bizim 
değerlenmeyi 
bitirmeden önce bu 

itirazların gelmesi 
lazım ki o soruyu 
dışarıda bırakalım. 
Bunun süresi en çok 
1 h'afta-10 gündür.
Bu süreyi geçirdikten 
sonra itiraz 
edilirse işlerimiz 
aksar. Sonuçlar ilan 
edildikten sonra 
sınavla ilgili bir tartış 
ma olursa, o zaman 
daha kötü olur. ”

İngiltere'de insan 
derisiyle ciltlenmiş 
300 yıllık bir kitap 
bulundu. Kitaptaki 
metinlerin çoğu 
Fransızca.
Dedektifler ürkütücü 
kitabın gerçek 
sahibini arıyor. 
Leeds'teki bir ana 
caddede bulunan 
kitabın, çalındıktan 
sonra düşürüldüğü 
ya da atıldığı 
sanılıyor. 
NAZİLER 
SUÇLANMIŞTI 
Kitaptaki metinlerin 
çoğu Fransızca. 
Uzmanlar, insan 
derisiyle kitap kapla
manın 18'inci ve 
19'uncu yüzyıllarda, 
özellikle Fransa'da 
ihtilal döneminde, 
ender de olsa kul
lanıldığını belirtiyor. 
'Antropodermik 
ciltleme' adı verilen 
teknikle, kadavralar
dan alınan parçalarla 
bazı anatomi kitap

arının da kaplandığı 
biliniyor. Naziler de, 
soykırım kurban
larının derilerinden 
kitap ciltlemekle 
suçlanmıştı.
West Yorkshire 
Polisi, kitabın 
1700'lü yıllara ait, 
siyah mürekkeple 
yazılmış bir el 
yazması olduğunu 
açıkladı. Kitabın 
konusu henüz aydın
lığa kavuşmazken, 
polis internet sitele 
rinde kitaba ait iki 
fotoğraf yayınlaya 
rak sahibini ya da 
kitap hakkında her
hangi bir bilgisi 
olanları aradığını 
duyurdu.

TELEKOM’DA
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! 1

SUP£RONLIN£
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ ■ İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0,532 747 01 57) l



Çocuklara devlet bakacak
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, primi ödensin veya ödenmesin, tüm çocukların 18 
yaşına kadar olan sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Genel sağlık sigortasıyla vatan
daşlara istediği hastaneyi seçme hürriyeti getirildiğini de söyleyen Başbakan Erdoğain, "İster özel, ister devlet has
tanesi olsun, genel sağlık sigortası kapsamında herkes istediği hastaneyi seçebilecek” dedi. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
12 Nisan 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Vergide yeni bir 
indirim geliyor

Gelir Vergisi oranlarının en alt ve en 
üst dilimi 5 puan indirildi, kurumlar 
vergisi oranı da mayıs ayında çıkması 
beklenen bir yasa ile yüzde 3Ö’dan 
20’ye indirilecek. Gelir ve kurumlar 
vergisi oranlarında ki bu indirimlerin 
hemen ardından, yeni bir indirim 
yapılacak ve stopaj (vergi kesintisi) 
oranları da aşağı çekilecek.

Haberi sayfa 8'de

Kaymakam Mehmet Baygül İlçe Meclisi toplantısını yaptı

Sorunlar masaya yatırıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İmar sorunu
Belediye Meçlisi’nin Doğu Bölgesi Geliş 

tirme alanında 84 hektarlık bir alan imara açıldı.,
Bu alanın içinde halen ne kadar yapılaşma 

var bilmiyorum.
Meclis önceki gün kaçak yapılaşma yapan

lara af getirmiş oldu.
Dünkü yazımda, bunun eskiden de böyle 

olduğunu, bugün de böyle olduğunu yazdığım
da bazıları bana kızmış..

Mecliste konuşan Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, ısrarla yamaçlarda orman niteliğinde 
görülen ve 2-B diye adlandırılan alanların 
Belediyeye verilmesini, buraların imara açıl
masını istiyor.

Başkanımız bunu gelecek için. çocuk
larımızın kurtuluşu olarak görüyor!

Bu kurtuluş olabilir mi?
Belediye kaçak yapılarla uğraşmıyor.
Kaçak yapılan yapıları yıkamıyor, ardından 

bunları plan İçine alarak yasallaştırıyor. Yapılan, 
garibanı kollamak gibi görünse de yaklaşan 
seçimler için oy avcılığından başka birşey değil.

Oysa, Gemlik’te kentçilik, ovada yapılaşmayı 
engelemeden geçer.

Siz durmadan ovaya yükleniyorsunuz. 
Neden?
Rant sağlamak için.
Durgun olan inşaat sektörünü canlandırmak 

için.
Bundan kimler yararlanacak?
Önce mimarlar, inşaat mühendisleri, elektrik 

mühendisleri, inşaat malzemeleri satıcıları, mal 
sahipleri, işçiler, ustalar vb...

Bence Gemlik yükünü çoktan aldı.
Ne sokaklarını genişletebilirsiniz ve ana cad

delerini, ne de park yeri bulabilirsiniz araçlar 
için. Yeni imar alanları yeni göçü getirir. Göç de 
sorunları. Gemlik’in yapısını daha da zorla
manın gereği yok.

Bu yük Gemlik’e çok bile..

----------

•w

------- —

M

oa»

Gemlik’te bir ilk gerçekleşti.
Kaymakam Mehmet Baygül, İlçe Meclisi’ni 

Belediye Kültür Merkezinde topladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Kaymakam Baygül, hastanelerde alınan bıçak 
parasının kaldırılmasını, belediyelerin çevreyi 
ağaçlandırmasını isterken, termal tesis 
yapımı ile yüksek okulların üniversiteye 
dönüştürülmesi halinde Gemlik’in Bursanın 
kalbi olacağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün Haberi sayfa 3’de

Eski evler 
bir bir 
yok oluyor

İlçemizde bulunan eski 
Türk evleri ile Rumlar 
zamanından kalma ve 
koruma altına alman 
evler bir bir yıkılıyor. 
Sahiplerinin eski evleri 
aynen yapmasının 
imkansızlığı nedeniyle 
eskiyen evler tehlike 
yaratıyor. Sayfa 4’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

İşçi Emeklileri Derneği, Gemlik Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

Hava Kurşun gibi ağır...
Kuşlar cıvıl cıvıl...
Çiçekler rengarenk..
Doğa yemyeşil...
İlkbaharın gelişi müjdeleniyor.
Huzur...
Mutluluk..
Sağlık...
Başbakan Ha DHP’ye ha PKK’ya silahları 

bırakın gelin diyor..
Adamların amacı belli değil mi? Onlar etle 

tırnak gibi değiller mi?
Millet Meclisi Başkanı Kutlu Doğum Haftası 

törenlerinde konuşuyor..
Cumhurbaşkanına bir gül verelim diyor.
Başbakana seslenerek seninle görüşmek 

isteyip de geri çevirdiğin partiye hep beraber 
gül götürelim diyor.

Ne demek istiyor ?
Başbakan Deniz Baykal’a yükleniyor.
Bakkal örneğinde olduğu gibi eski defter

leri karıştırıyor.
Gemlik’te Fen İşler mimarsız, mühendissiz, 

şehir plancısız, jeoloğsuz idare diliyor..
Doğal olarak çarpıklık almış başını gidiyor..
Günler geçiyor..
Aylar dönüyor..
Mevsimler değişiyor..
Nüfus artıyor..
Yaşam renkleniyor..
Kent hüzünleniyor..
Alt yapı, üzerinde dolaşanların yükünü 

kaldırmıyor..
Güneydoğu da albaylar, astsubaylar gazı", 

yarbaylar, erler şehit oluyor..
Yarbayın cenazesinde devlet ricali boy gös

teriyor..
Halk tepkisini göstermek için cenazeye 

koşuyor.
“Şehitler ölmez, vatan bölünmez”diye 

yürekten haykırıyor..
Oysa...
Vatan bölünüyor...

' Askerler ölüyor...
Avrupa Birliği uğruna yarab ne güneşler 

batıyor..
Ocaklar sönüyor..
Toprak şehit kanlarıyla kutsallaşıyor..
Ankara’da, Türkiye’de, İslam aleminde, 

Peygamberimizin doğumunu müjdeleyen 
“Kutlu Doğum Haftası” kutlanıyor..

Millet Meclisi Başkanı yüzünde müstehzi 
bir ifade ile gül dağıtmaktan söz ediyor..

Türkiye’nin kutsal topraklarını parçalamak 
isteyenler ağzının sulan akarak ellerini oğuş- 
turarak olanı biteni izliyorlar.

Felaket senaryoları ardı sıra sahneye 
konuyor.

Toplum üzerindeki rehavetten bir türlü ken
dini kurtaramıyor.

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

Elif ESMEN

İşçi Emeklileri 
Derneği, Gemlik 
Muhtarlar 
Derneği’ni ziyaret 
ederek sorunları 
hakkında görüşerek 
destek istediler. 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gömük 
Şube Başkanı, 
Hüseyin Yener 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Muhtarlar; 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt'a yaptıkları 
ziyarette Gemlik'te 
bulunan yaklaşık 
12 bin emekliden 
yalnızca iki bin 
kişiryn İşçi 
Emeklileri Derneği’ne 
kayıtlı olduğunu 
belirtirken derneğin 
yeterince tanın
madığının.söyledi. 
Başkan Yener, 
"Bizler sivil toplum 
örgütlerinden biri 
olarak emeklilere 
destek olabilmek ve

sorunlarına çözüm 
bulmak amacıyla 
varız. Ne yazık ki 
derneğimizi yeterince 
tanıtamanusız:- 
Çünkü dernek olarak 
yapılan .faaliyetleri 
bilmiyorlar.
Örneğin vefat eden 
bir üyenin ailesine 
Cenaze işlerinden 
ihtiyaçlarına 
kadar her konuda 
yardımcı oluyoruz. 
Buna rağmen 
emekli

Peru parasıyla dolandırıldı
Karacabey'de eşi 
kerestecilik yapan 
kadın, kimliği 
belirsiz iki şüpheli 
tarafından 
dolandırıldı. 
İddialara göre, 
Karacabey Sanayi 
Sitesi'nde bir 
kerestecinin 
dükkanına gelen 
kimliği belirsiz iki 
kişi, işyeri sahibini 
sordu. Bursa'ya 
ğittiğini öğrendikleri 
firma sahibinin 
küçük oğluna,

“Babana borcumuz 
var. Onu ödemeye 
geldik. Bizi evinize 
götürün de parayı 
annenize verelim” 
dedi.
Bunun üzerine 
işyeri sahibinin 
oğlu Ümit O., iki 
şahsı oturdukları 
eve götürdü.
Kapıda görüştükleri 
anne Hasi O.'ya 
şahıslar, “Biz, 
eşinizden 
kereste aldık 
ve parasını getirdik.

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98 

arkadaşlarımızdan 
yeterince destek 
alamıyoruz.
Sizden istediğimiz 
muhtarlarımızı 
bilgilendirerek 
mahallelerinde 
bulunan emekli 
vatandaşlarımızı 
bizlere yönlendirsin
ler. Türkiye'de 
83 şubesi 1,5 milyon 
üyesi olan İşçi 
Emeklileri 
Derneği’nin Gemlik 
gibi bir ilçede, bu

Beyefendi Bursa'ya 
gitmiş. Bize, 'siz 
eve parayı bırakın, 
üstünü hanımdan 
alırsınız' dediği için 
buradayız” 
şeklinde konuştu. 
Borçlarının da 
800 YTL olduğunu 
söyleyen kişiler, 
kadına bin avro 
diyerek, bin 
Pero Nuevo'şu 
uzattı. 1.70 ve 1.80 
boylarında, 30 ile 
45 yaşlarındaki iki 
şahıs, para üstü

kadar az üyesi 
olması b izleri 
üzmektedir" 
şeklinde konuştu. 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İçiriş Kurt 
Başkan Yener'e 
yardımcı olacağı 
sözünü verirken, 
derneğin emekli 
insanlara sağladığı 
kolaylıklardan 
dolayi her türlü 
destekle yanlarında 
olacaklarını 
söyledi.

olarak da 900 YTL 
aldıktan sonra 
evin önünden 
uzaklaştı. Ancak 
Hasi O., telefonla 
eşini aradığında 
dolandırıldığını 
anladı. Elindeki 
banknotun da 
değersiz Pero 
Nuevo'şu olduğunu 
anlayan 
Hasi O. durumu 
polise bildirdi. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
BHA

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

IIIFEZIEKIM
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.elele.org.tr
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Kay m a Ra m Mehmet Baygül İlçe IVleclisi toplantısını yaptı

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
ilk kez düzenlenen 
İlçe Meclisi 
toplantısı yapıldı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
İlçe Merkezi toplan
tısına Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, siyasi parti 
temsilcileri, İl genel 
Meclis üyeleri ile 
Belediye Meclis 
üyeleri, mahalle ve 
köy muhtarları, sivil 
toplum örgütleri, özel 
meslek kuruluşları, 
kamu kurum ve

* kuruluşları, banka 
yetkilileri ile 
Kaymakamlık daire 
amirleri katıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Meclisi’ni 
oluşturmaktaki 
amaçlarının halkın 
birebir isteklerini, 
sorunlarını ve sıkın
tılarını burada 
rahatça dile getirip 
çözüm arayışları 
içine girmek 
olduğunu söyledi. 
Belli bir süre bir 
yerde yaşadıktan 
sonra oranın 
sorunlarının 
görülmediğini 
belirten Baygül, 
"İlçedeki çok sesli 
koroyu ilçenin men
faatleri doğrultusun
da yönlendirmek 
arzusundayız" dedi. 
SORUNLAR 
HEP AYNI 
Kaymakam Baygül, 
bir süre önce başlat
tığı ziyaretler sonucu 
elde edilen bilgiler 
sonucu belirlenen 
sorunlardan 
bahsederek, özellikle 
Devlet Hastanesi’nde 
alınmakta olan bıçak 
parasının kaldırıl
masını istedi.
İlçenin girişlerinde 
bulunan kirli görün
tünün önüne mutlaka 
geçilmesi gerektiğini 
de savunan Baygül, 
Karsak Deresi ile 
başlayan deniz 
kirliliği ile arıtma ve

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

çöp depolama tesis
lerinin sorun olarak 
belirlendiğini söyledi. 
Gemlik'in eğitimde 
sıkıntı yaşanan 
derslik sorunun da 
ele alınması gereken 
önemli sorunlardan 
biri olduğunu bcliten 
Baygül, çevre yolu 
dışına yapılacak 
ilköğretim okulu ile 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’na yapıla
cak ek dersliklerin 
yanı sıra Sunğipek 
arazisine taşınacak 
liselerden boşalacak 
dersliklerin biraz 
olsun nefes aldıra
cağını söyledi.
Tarım için yapılan 
çalışmalar hakkında 
da bilgi veren 
Baygül, tarımda birim 
alandan daha fazla 
nasıl ürün alınabilir, 
zeytinden kalan 
arazilere nelerin 
dikilmesi yolunda 
çeşitli çalışma içinde 
olduklarını söyledi. 
İlçe içinde hayvan 
yetiştirilmesine 
müsaade edilmeye
ceğini de hatırlatan 
Baygül, Belediyelerin 
çevre için 
ağaçlandırmaya hız 
yermelerini istedi. 
İlçede öncelikli olarak 
Sağlık Komitesi, 
Çevre Komitesi ve 
Turizm Kültür Sanat 
Komitesinin oluştu
rulması gerektiğine 
de değinen 
Kaymakam Baygül, 
"Gemlik'ten geçecek 
otoban ile serbest 
bölgenin de oluş
masıyla ihtiyaç haline 
gelen demiryolunun 
lojistik taşımacılıkta 
faydalı olacaktır. 
Ayrıca Termal 
tesis yapımı ile

Yüksek okulun 
Üniversiteye 
dönüşmesi ise 
Gemlik'in Bursa'nın 
kalbi olacağına 
inanıyorum" dedi. 
Kaymakam Baygül; 
ayrıca, Gemlik'le ilgili 
kitap hazırlanacağını, 
elinde belge ve her 
türlü bilgisi olanlar
dan faydalanmak 
istediklerini söyledi. 
DOSYALAR VERİLDİ 
Siyasi partiler ile sivil 
toplum örgütleri, 
Muhtarlar Derneği 
başta olmak üzere 
bir çok kurum ve 
kuruluş temsilcisi 
belirledikleri ilçe 
sorunlarını içeren 
dosyaları Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
verdiler.
SORUNLAR 
DİNLENDİ
İlçe Meclisi toplantısı
na katılan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
belde ve çevresindeki 
sorunlara değinirken 
bir çoğunu yapmaya 
imkanlarının yet
meyeceğini ve bun
ların Büyükşehir'e ait 
olduğunu söyledi. 
Eski Belediye 
Başkanlarından 
Hakkı Çakır ise yap
tığı konuşmada 
önümüzdeki yaz 
aylarında nüfus patla
ması yaşanacağından 
Devlet Hastanesi’nde 
cildiye ve kardiyoloji 
kadrolarının mutlaka 
doldurulması 
gerektiğini ve yazlık 
beldelerde sağlık 
ocaklarının takviye 
edilmesini istedi.
Çakır, ayrıca Balık 
Hali’nin yenilenerek 
ilçeden kaldırılma
masının faydalı 

olacağını söyledi. 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir ise beldesinin 
en büyük sorununun 
Kurşunlu Gündoğdu 
arasındaki yol 
olduğunu belirterek, 
"Gemlik'in 
Güzelyah'daki 
hızlı feribottan 
faydalanması için 
Engürücük ile 
Mudanya arasında 
projelendirilen yolun 
mutlaka yapılması 
lazım" dedi.
Siyasi partiler ile 
Muhtarlar Derneği 
hazırladıkları sorun
lardan oluşan 
dosyalardan bilgiler 
verirken, Tevfik 
Solaksubaşı bu 
toplantının 
sorunları anlata
bilmek için 
düzenlenmesinin 
faydasına değindi. 
Solaksubaşı, 
1963 yılında ihale 
edilen ancak bir 
kısmı yapılan balıkçı 
barınağı ile yapıla
mayan yat limanı 
nedeniyle Gemlik'in 
çok büyük kaybı 
olduğunu söyledi. 
Gemlik'in elinden 
zeytinciliğin de 
gitmekte olduğunu 
söyleyen 
Solaksubaşı, sahilde 
yapılan kordona 
taş değil beton 
blokların yerleşti 
rilmesinin daha güzel 
olacağını belirtti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe 
Meclisi’nde masaya 
yatırılan sorunların 
yine görüşüleceğini 
ve mutlaka çözümü 
için girişimlerde 
bulunacaklarını 
söyledi.

Hekimleri şamar oğlanı yaptılar...

Başbakan konuşuyor “Dış ülkelerden Hekim 
ithal edecekmiş”

Pes doğrusu.. Bir konu ancak bu kadar 
hafife alınabilir..

Konuşurken iktidarda olanların birkaç defa 
düşünmesi gerekir diyoruz..

Şimdi Hekimler de çıkıp bizde ithal politikacı 
istiyoruz derlerse ne olacak?

Hem de bu politikacılar İmam-hatipsiz olsun 
derlerse..

Türkiye’de Hekim dağılımında bir dengesiz
lik olduğu kesin..

Ama dengesizlik her alanda var.. Her meslek 
grubunda var..

Herkes iyi bilmelidir ki Hekimler, bu ülkenin 
en çok yükünü çeken kesimidir..

Birkaç hekimin kazancının aşırılığı dikkatleri 
üzerine çektiği için halkımız Hekimleri bir eli 
yağda bir eli balda zanneder..

En ağır eğitimi onlar alırlar..
Eskiden en iyi öğrenciler Tıp fakültelerine 

giderdi.. Üniversite sınavlarında ilk yüze giren 
öğrencilerin yarısı tıbbı seçerdi. Şimdi giren 
az..

Çünkü itilip kakıldıkları yetişmezmiş gibi bir 
de aşağılanmaya başlandılar..

Altı sene sıkı bir eğitimden sonra Pratisyen 
Hekim oluyorsunuz.

Bırakın büyük kentleri, en ücra kentler de 
bile pratisyen hekimin yüzüne kimse bakmadığı 
için,ille de uzman olmak için Tıpta Uzmanlık 
sınavını (TUS) kazanıp bir alanda uzman olmak 
üzere yarış başlıyor.

Ülkemizde Milletvekili - Bakan olabilirsiniz, 
inanın Tus sınavını ancak on Hekimden bir 
veya ikisi kazanıyor. Oda şansına neresi 
çıkarsa.. Burada da iş bitmiyor. Belki de asıl 
eziyet o zaman başlıyor.

Kılı kırk yaran hocaların bitmez tükenmez 
dayatmaları, gece gündüz koşturmalar, 
sınavlar, sınavlar....

İhtisas bitip de Uzman olduğunuzda, yinede 
önünüzde daha çok yol var.

Çünkü o kadar Doçent ve Prof, varken 
kimse onları bırakıp size gelmez..

Acil vakalar dışında soluğu onların yanında 
alırlar...

Yaşınız 33 -34 de gelmiştir. Ama savaş daha 
bitmemiştir...

Başbakan Erdoğan hekimler niye 
Anadolu’ya gitmiyor diyor! Şimdi İmam-hatipli 
Sayın Başbakana sorayım..

Alt yapılar hazırda onlar mı gitmiyorlar ? 
Cerrah gönderiyorsun, Röntgen uzmanı gön
deriyorsun Ameliyathane faal değil, Röntgen 
-tomografi -Emar yok..

En önemlisi de adalet yok.
Bir yasa çıkıyor, Hekimlere zorunlu hizmet 

var. Doğuya gitmeyen Doçet-Prof. olamayacak 
deniyor, yüzlercesi gitti. Gitmeyip arkasına 
güvenenler de sonradan terfi etti. Giden enayi 
oldu. Türk Hekimlerini hafife almak, onları 
ülkelerini yeterince sevmiyorlar zannı yaratmak 
hoş değil..Eğer bu ülkeyi Hekimler kurtaracak
sa amenna..

İthalata dayalı ekonominin hali ortada, 
sağlık bakanı Çin’e uzansın, orada 20 dolara 
Hekim bulurlar. Bol bol getirsinler..

Ama bir Türk Hekimi olarak şartım var. 
Hastalandıklarında ithal ettikleri bu Hekimlere 
ailece muayene olsunlar. Devlet kesesinden ta 
Amerikalara gidip vergilerle aldıkları par
alarımızı savurmasınlar..

Erdoğan, sadece hastaların değil hekim
lerinde başbakanıdır. Bir de onların sorunlarını 
dinleyip ondan sonra konuşsun...

Çok konuşan her zaman hata yapar.Bu bir 
atasözüdür....

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Eski evler bir bir yok oluyor
İlçemizde bulunan eski Türk evleri ile Rumlar zamanından kalma ve koruma altına alınan evler bir bir 
yıkılıyor. Sahiplerinin eski evleri aynen yapmasının imkansızlığı nedeniyle eskiyen evler tehlike yaratıyor,

Elif ESMEN
İlçemizde kendi 
haline bırakılmış 
eski, yıkık binalar 
tehlike saçıyor. 
Sokak aralarında 
ya da köşe 
başlarında 
çoluk çocuğun 
oyun oynadığı, 
yoldan geçen 
insanların korkarak 
geçtiği binalara 
hiçbir müdahalenin 
yapılmaması 
tepkilere 
neden oluyor. 
Geçtiğimiz 
günlerde Halitpaşa 
Mahallesi’nde 
kendiliğinden 
çöken bina için 
vatandaşların 
yaptıkları 
şikayetlere yetkililer 
duyarsız kaldı.
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu'nun 
koruma kapsamına 
aldığı, bu nedenle 
Aynının yapılmasının 
Sorunlu olduğu eski 
evler sahipleri tarafın
dan kaderine terk 
edilince, bakımsızlık
tan birer birer 
çöküyorlar.

ıııımr

Bir süre sonra 
Gemlik’te çocuk
larımıza miras 
olarak bıracağımız 
bir tek bile eski 
Türk evin kalmaması 
üzüntüye

neden oluyor. 
İlgililerin bazı 
evlerin kamu
laştırarak 
gelecek kuşağa 
bırakılmasını I 
istiyorlar.

11 S
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Her Çeşit Emlak
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
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, KaskoDask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır, 

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21

TOPRAK YOKSA... KARPUZ YOK!
EL KOYUN 1

Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

j|b T MA A I
www.elkoyun.com www.tema.org.tr

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNİ 
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 M

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi^

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Bonısan İlköğretim Okulu'ndan kermes
Elif ESMEN

Borusan İlköğretim 
Okulu ve Okul Aile 
Birliği tarafından 
projeksiyon, 
bilgisayar ve yazıcı 
ahmına katkı 
sağlamak amacıyla 
yapılan kermes dün 
Belediye Sergi 
Salonu’nda açıldı. 
Borusan İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan, 
açılış öncesi yaptığı 
konuşmanın ardın
dan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile birlikte 
kurdeleyi kestiler. 
Müdür Koreyhan 
"Çocuklarımızın 
daha iyi ortamlarda 
eğitim ve öğrenim 
görebilmeleri için 
okul aile birliğinin 
yardımlarıyla alınan 
projeksiyon, 
bilgisayar ve yazıcıya

kaynak sağlamak 
için yaptığımız 
kermese verdiğiniz 
destekten dolayı 
teşekkür ediyorum" 
dedi. Koreyhan, 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Reyhan 
Uyan'a ve üyelerine 

emekleri ve 
çabalarından dolayı 
da teşekkür etti. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
katılmasının ardından 
kermesi gezen 
konuklar sergiyi 
beğeniyle izlediler.

Öte yandan 
kermeste 
esnafın bağışladığı 
ayakkabı, kırtasiye 
malzemelerin 
yanı sıra nakış 
işlemeler, dantel 
ve örgüler de 
sergilendi.

Başkan Şahin: 
“Yatırım şöleni 

sürecek”
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, kentin yıl
lardır ihtiyacı olan 
ancak gerçekleşti 
rilemeyen yatırım
larını hayata geçi 
rerek başlattıkları 
değişim rüzgarının 
esmeye devam ede
ceğini belirterek, 
“Yatırım şölenimiz 
sürecek” dedi. 
Başkan Şahin, 
AKP'nin yeni seçilen 
Mudanya İlçe Teşkila 
tı'nı kabulünde yap
tığı açıklamada, 
gerçekleştirdikleri 
yatırımların ortaya 
çıkmasıyla baharın 
getirdiği mutluluğun 
bu yıl Bursa'da daha 
farklı yaşanacağını, 
gelecek yıllarda ise 
bu mutluluğun arta 
rak devam edeceğini 
söyledi.
Başlattıkları değişim 
rüzgarını rehavete 
kapılmadan estir 
meye devam edecek
lerini vurgulayan 
Şahin, “19 Nisan 
Çarşamba günü 
Merinos Fabrikası'nı 
yeniden kente kazan 
dıracağımız yatırımı 
mızın temelini atı 
yoruz’ Bursa bu pro
jemizle uluslararası 
standartlarda kongre 

ve kültür merkezi ile 
yeni bir kültürparka 
kavuşacak.
BursalIlar her gün 
yeni bir güzellikle 
karşılaşıyor. Bu 
güzellikleri artırıp, 
hemşerilerimizi hak 
ettikleri yaşam stan
dartlarına kavuştur
mak için çalışıyoruz. 
Halkımıza layık ola
bilmek, onların biz 
lere olan güvenini 
boşa çıkarmamak 
için verdiğimiz söz
lerin hepsini hayata 
geçireceğiz” dedi. 
AKP Mudanya İlçe 
Başkanı Kadir 
Kahraman ise, 
Başkan Hikmet 
Şahin'le başlayan 
Bursa'daki 
değişimin, 
Mudanya'da da 
hissedildiğini 
kaydetti.
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Kahraman, 
Mudanya'nın 
altyapı ve 
kanalizasyon 
sorununun 
çözümüne öncelik 
verilmesinin yanı 
sıra Güzelyah'daki 
hızlı feribot pro
jesinin de başlı başı
na büyük bir yatırım 
olduğunu söyledi.

AB standartlarına uygun kasap
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemliklilere 1972 yılından 
güvenle hizmet veren 
“Çiçek Kasabı” Abdullah 
Güre, iş yerini AB standart
larına uygun hale getirdi.

İstiklal Caddesi üzerinde 
bulunan ve müşterilerine 
uzun yıllardır güvenilir 
et ürünleri satarak onların 
güvenlerini kazanan 
Çiçek Kasabı, baştan 

aşağıya değişti.
İşyerine soğuk hava 
deposu yapan Kasap 
Abdullah Güre, 
mağazasının tüm 
duvarlarını fayans 
kaplatarak, 
örnek bir kasap 
meydana getirdi.
Güre, işyerinde tüm et 
ürünlerinin hijyenik 
koşullarda müşteriye 
sunulduğunu belirterek, 
bundan sonra hedefinin 
kaliteyi arttırmak ve 
müşteri memnuniyetine 
önem vermek 
olduğunu söyledi. 
İş yerinde sadece 
et ve sucuk satan 
Abdullah Güre, ağız 
tadıyla et yemek 
isteyenlere verdiği 
hizmete devam edeceğini 
de söyledi.
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Söhç mucitler yarışıyor
TÜBİTAK 36. Orta 
Öğretim Öğrenci
leri Arası Araştır 
ma Yarışması 4. 
Bölğe Sergisi İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 

^Jü'iViZfe'ıSime açıldı.
Yarışmaya katılan 
ve eserleri sergilen 
meye tfeğer bulu- 
nân^fenç araştır
madılar, hazırladık
la ti'0rojeleri 3 gün 
boyunca ziyaretçi 
İbre tanıtacak.
W6feleri başarılı 
WüPünan genç 
mucitler ise 
Tîifkiye Yarışma 
si'na katılmaya 
hâk kazanacak. 
"TÜBİTAK ve Milli 
Eğitim Bakanlı 
ğı'nın işbirliği ile 
düzenlenen 
"TÜBİTAK 36. Orta 
Öğretim Öğrenci
leri Arası Araştır 
ma Projeleri Yarış 
ması 4. Bölge 
Sergisi" Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Salonu'nda izlen
ime açıldı. 9 ilden 
toplam 51 başvuru
nun yapıldığı yarış

manın bölge eleme 
(erinde, 22 çalışma 
sergilenmeye de 
ğer bulunurken, 
son gün bilim 
kurulu tarafından 
belirlenecek 5 
proje Türkiye 
Yarışması'na katıl
maya hak kazana 
cak. Milli Eğitim 
Müdürlüğü Salo 
nu'nda 3 gün açık 
kalacak sergi süre 
since öğrenciler 
projelerini tanıta
cak. Proje 
Koordinatörü 
Uludağ Üniversite
si Eğitim Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Muhlis Özkan, 
TÜBİTAK tarafın
dan 36. düzenle
nen yarışmada bu 
yıl Bursa'nın ilk 
defa ayrılarak 4. 
Bölge olarak müs
takil bir yapıya 
kavuştuğunu 
söyledi. Öğrenci
lerin erken 
dönemde araştır
macı kimliği kazan
masına yardımcı 
olmak amacıyla bu 
yarışmanın düzen

lendiğine işaret 
eden Özkan, Bilim 
Kuru lu'nun 
Uludağ Üniversite
si Fen-Edebiyat ve 
Eğitim Fakültesi ile 
Balıkesir Üniversi 
tesi Mühendislik 
Fakültesi öğretim 
üyelerinden oluş
tuğunu kaydetti. 
Bilim Kurulu'nun 
51 projeyi değer
lendirdiğini ve bun 
ların 22'sinin ser 
giye değer bul
duğunu anlatan 
Özkan, ilk 5 sırayı 
alacak projelerin 
önce Türkiye 
Yarışması'na 
orada da başarılı 
olmaları 
durumunda Dünya 
Şampiyonası'na 
gideceğini 
kaydetti.
Bursa, Balıkesir, 
Bolu, Sakarya, 
Kocaeli, Yalova, 
Bilecik, Çanakkale 
ve Gebze'deki 
eğitim kurum- 
larının katıldığı 
yarışma, mate 
matik, fizik, kimya, 
biyoloji, yer 

bilimleri ve 
bilgisayar dalların
da yapılıyor.
Lise öğrencilerinin 
tasarladığı projeler 
arasında günlük 
hayatta kullanıla
bilecek projelerin 
yanı sıra bilimsel 
araştırmalara 
kaynak olacak 
çalışmalar 
da yer alıyor.
Özel Nilüfer Fen 
Lisesi öğrencileri 
Cüneyt Daştan 
ve Bilal Özer 
hazırladık 
lan proje ile 
kavşaklarda 
güvenli geçiş ve 
sollama sorununa 
çözüm üreten, 
kavşaklara 
kurulacak 
sensörlerle 
araçların yolun 
durumuna göre 
hareket etmelerine 
imkan veren bir 
sistemi geliştirdi. 
Emine Örnek 
Koleji öğrencileri 
ise basit bir 
sistemle biodizel 
ve biobenzin 
yapmayı başardı.

Babasıyla ayrı yaşayan 
annesini 3 gündür kayıp 
olan kız kardeşinin yerini 
bildiği halde kendisine 
söylememekle suçlayan 
genç, dehşet saçtı. 22 
yaşındaki Sedat B., öz 
annesi Mihirnaz B.'yi(48) 8 
bıçak darbesiyle öldürdük
ten sonra polise teslim 
oldu.
Emniyet Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, kanlı 
olay, dün saat 14.00 
sıralarında Konak

çıkarak 200 metre ilerideki 
Beşevler Polis Noktası'na 
gitti. Burada annesini 
bıçaklayarak öldürdüğünü 
anlatan gencin ifadesi, 
polis memurlarını şaşkına 
çevirdi. Soğukkanlı tavır
ları ile olayı anlatan Sedat 
B.'nin iddiaları üzerine söz 
konusu adrese giden 
ekipler, dairenin kapısını 
çilingir yardımıyla açtık
larında korkunç bir man
zara ile karşılaştı. Sağlık 
ekibinin müdahale etmek

Mahallesi Hisar Sokak'taki 
Önder Apartma nı'nda 
yaşandı. İddiaya göre, iki 
hafta önce askerden gelen 
22 yaşındaki Sedat B., 
babasıyla ayrı yaşadığı 
öğrenilen annesi Mihirnaz 
B.'nin yanına gitti. Ancak 
kız kardeşi H.B.'yi(16) evde 
bulamayan Sedat B., anne
sine kardeşinin nerede 
olduğunu sordu. Annesin 
den net bir yanıt alamayan 
Sedat B., çılgına döndü. 
Kız kardeşinin nerde oldu 
ğunu bildiği halde kendi
sine söylemediğini düşün 
düğü annesiyle bir süre 
tartışan Sedat B. daha 
sonra mutfaktan aldığı 
ekmek bıçağıyla dehşet 
saçtı. Annesini 8 bıçak 
darbesiyle öldüren Sedat 
B., daha sonra evden

istediği 48 yaşındaki iki 
çocuk annesi Mihirnaz 
B.'nin yaşamını yitirdiği 
belirlenince de, savcılık 
olayla ilgili soruşturma 
başlattı. Sedat B. polis 
tarafından gözaltına 
alınırken, olayı öğrenen 
baba Halit B. kısa sürede 
eve geldi. Müteahhit Halit 
B. ayrı yaşadığı eşinin 
oğlu tarafından öldürüldü 
ğünü öğrenince de göz 
yaşına boğuldu. Sinir krizi 
geçiren Halit B.'yi polis 
memurları teselli etmeye 
çalışırken, olay yerine 
gelen Cumhuriyet Savcı 
sı'nın incelemelerinin 
ardından talihsiz kadının 
cesedi, otopsi için Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na kaldırıl 
dı. Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor. BHA
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Çocuklara devlet bakacak
AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, 
primi ödensin veya 
ödenmesin, tüm 
çocukların 18 yaşına 
kadar olan sağlık 
giderlerinin devlet 
tarafından 
karşılanacağını 
bildirdi.
Partisinin TBMM Grup 
toplantısında konuşan 
Erdoğan, Sosyal 
Güvenlik Reformu ile 
bürokratik pek çok 
engelin ortadan 
kaldırılmış olacağını, 
vatandaşların gerek 
sağlık, gerekse sigorta 
hizmetlerinden yarar
lanabilmesi için 
kurumlar arasında 
dolaşmasına gerek 
kalmayacağını 
vurguladı.
Erdoğan, yıllarca ihmal 
edilen ve herkes 
tarafından "düzeltilsin" 
denilmesine rağmen 
bir türlü yapılamayan 
sosyal güvenlik 
reformunun, ülke 
gerçekleri göz önüne 
alınarak gerçekleş 
tirildiğini ifade etti. 
"Bu reformun artık 
daha fazla geciktiril

meye takati 
kalmamıştır" diyen 
Erdoğan, sosyal 
güvenlik sisteminin 
her yıl katlanarak açık 
verdiğini, dün 3 sosyal 
güvenlik kurumunun 
finansal açıklarının, 
GSMH'nin yüzde 4.5'i 
seviyesine ulaştığına 
dikkati çekti.
Erdoğan, reformun 
kamuoyu gündemine 
getirildiği günden bu 
yana ısrarla bazı konu
larda vatandaşların 
yanlış yönlendirildiğini 
kaydederek, bu yön
lendirme çalış
malarının ülkeye 
zaman kaybettirdiğini 
vurguladı. Bazı sendi
ka ve sivil toplum 
kuruluşlarının açıkla
malarında da bunu 
gördüklerini kaydeden 

Erdoğan, "Fısıltıyla 
üretilen bu spekülas 
yonlar, bu yanlış 
spekülasyonlar gerçek 
değildir. Bütün açık
lığıyla söylüyorum; 
mevcut reformda 
emeklilik yaşının 68'e 
yükseltilmesi gibi bir 
şey söz konusu 
değildir" diye konuştu. 
Emeklilik yaşının yük
seltilmesinin 2036'dan 
sonra öngörüldüğüne 
işaret eden Erdoğan, 
"30 yıl sonra...
Bu da emeklilik yaşı 
68 değil, 65 yaş 
olarak düşünülmekte
dir" dedi.
Başbakan Erdoğan, 
genel sağlık sigor
tasının bu düzenleme 
kapsamında kurula
cağına işaret ederek, 
tüm vatandaşları kap

sayan, eşit, erişilebilir 
ve kaliteli hizmet 
sunacak bir sistemin 
getirildiğini anlattı. 
Primi ödensin veya 
ödenmesin, 
tüm çocukların 
18 yaşına kadar 
sağlık giderlerinin 
devlet tarafından 
karşılanacağını ifade 
eden Erdoğan, "Ben 
milletime buradan 
sesleniyorum; buna 
'hayır' demek, milletle 
beraber olmak mıdır, 
yoksa millete karşı 
olmak mıdır? Millete 
karşı olmaktır. 
Efendim, 'Ama zarara 
gireceğiz.' Biz onun 
hesabını yaptık, zarara 
girmeyeceğiz, tam 
aksine kar edeceğiz. 
Bundan da kar ede- 
ceğiz"şeklinde 
konuştu.
Genel sağlık sigor
tasıyla vatandaşlara 
istediği hastaneyi 
seçme hürriyeti geti 
rildiğini anlatan Erdo 
ğan, "İster özel, ister 
devlet hastanesi olsun, 
genel sağlık sigortası 
kapsamında herkes 
istediği hastaneyi 
seçebilecek" dedi.

Orhan Pamuk’un tazminat
davası ertelendi

Büyük Hukukçular 
Derneği tarafından 
yazar Orhan Pamuk 
hakkında açılan 
tazminat davası 
başka bir tarihe 
ertelendi.
Pamuk hakkında bir 
İsviçre dergisine, "Bu 
topraklarda 1 milyon 
Ermeni, 30 bin Kürt 
öldürüldü" iddiasında 
bulunduğu için 
"Türklüğü alenen 
aşağılamak" suçun
dan 3 yıl hapis 
istemiyle dava 
açılmıştı. Şişli 2.
Asliye Ceza 
Mahkemesi, Orhan 
Pamuk davasını 
düşürürken, Büyük 
Hukukçular Derneği 
Pamuk hakkında 

tazminat davası açt|. . 
Ermeni mezalimi 
sırasında katledilen?- j 
ler ve Güneydoğu'ğa 
şehit edilenlerin (q 
varislerinin de $ 
müdahil olduğu 
davanın görülmesine 
dün Şişli 3. Asliye^ ı 
Hukuk ahkemesi'nçle 
başlandı. Hukuk01? | 
Mahkemeleri n,z: 
Kanunu'nun
53. maddesi ve J51j" 
müteakip maddeleri 
uyarınca hakkmEfâ^ , 
dava açılan yaîcftBV 
Orhan Pamuk düŞÎ/Ş- 
maya katılmadı.
Duruşma davalıld/Sı 
cevabına cevap vi^ [ 
davacıların delil- O 
■erinin toplanması — 
için ertelendi

CÎDS MÜHENDİSLİK Bu,le,“s
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
* Güvenilir
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Hekimlerin kurası bugün Vergide yeni bir indirim geliyor
Devlet hizmeti 
yükümlülüğü kap
samında 865 uzman, 
769 pratisyen 
hekimin görev yer
lerini belirleyecek 
kura çekimi 
bugün yapılacak. 
Anayasa 
Mahkemesi'nin vize 
vermesinin ardından 
yarın yapılacak 4. 
dönem devlet 
hizmeti yükümlülüğü 
kurasında 52 ile 
pratisyen, 74 ile 
de uzman tabip 
atanacak.
Pratisyen hekimler 
özellikle Doğu ve 
Güneydoğu'da hekim 
açığı bulunan 
Adıyaman, Ağrı, 
Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, 
Mardin, Muş, 
Şanlıurfa, Şırnak ve 
Van gibi illere 
atanacak. Adana, 
Afyonkarahisar, 
Bursa, Kocaeli, 
Kütahya, Manisa, 
Ordu, Samsun gibi

illere de pratisyen 
hekim gönderilecek. 
74 ile de çeşitli 
branşlarda uzman 
hekim atanacak.
Adana, Ankara, 
İstanbul, Çanakkale, 
Denizli, Mersin, İzmir, 
Bursa ve Uşak gibi 
şehirlere de devlet 
hizmeti yükümlülüğü 
kapsamında uzman 
hekim ataması 
yapılacak.
Bunun yanında, 
yıllardır uzman dok
tor ataması bekleyen 
Adıyaman, Ağrı, 
Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, • 
Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, 
İğdır, Kars, Mardin, 

Muş, Siirt, Şanlıurfa, 
Şırnak, Tunceli ve 
Van gibi illere, 
aralarında nöroloji, 
kadın hastalıkları, 
ortopedi, göz, kulak 
burun boğaz, beyin 
ve kardiyoloji gibi 
dallarda doktor 
atanacak.
Doktorların atama 

sonuçları en geç 14 
Nisan Cuma akşamı
na kadar APS'ye 
verilecek. Sonuçlar, 
17 Nisan Pazartesi 
günü il sağlık 
müdürlüklerinin 
eline ulaşacak. 
Böylece ataması 
yapılan doktorlar 
hemen görevlerine 
başlayabilecek.

Gelir vergisi oranlarını 
ücretliler hariç, 5 
puan indiren hükümet 
ardından kurumlar 
vergisi oranlarını 
aşağıya çekmişti. 
Hükümet, şimdi yeni 
vergi indirimine 
hazırlanıyor. 
GELİR Vergisi oran
larının (ücretliler 
hariç), en alt ve en üst 
dilimi 5 puan indirildi, 
kurumlar vergisi oranı 
da mayıs ayında çık
ması beklenen bir 
yasa ile yüzde 30’dan 
20’ye indirilecek.
Gelir ve kurumlar ver
gisi oranlarında ki bu 
indirimlerin hemen 
ardından, yeni bir 
indirim yapılacak ve 
stopaj (vergi kesintisi) 
oranları da aşağı 
çekilecek.
YÜZDE 15 VERGİYE 
22 KESİNTİ 
Vergi oranlarının 
indirimi ile birlikte, 
ilginç bir tablo 
ortaya çıktı.
1- İşyeri Kirası: 
Şu andaki mevzuata 
göre; kiracı, kirayı 
öderken yüzde 22 
stopaj (vergi kesintisi) 
yapıyor.

2006 yılında, yılık 
brüt kira geliri 18 bin 
YTL’yi aşıyorsa, kirayı 
elde eden bu gelirini, 
2007 yılı mart ayında 
beyan edecek.
Vergi hesaplanırken, 
brüt kiradan yüzde 25 
götürü gider düşüle
cek. Kalan kısmın, 
tarifeye göre gelir 
vergisi hesaplanacak. 
Hesaplanan vergiden 
de yüzde 22 stopaj 
mahsup edilecek. 
Böyle olunca, yaklaşık 
113 bin YTL’ye kadar 
olan işyeri kira 
gelirine, ödenecek 
gelir vergisi çıkmaya
cak. Bu durum, brüt 
kiradan yüzde 25 
gider düşüldükten 
sonra hesaplanan 
gelir vergisinin, yüzde 
15’ten başlaması, 
buna karşılık vergiye 
mahsuben yapılan, 
stopajın yüzde 
22 olmasından 
kaynaklanıyor.
2- Serbest Meslek 
Kazancı : 
Mevcut uygulamaya 
göre; Bir işletme; 
avukat, doktor, mimar, 
serbest muhasebeci, 
mali müşavir ve 

yeminli mali müşavir 
gibi serbest meslek 
kazancı elde edenlere, 
yaptırdığı hizmet 
nedeniyle ödeme 
yaparken, brüt 
ödemeden yüzde 22 
stopaj (vergi kesintisi) 
yapıyor. Bu kişiler, 
brüt gelirlerinden; 
kira, personel, haber
leşme, elektrik, su, 
ulaşım, kırtasiye, 
amortisman vb. gider
lerini düşüyorlar. 
Kalan tutar beyan 
edecekleri kazanç 
oluyor. 2006 yılı 
kazançlarını beyan 
ettiklerinde, üç ayda 
bir "yüzde 15 geçici 
vergi" ödeyecekler. 
Bu durumda, brüt 
gelirlerinden yüzde 22 
vergi kesilen serbest 
meslek erbabının, net 
gelirlerinden yüzde 15 
vergi hesaplanacağı 
için, bunlar; vergi 
dairesinden sürekli 
olarak "alacaklı" 
çıkacaklar. Başka bir 
anlatımla, ödenecek 
vergiye mahsuben 
yapılan yüzde 22 
stopaj, yüksek bir < 
vergi kesintisi oranı 
olacak.

Buderus _______ kombi
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Erdoğan: “Sosyal güvenlik paketi hazır”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Sosyal Güvenlik 
Reform Paketi'ni 
açıklama noktasına 
geldiklerini 
bildirerek, "Bu 
sosyal güvenlik 
paketi, cumhuriyet 
tarihimizin en büyük 
reform paketlerinden 
biridir. Bunun 
farkında olanlar var 
olmayanlar var. Ama 
zaman bu noktada, 
gerçekten AK Parti 
iktidarı nasıl bir 
reform paketini 
açıkladı, bunu 
konuşacak" dedi. 
Partisinin TBMM 
Grup Toplantısı'nda 
yaptığı konuşmada 
Erdoğan, sosyal 
güvenlik sisteminde
ki değişim sürecinin 
hükümetin azim ve 
kararlılıkla takip ettiği 
en temel konulardan 
biri olduğunu belirtti.

I

AB Jürisi, İstanbul'u 
2010 Avrupa Kültür 
Başkenti olarak seçti. 
Jürinin kararı, AB 
kuramlarınca gözden 
geçirildikten sonra 
kesinlik kazanacak 
ve AB Konseyi 
tarafından onayla
narak muhtemelen 
Kasım ayında res
men açıklanacak. 
2010 Avrupa Kültür 
Başkenti projesi kap
samında AB dışı 
şehirler sınıfında 
Ukrayna'nın başkenti 
Kiev ile yarışan 
İstanbul, bugün 
Brüksel'de yapılan 
jüri toplantısında, 
Avrupa 
Parlamentosu, AB 
Komisyonu ve AB

Erdoğan, göreve 
geldikleri günden 
itibaren adil, 
erişilebilir, 
eşitlikçi ve tek elden 
yürütülecek bir 
Sosyal Güvenlik 
Reformu'nu yapa
bilmek için 
çalışma başlattık
larını ifade etti. 
Sosyal Güvenlik 
Reformu yapmanın 
tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de de 
zor bir iş olduğunu 
belirten Erdoğan, 
"Reform yapabilmek 
için elinizi taşın altı
na koymanız, riski 
göze almanız gerekir. 
Risk alabilmeniz için 
de yürek ve cesaret 
gerekir" dedi. 
"İDDİAYLA 

SÖYLÜYORUM..." 
Başbakan Erdoğan, 
özetle şöyle konuştu: 
"İddiayla söylüyo
rum, bugüne kadar

Konseyi'nin ikişer, 
Bölgeler Komitesi'nin 
bir temsilcisinden 
oluşan 7 kişilik 
Seçici Kurul 
tarafından seçildi. 
Avrupa Kültür 
Başkenti fikri, 
ilk kez 1985 yılında 
dönemin Yunanistan 
Kültür Bakanı Melina 
Merkuri tarafından 
ortaya atıldı. 
Aynı yıl AB Konseyi, 
projenin kapsamını 
belirledi ve uygula
maya koydu. 
1985'ten 2000 yılına 
kadar AB'ye üye 
olan ülkelerin kent
lerinden biri 
Avrupa Kültür 
Başkenti olarak 
seçildi. 2000 yılına

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü

Genel Sekreteri
e-mail: yeldabykz@yahoo.com

hiçbir hükümet bunu 
başarmaya muktedir 
olamadı, buna 
cesaret edemedi.
Bizden önceki 
hükümetlerin altında 
kalmaktan korktuğu 
ve sadece bir sorun 
olarak gündemde tut
tuğu, ülkemizin en 
temel sorununu 
inşallah çözüme 
kavuşturuyoruz.
Biz başarılamayanı 

başarıyoruz.
Hukuk devleti olma, 
demokrasiyi en geniş 
anlamıyla hayata 

gelindiğinde, 
yeni bin yıl nedeniyle 
Avrupa Kültür 
Başkenti unvanı 
hem birden fazla 
kente, hem de 
AB adayı olan 
ülkelerin 
kentlerine de 
verilmeye başlandı. 
Unvanı daha 
önce alanlar arasında 

geçirme yolunda 
attığımız tarihi adım
larımıza denk, o 
adımlarımızı tamam
layan bir reform 
paketini böylece 
açıyoruz.
Açmakta olduğumuz 
paket, halkın belli 
kısmını, belli bir züm
reyi ilgilendirmiyor. 
Bu paket yıllardır 
kanayan bütün vic
danları ilgilendiriyor. 
Türkiye'yi bu günlere 
getirdiğimiz için 
ne kadar onur 
duysak azdır."

Atina (Yunanistan), 
Floransa (İtalya), 
Amsterdam 
(Hollanda), Berlin 
(Almanya), Paris 
(Fransa), Madrid 
(İspanya), Lizbon 
(Portekiz), Selanik 
(Yunanistan), 
Brüksel (Belçika) 
gibi kentler 
bulunuyor.

Laiklik
Laiklik Latince "laiscus" yani rahip sınıfı

na bağlı olmayan, din adamı dış>nda kul
lanılırken, zamanla din ve devlet işlerinin 
ayrılması anlamında kullanılmaya 
başlamıştır. Laiklik tam anlamıyla devlet 
düzeninin din kurallarına değil, bilime ve akla 
dayandırılmasıdır.

Din eski çağlardan beri kimi zaman 
sosyal, kimi zaman da siyasal anlamda çok 
etkili olmuştur. Ortaçağ da Avrupa'ya bak
tığımız zaman din adamlarının her konuda 
söz sahibi olduklarını görürüz.

Ancak Rönesans ve Reform hareketleri ile 
dünyanın her hali sorgulanmaya başlamıştır. 
Böylece artık din eski önemini ve etkisini 
yitirmiştir. Fransız Devrimi ile Avrupa'da 
geleneksel yaşam tarzı bırakılmaya, bunun 
getirisi olarak da, inanç özgürlüğü, aklın ve 
bilimin ışığı altında çağdaş yaşam koşulları 
yeni boyut kazanmıştır OsmanlI'ya ise 
teokrasi ile yönetilme sonucunda, din, devlet 
düzeninde olduğu kadar, hukuk ve toplumsal 
alanlarında da etkiliydi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti 
kurmasıyla birçok ilke ve devrimleri arka 
arkaya gerçekleştirmeye başladı. Bunların 
arasında en önemlisi "Laiklik" ilkesidir. 
Şeriye ve Evkaf Vekâleti, Tevhidi Tedrisat 
(öğretimin birleştirilmesi), Tekke ve 
Zaviyelerin kapatılması gibi bazı devrimlerin | 
laiklik ilkesini gerçekleştirmek için birer 
basamak niteliği taşıdığı bir gerçektir. 1937 
yılında laiklik ilkesini anayasada yerini 
almıştır. Türkiye laik düzene geçiş ile ilk defa 
ümmet olma bilinci yerine, ulus olma bil
incine varmıştır. Laik düzenin, Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğundan beri, Türk mil
letinin yapısına en uygun düzen olduğunu 
hiç kimse yadsıyamaz. Her ne kadar bir 
takım kişiler bu düzeni dinsizlikle suçlasalar 
da, herkesin dini inancının kendine olduğu, 
kul ile Allah arasına kimsenin giremeyeceğini 
laiklik sistemiyle çok daha iyi anlıyoruz. Dün 
laiklik günüydü. Tüm İslam âlemine bak
tığımız zaman layıkıyla dinini en iyi şekilde 
yaşayan millet Türk Milleti'dir. Ulu Önder 
Atatürk'ün şu sözleri laikliği en iyi şekilde 
özetlemektedir. "Laiklik, yalnız din ve dünya 
işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün 
yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti 
demektir."

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

■■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Yaşar SEMİZ

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

mailto:yeldabykz@yahoo.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuklara saatlerce televizyon seyrettirmeyin
Evlerin baş kösesine 
kurulan hayal 
aynasının zararları 
yeniden tartıymaya 
açıldı. 10 yaşındaki 
Ögeday 
Sakarkaya’nın aşırı 
TV seyretmesi sebe
biyle sara nöbeti 
geçirtmesi yeni bir 
tartışma başlattı. 
Televizyon ve 
bilgisayar karşısında 
saatlerce vakit geçir
menin insan psikolo
jisi ve aile yapısı 
üzerindeki olumsuz 
etkileri biliniyor. 
Ancak 10 
yaşındaki Ögeday 
Sakarkaya’nın 
aşırı televizyon 
seyretmesinden 
dolayı sara (epilepsi) 
nöbeti geçirmesi 
‘kara kutu'nun zarar
ları üzerine yapılan 
tartışmalara yeni bir 
boyut kazandırdı. 
12 Eylül 2005 sabahı 
Ögeday kriz geçir 
meye başlar. Yerde 
vücudu kaskatı tit 
rerken gözbebekleri 
kaybolur, nefes 
almakta zorlanır ve 
ağzında köpükler 
oluşur. Hemen has
taneye kaldırılan 
küçük çocuğa, test
lerin ardından epilep
si teşhisi konulur ve 
ilaç tedavisi başlatılır. 
Baba Cengiz 
Sakarkaya, oğlunu 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Okan'a 
götürür. Ögeday'ın 
TV ve bilgisayar 
ekranına uzun süre 
baktığı için sara 
hastası olduğunu 
belirten Okan, 
hastalığın ortaya 
çıkış sürecini şöyle 
anlatıyor: “Türkiye'de 
çoğunlukla 50 
hertz TV kullanılıyor. 
Çocukların beyni 50 
hertz TV monitör
lerdeki resim kay
malarını daha kolay 
algılıyor. Beyin, istem 
dışı bu atlamaları 
takip ettiği için yoru
luyor. Yorulan beyin 
daha sonra bir boşal
ma isteğiyle vücuda 
nöbet geçirtiyor.” 
Mehmet Okan'ın 
aksine epilepsinin 
genellikle sebebinin 
bilinemediğine dikkat 
çeken Memorial 
Hastanesi'nden 
Nörolog Dr. Abdullah 
Özkardeş ise ekran 
karşısında bir 
çocuğun nöbet 
geçirmesinin 
frekanstan çok 
ışık duyarlılığı ile 
ilgili olduğunu 
savunuyor. Özkardeş, 
“Epilepsinin ışığa 
duyarlı bir türü var. 
Olay, elektrik frekan
sından çok, epileptik 
hücrelerin ışığa 
duyarlı olmasına

bağlıdır.” diyor. 
Nörolog Prof. Dr. 
Adnan Yüksel de 
TV seyretmenin 
epilepsi hastalığını 
oluşturan risk 
faktörlerinden biri 
olduğunu kaydetti. 
Yüksel, “Eğer bu 
çocuk TV'nin ve 
bilgisayar 
monitörünün 
etkilerine bu kadar 
maruz kalmasaydı 
hastalık da tetiklen- 
meyecekti.” 
ifadesini kullanıyor. 
Oğlunun oyun 
oynadığı TV’nin de 
50 hertz olduğunu 
belirten Cengiz 
Sakarkaya, 
“Yavrularımızın 
sağlıklarını elimizde 
olmadan veya bilme
den tehlikeye 
atıyoruz. Hastalığın 
başlamasının 
üzerinden 6 ay geçti. 
İlaç tedavisi ve koru
ma tedbirlerimiz 
oğlumuzun bir 
daha nöbet 
geçirmesini engelledi. 
Kontrollerimize ve 
koruma tedbirlerine 
devam ediyoruz.

Şimdi yaşamımızda 
daha bilinçli ve daha 
dikkatliyiz.” diyor. 
Sara hastalığını 
tetikleyen başka bir 
unsurun da kafeinli 
içecekler olduğuna 
dikkat çeken Prof. 
Dr. Okan, “Özellikle 
çocukların çok fazla 
tükettiği kola beyne 
çok zarar veriyor. 
Kafeinli içeceklerden, 
kola ve enerji 
içeceklerinden 
çocukları uzak tut
mak gerekiyor. Yanıp 
sönen disko ışıkları 
da beynin kriz 
geçirmesine sebep 
olabilir. Buna benzer 
ışıkları evde karanlık
ta veya loş ışıkta 
izlenilen TV veya 
bilgisayar oyunları 
oluşturuyor.
Televizyonun en az 3 
metre yakınlıkta ve 
aydınlık ortamda 
izlenmesi gerekli.
TV izlerken hızlı hızlı 
‘zap’lamak da 
sarayı tetikleyebilir. 
Bilgisayar da çocuk
lar için günde en 
fazla 20 dakika ile 
sınırlanmalı.” diyor.

Kadınların Mi erkeklerden sah

ŞİİR KÖŞESİ ** 
~ * BAYDAR

Cemre düşer
Kömür gözlerin aşka aşka davet ediyor 
Her bakışında akıl baştan gidiyor 
Yazgı Mevla’dan, sebep bahane olmuş 
Girdiğim her yol billah bende bitiyor.

Doğuya gitsem güneş olur doğarsın 
Batıya gitsem akar bende batarsın 
Cemalin değse dağın kara taşına 
Can gelir taşa yürek olur atarsın.

Neylerse Mevlam güzel eyler kuluna 
Dilerse vuslat engel koymaz yoluna 
Kalbinde sevgim bahar olup açmışsa | 
Kutup kışında cemre düşer ruhuna.

Kadınlarda kalp 
hastalıkları ve kalp 
krizi riskinin, erkek
lere göre daha az 
olduğu bildirildi. 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. 
Abdurrahman 
Oğuzhan, yaptığı 
açıklamada, kadınlar
da üremeyi sağlayan 
östrojen hormo
nunun, kalp hastalık
ları ve kalp krizi riski
ni azalttığını belirtti. 
İnsan vücudundaki 
damarların ’endotel' 
adı verilen hücrelerle 
kaplı olduğunu, 
östrojen hormo
nunun ise bu 

hücreleri koruyarak, 
kalp hastalıklarına 
karşı koruma 
sağladığını ifade 
eden Doç. Dr. 
Oğuzhan, şu 
bilgileri verdi: 
"Damarların iç 
yüzeyini kaplayan 
endotel hücreleri, 
damar içinde kanin 
akışkanlığını kolay
laştırır, damarın 
genişleyebilme kapa
sitesini artırır ve 
kanın pıhtılaşmasını 
önler. Östrojen hor
monu bu hücrelerin 
korunmasını sağlar. 
Bu sayede, kalp 
damarlarında daral
ma ve pıhtılaşma 
riski azalır, kanın 
akışkanlığı ile

damarın tıkanması 
ihtimali durumunda 
genişleyebilme 
kapasitesi korunur. 
Bunun sonucunda, 
kadınlarda damar 
tıkanıklığına bağlı 
olarak ortaya çıkan 
kalp ve damar 
hastalıkları ile kalp 
krizi riski azalır." 
Kadınlarda menopoz

döneminden sonra 
damarları ve 
dolayısıyla kalbi 
koruma altına alan 
östrojen hormo
nunun azaldığını 
belirten Doç. Dr. 
Abdurrahman 
Oğuzhan, bu nedenle 
korumanın da bu 
dönemde ortadan 
kalktığını kaydetti.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÖÇ KOŞULLAR ALTIN» 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN I

TSK ELELE VAKFI I
OYAKBANK Ankara T. GüneşŞb. 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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Bahar beslenmesine dikkat
Kış mevsiminin sona 
erdiği aylarda birçok 
kişide görülen "bahar 
yorğunluğu"nun aşıl
ması için, B vitamin
leri ve antioksidan 
vitaminlerce zengin 
sebze ve meyvelerin 
tüketilmesi önerildi. 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Gıda 
Güvenliği Dairesi 
uzmanlarınca hazır
lanan raporda, zaman 
zaman yağışlı, zaman 
zaman da güneşli 
günler yaşanan 
bahar aylarında 
sürekli değişen hava 
koşullarının, insan 
sağlığını etkilediği 
bildirildi.
Bu mevsimde, pek 
çok kişide halsizlik, 
isteksizlik, eklem 
ağrıları, uyku isteği, 
yorgunluk gibi 
şikayetler görüldüğü 
kaydedilen raporda, 
"Bu dönemin aşılması 
için B vitaminleri ve 
antioksidan vitamin
lerden zengin 
sebze ve meyvelerin 
tüketilmesi 
yararlı olacaktır. 
Dünya Sağlık 
Orgütü'nce, gunctp 
5 porsiyon sebze 
veya meyve tüketilme
si önerilmektedir.
Ayrıca havaların ısın
masıyla birlikte 
vücudun artan su 
ihtiyacını karşılamak 
için günde en az 8-10 
bardak suiçilmelidir" 
denildi.

Düzenli uyku, yeterli 
ve dengeli beslen
menin güçlü bir 
bağışıklık sistemi için 
gerekli olduğuna 
işaret edilen raporda, 
bunun için çiğ veya 
pişmiş bol sebze ve 
meyve tüketilmesi 
önerildi.
Özellikle antioksidan 
vitaminler olan A ve C 
vitaminince zengin 
sebze ve meyvelerin 
tüketilmesinin 
metabolizmanın 
güçlenmesi ve hasta 
11kla ra karşı direncin . 
arttırılması için gerekli 
olduğu bildirildi.
Baharın "diyet mevsi
mi" olarak bilindiği 
belirtilerek, yaz 
aylarının yaklaşma 
sıyla vatandaşların 
spor veya zayıflama 
merkezlerine 
yöneldiği ya da 
..ıc; ,’de bir uzmana 

h n ş vt ı rn i â da n. ç e v re- 
den duydukları veya 
çeşitli gazete ve 
kitaplarda yer alan 
zayıflama diyetlerini 
uygulamaya çalıştık
ları ifade edilen rapor
da, "Oysa zayıflama 
diyetleri kişiye 
özgüdür ve doktor 
ve/veya diyetisyen 

tarafından size özel 
olarak, beslenme 
alışkanlıklarınız, 
mesleğiniz ve yaşam 
tarzınızla uyumlu 
olarak düzenlen
melidir.
Aksi takdirde 
uygulanan diyetler 
sağlığınıza zarar 
verebilir" uyarısında 
bulunuldu.
Baharda havaların 
iyileşmesinin fiziksel 
aktivitelerin artırıl
masına da olanak 
sağladığı belirtilerek, 
her gün düzenli 
olarak yapılan 
30 dakikalık bir 
yürüyüşün hem 
vücut ağırlığının 
dengelenmesine, 
hem de kemik 
sağlığının korunması 
ve geliştirilmesine 
yardımcı 
olacağı bildirildi. . 
Yılın bu mevsiminde 
ozeııTkı'e manf.ır 
zehirlenmelerinin 
sık görüldüğü 
kaydedilen raporda, 
doğada kendiliğinden 
yetişen mantar ve 
yabani otları tüketen
lerin zehirlenme 
riskiyle karşı karşıya 
olacaklarına dikkat 
çekildi.

Dudak ısırmak 
kansere yol açıyor

Bolu Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi 
Başhekimi Mehmet 
Baysal, dudak işırma 
ve yanak çiğneme 
alışkanlığı ile kötü ve 
uyumsuz yapılmış 
protezlerin ağız 
kanserine neden 
olduğunu söyledi. 
Tütün ürünlerinin, 
aşırı alkolün, bazı 
gıdalardaki kansero
jen maddelerin 
ve aşırı güneşte 
kalmanın ağız 
kanseri riskini tetik- 
lediğini belirten Dr. 
Baysal, “Ağız kanser
leri görülen hasta
ların yüzde 75’inde 
sigara ve tütün ürünü 
kullanım alışkan
lığının olduğu tespit 
edilmiştir" dedi.
Ağız kanserinin, dil, 
ağız tabanı, dil 
köküne yakın 
yumuşak damak, 
dudaklar ve dişet- 
lerinde sıklıkla 
görüldüğünü 
söyleyen Dr. 
Baysal, bu kanşerin 
başlangıçta ağrısız 
olduğunu, ilerleyerek 
ağız dokularında 
harabiyet oluşmaya 
başladıkça ağrılar 
görülmeye

başladığını belirtti. 
Dr. Baysal, “Hastanın 
rahatsızlığını tespit 
etmesi mümkün 
olmayabileceğinden, 
düzenli olarak diş 
hekimine gidilmesi 
son derece önemlidir. 
Ağız kanseri riskini 
azaltmak için, sigara, 
pipo, puro gibi tütün 
ürünlerinin kullanıl
maması, tütün çiğ
nenmemesi, alkol 
kullanılıyorsa aşırıya 
kaçılmaması, meyve 
ve sebze ağırlıklı 
beslenilmesi ve 
düzenli diş hekimine 
gidilmesi gerekmek
tedir" dedi.
Dudak ısırma ve 
yanak çiğneme 

alışkanlığının ağız 
kanseri için risk 
olduğunu belirten 
Baysal şöyle devam 
etti: “Ağız kanserinin 
erkeklerde görülme 
oranı kadınlara göre 
2 kat daha fazladır. 
Ağız kanserine 
yakalanma riski, hem 
alkol ve hem de tütün 
ürünlerini kullanan
larda alkol ve tütün 
ürünü kullanmayan
lara göre de 15 kat 
daha fazladır.
Dudak ısırma, yanak 
çiğneme alışkanlığı, 
kötü ve uyumsuz 
yapılmış protezler ve 
genetik yatkınlık ağız 
kanserleri için risk 
faktörüdür."

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. 5İ3 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 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULA$IM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 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. 613 45 21 r111 
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

NÖBETÇİ ECZANE
12 NİSAN 2006 ÇARŞAMBA 

GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. GEMLİK

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2410 

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 3Ş 95 GEMLİK

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TEŞEKKÜR
Türk Polis Teşkilatının
161. kuruluş yıldönümü

Belediye kazısı sırasında 
3 tarihi mezar bulundu

nedeniyle
ilçe Emniyet Müdürlüğü ’ne 

bizzat gelerek bizleri kutlayan, 
çiçek ve çelenk gönderen,

katkıda bulunan
tüm Gemliklilere

teşekkürü bir borç bilirim

Ali Kemal KURT 
İlçe Emniyet Müdürü

Bursa'da Osmangazi 
Belediyesi'nin 
Gümüşçeken 
Caddesi'ndeki 
Simkeş Camii'nin 
yanına yapmak iste
diği abdest yeri 
çalışmasında 3 tarihi 
mezar bulundu. 
Osmangazi Beledi 
yesi, Bursa Eski 
Eserleri Sevenler 
Kurumu'nun 
mülkiyetindeki tarihi 
Simkeş Camii'nin 
yanına belediye katlı 
otoparkının bahçesi 
olarak kullanılan 
alana, cemaatin 
talepleri doğrul
tusunda tuvalet ve 
abdest alma yerleri 
inşa etmek için ^çalış
ma başlattı. 
Asfaltlanarak 
otopark yapılan 
mekanda başlatılan 
temel kazısı sırasın
da, 3 tarihi mezar ve 
iki mezar taşı bulun
du. Bunun üzerine 

müteahhit firmanın 
ekipleri çalışmaya 
ara verdi. Belediye 
yetkilileri, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu'na 
müracaat ettiklerini, 
yapılacak inceleme
den sonra yanında 
eski bir evin temeli 
de bulunan bölgede 
müştemilatın inşaatı
na devam edilip 
edilmeyeceğinin 
kararlaştırılacağını 
açıkladı. Tarihi mezar 
taşları ise, cami 
görevlisi tarafından 
muhafaza altına 
alındı.

Bu arada Eski 
Eserleri Sevenler 
Kurumu tarafından 
restore edilen cami, 
50 yıla yakın sürede 
yapılan asfaltlamalar 
sebebiyle bir metre 
çukurda kaldı. 
Caminin hemen 
yanındaki tarihi 
medarlar için yer d| 
ayrılarak inşaatın 
yapılmasına sıcak 
bakılırken, 
mezarların bulun- ..'-J 
duğu yerin ise 30 yılı 
aşkın süredir üzeri 
asfaltlanıp, otopark 
olarak kullanıldığı 
belirtildi.

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!

SUPtRONLİNt 
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ
BİR TELEFONUNUZ YETER

CEMRE İLETİŞİM ]

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57) j



“Bursa’da 21 bin borçlu işveren var”
Sigorta İl Müdürü Fikri Savaş, düzenlediği basın toplantısıyla sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasına 
başlandığını açıkladı. Savaş, 60 aya kadar taksit olanağı sunulan uygulamadan yararlanmak isteyen işverenlerin 31 Mayıs'a 
kadar kuruma başvurmaları gerektiğini belirterek, “Bursa’da 21 bin civarında borçlu işveren bulunuyor. Bu borç tutarının ise 
240 milyon YTL civarındadır. Aktif ve aktif olmayan 21 bin işverenin 770’i başvuruda bulundu.” dedi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
13 Nisan 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Hayvanlara 
kötü davrananlara 

300 YTL ceza
Temel ceza kanunlarına uyum öngören 
tasarıyla, Hayvanları Koruma Kanu 
nu'ndaki idari para cezaları artırılıyor. 
Buna göre, sağlıksız şartlarda kurban 
kesenlere 1500 YTL, hayvanlara kasıtlı 
olarak kötü davrananlara 300 YTL para 
cezası verilecek. Haberi sayfa 8’de

Belediye Başkanı ilçeyi jeotermal ısıyla ısıtmayı düşündüğünü söyledi.

MTA Gemlik’te sıcak su arıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Jeotermal ısıtma
Gemlik’in jeotermal enerji ile ısıtılması için 

Belediye çalışma başlatmış..
Bugünkü Gemlik KÖRFEZ'in başlığı “MTA 

Gemlik’te sıcak su arıyor”..
Yapılan açıklamadan anlaşılan, Terme 

Kaplıcası'nın su kaynağının dışında, ikinci bir 
sıcak su bulunması için MTA ile anlaşma 
yapılmış, teknik heyet ilçede çalışmalara 
başlamış..

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un açıkla
masından öğrendiğimize göre, su bulunduğunda 
ilçe sıcak su ile ısıtılacak, artanıyla da yüzme 
havuzu yapılıp, seracılıkta kullanılacak.

Avrupa’da birçok kent, bu projedeki gibi 
jeotermal enerji ile ısıtılmakta.

Düşünce güzel, inşallah beklenen su bulunur, 
hatta 35 derecenin üzerinde sıcaklıkta olur.

Olmaz demeyin, Gemlik deprem fayında olan 
ilçedir. Su bulunabilir. Terme Kaplıcası'nın başka 
bir kolu olabilir.

Yanlız bu proje neden bu kadar geciktirildi.
Terme Kaplıcası’nın hali ortada. Gemlikli bu 

kaplıcadan yararlanamıyor.
İşleticisini beğenmeyebilirsiniz.. Bu konuda 

belediye bir tahliye kararı aldı ve uyguladı.
Peki sonrası..
Sonrası facia. Kaplıca bakımsızlıktan tinerci ve 

esrarcıların mekanı oldu.
Zamanla viraneye döndü.
Belediye mülkünü koruyamadı. Gemlik 

madem jeotermal enerji ile ısıtılacaktı, neden 
doğalgaz olayına girildi.

Bence bu çalışma çok önce yapılıp sonuç
landırılmalıydı.

İlçe, bulunacak sıcak su ile ısıtılacaksa, bu kez 
doğalgaza gerek kalmazdı.

Kamudaki plansızlık, hem zaman hem de 
maddi kayıplara neden oluyor.

Burnumuzun dibindeki imkanları kullanamı 
yoruz. Yazık..

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Terme Kaplıcaları 
çevresinde sıcak su 
kaynağı bulmak için 
MTA ile anlaşma 
yaptı. İlçeye gelen 
heyet arama çalış
malarını başlattı. 
Yeterli sıcak su 
bulunduğunda 
ilçenin genelinin 
ısıtılması sağlana 
cak, kalanı ile de 
yüzme havuzu ve 
seracılık yapılacağı 
açıklandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3 ’de

İlköğretime kayıtlar 
internetten yapılacak 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürü Nizami Aktürk, e-devlet 
uygulamalarının gün geçtikçe yaygın
laştığını belirterek, İlköğretim okullarına 
1 Haziran 2006'da başlayacak kayıtlar, 
İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir 
ve A dan a'da internet üzerinden 
alınacağını söyledi. Haberi sayfa 7’de

Bursa Şehir Tiyatrosu 
‘Merhaba’ dedi

Yüzüne çorap geçirip 
komşusunu gasp elti 
Bursa’da, yüzüne kadın çorabı geçirip 
aynı mahallede oturan bir marketten silah 
zoruyla 300 YTL gasp ettiği öne sürülen 
sabıkalı genç, polislere direnince biber 
gazı kullanılarak gözaltına alındı. O. D 
isimli gendin 23 ayrı suçtan sabıkalı 
olduğu tesbiit edildi. Haberi sayfa 12’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi, OsmanlI 
döneminde ilk tiyatronun kurulduğu 
Bursa’da bünyesinde Şehir Tiyatrosu’nu 
oluşturarak, kentin kültürel yaşamında 
eksikliği hissedilen bir boşluğu daha 
doldurdu. Haberi sayfa 12’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sigorta İl Müdürü Fikri Savaş, SSK prim 
borçlarının yeniden yapılandırılması uygula

masının başladığını belirtti.

“Bursa’da 21 bin
Kuyu Doğum Haftası nedeniyle Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi ve İlçe Müftülüğü ortaklaşa konferans düzenledi

“İnsanlığın Peytıamberlerin Rehberine
borçlu işveren var" ihtiyacı1 konulu konferans yapıldı
Türkiye'de 40 milyon 
kişiye sosyal güven
lik hizmeti veren SSK, 
işverene prim 
borçlarını yeniden 
yapılandırma olanağı 
sundu. 60 aya kadar 
taksit olanağı 
sunulan uygula
madan yararlanmak 
isteyen işverenlerin 
31 Mayıs'a kadar 
kuruma başvurmaları 
gerekiyor.
Sigorta İl Müdürü 
Fikri Savaş, düzen
lediği basın toplan
tısıyla sigorta prim 
borçlarının yeniden. 
yapılandırılması 
uygulamasına baş
landığını açıkladı. 
Savaş, makamında 
gerçekleştirdiği 
toplantıda, borçların 
yeniden yapılandırıl
masından özellikle 
işverenlerin yararlan
abileceğini söyledi. 
Savaş, Bursa’da 21 
bin civarında borçlu 
işveren bulunduğunu 
ve bu borç tutarının 
240 milyon YTL 
civarında olduğunu 
bildirdi.
Borçların yeniden 
yapılandırılması 
uygulamasının 1 
Nisan 2006'dan 
itibaren yürürlüğe 
girdiğine işaret eden 
Savaş, aktif ve aktif 
olmayan 21 bin 
işverenin 770'inin 
başvuruda bulun
duğunu belirtti.
Savaş, 60 aya kadar 
taksitlendirme uygu
lamasından 100 bin 
YTL üzeri ve altında 
borcu olanların yarar- 

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98

(anabileceğim, Bur 
sa'da 100 bin YTL 
üzerinde borcu olan 
186 işveren bulun
duğunu kaydetti. 
Savaş, işverenlerin 
taksitlendirmeyle ilgili 
başvurularını bir 
dilekçeyle Sigorta İl 
Müdürlüğü'ne yapa
bileceğini söyledi. 
"Çeşitli nedenlerle 
ödeme yükümlülük
lerini zamanında yer
ine getiremeyen iş 
verenler için bu yeni 
uygulama iyi bir fır
sattır” diyen Savaş, 
“Cazip koşullar içe 
ren taksitlendirme 
kapsamında asıl 
borcu 100 bin 
YTL'dan az olanlar 
için 1998 tarihine 
kadar gecikme zammı 
hesaplanarak 1999- 
2004 arasındaki . 
gecikme zammı 
TEFE'ye göre, 2005 
sonrasını kapsayan 
gecikme zammı ise 
UFE'ye göre hesa
planacak. Borç tutarı 
100 bin YTL'nin altın
da olanlar mevcut 
borcunun yüzde İÜ 
veya 57'sini, borcu 
100 bin YTL'nin 
üzerinde olanlar ise 
yüzde 10 veya 30'unu 
ödemek zorundadır" 
diye konuştu.
SSK İl Müdürü Savaş, 
taksitle ödemelerde 
12 aya kadar yıllık 
yüzde 4,12-24 arasın
da yıllık yüzde 5, 
24-60 ay arasında . 
ise yıllık yüzde 6 
oranında taksit 
faizi uygulanacağını 
bildirdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Müftülüğü 
ile Türkiye Diyanet 
Vakfı Gemlik 
Şubesince Kutlu 
Doğum Haftası 
nedeniyle 
düzenlenen "İnsan
lığın Peygamberlerin 
Rehberliğine İhtiyacı" 
konulu konferans 
büyük ilgi gördü. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
konferans öncesinde 
davetlilere ücretsiz 
İslam İlmihali kitabı 
hediye edildi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un da 
katıldığı konferans 
öncesinde misafirlere 
Merkez Çarşı 
Camii Hafızı Sabri 
Aslan tarafından 
Kur'an-ı Kerim 
Tilaveti ve Türkçe 
Meali okundu. 
İYİ, GÜZELİ VE 
DOĞRUYU BULMAK 
Konferansa konuş
macı olarak katılan 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi

www.~elkoyun.com www.tema.org.tr

Öğretim Görevlisi 
Dr. Akif Hayta 
tarafından "İnsanlığın 
Peygamberlerin 
Rehberliğine İhtiyacı" 
konusunda açıklayıcı 
bilgiler verildi. 
Dr. Akif Hayta, 
zamanın şöhret ve 
imaj çağı olduğunu 
belirterek, "İnsan
larımız yaşantılarını 
buna göre değer- 
lendirmekteler" dedi. 
Peygamberlerin

gelmemiş olması 
durumunda insan-

ların doğru yolu 
bulup bulacaklarının 
hala günümüzde 
konuşulup 
tartışıldığını söyleyen 
Dr. Hayta, "İnsanlık 
tarihi boyunca 
binlerce felsefi 
düşünce çıkmıştır. 
Ancak bunların 
hiçbiri insanlığı huzu
ra kavuşturamamıştır. 
Allah, Peygamberleri 
dünyaya göndererek 
insanlara iyiyi, güzeli 
ve doğruyu görme 
fırsatı vermiştir. 
Çünkü Peygamber 
terimiz her türlü 
güzelliği ve iyiliği 
olan insanlardır" 
diye konuştu.

TOPRAK YOKSA... TAVUK YOK! 
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Belediye Başkanı ilçeyi jeotermal ısıyla ısıtmayı düşündüğünü söyledi.

MTA Gemlik’te Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YORUM

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Terme Kaplıcaları çevresinde sıcak su kay
nağı bulmak için MTA ile anlaşma yaptı. İlçeye gelen heyet arama çalış
malarını başlattı. Yeterli sıcak su bulunduğunda ilçenin genelinin ısıtılması 
sağlanacak, kalanı ile de yüzme havuzu ve seracılık yapılacağı açıklandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi, 
Terme Kaplıcası ile 
çevresinde 
sıcak su 
havzaları arıyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik'te mevcut 
sıcak suyun 
haricinde başka 
sıcak su kaynaklarını 
araştırmak işini ihale 
ile Maden Teknik 
Arama Kurumuna 
verdikleri işin 
tüm giderlerinin 
Belediye tarafından 
karşılandığını 
söyledi.
Yapılan jeofizik 
araştırmalarında 
yaklaşık 500 metre 
derinliğe kadar 
elektrik verilerek, 
sondaj yapılıp 
yapılmayacağına 
karar verilecek. 
Başkan Turgut, 
Aralık ayından 
önce gerekli etüt 
çalışmalarının 
yapıldığını ve 
jeofizik araştırmasına 
karar verildiğini

Annesini öldüren genç tutuklandı
Bursa Konak 
Mahallesi'nde öz 
annesini bıçaklayarak 
öldüren 22 yaşındaki 
şüpheli, emniyette 
alınan ifadesinin 
ardından çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.
Konak Mahallesi 
Hisar Sokak'taki 
evlerinde kız karde 
şinin yerini söylediği
ni düşündüğü annesi 
Mihirnaz Bayram'ı 
bıçakla öldüren genç 
tutuklandı. İki hafta 
önce askerden 
geldikten sonra

öeı'ırtereK, m iAnın 
yaptığı çalışmaların 
25 bin YTL'ye 
çıkacağını söyledi. 
Kaplıca için yeterli 
suyun mevcut 
olduğunu ancak 
bulunacak yeni 
sıcak su 
kaynaklarıyla 
Gemlik'in jeotermal 
sistemle ısıtılabile
ceğini söyleyen 

babasıyla ayrı 
yaşayan annesi 
Mihirnaz Bayram'ın 
yanında kalan 22 
yaşındaki Sedat 
Bayram, üç gün 
önce evden ayrılan 
ve bir daha geri 
dönmeyen kız 
kardeşi H.B.'nin 
(16) bulunması için 
polisten yardım i 
stedi. Ancak 
kardeşinin 
kayıp olmasından 
dolayı hiçbir 
rahatsızlık 
duymadığını 
gözlemlediği

Başkan Turgut, 
"Artan 
sularla yapacağımız 
tesislerde yüzme 
havuzu ve seracılık 
gibi işlerde de 
kullanabileceğiz. 
Burada yaptığımız 
çalışmalar istediğimiz 
sıcaklığa bulmaktır. 
Ayrıca suyun 
debisi de çok 
önemli. Eğer 

annesinin hareket
lerinden şüphelenen 
Sedat Bayram, 
bir anlık öfkesine 
hakim olamayarak 
elini kana buladı. 
Kız kardeşinin 
nerede olduğuna 
dair yönelttiği 
soruya net bir 
cevap alamayınca 
annesini bıçaklayarak 
öldüren ve sonrasın
da polise teslim 
olan Sedat Bayram'ın 
olay nedeniyle piş
manlık duyduğu 
belirtildi.
Sedat Bayram,

Terme tesislerini 
yap işlet devret 
modeliyle alacak 
işletmeci bulursak 
istediğimiz projelerin 
yapımı halinde 
burayı verebiliriz" 
dedi.
Gemlik'in belirlenen 
yerlerinde başlayan 
jeofizik çalışmaların
da her gün üç yerde 
araştırma yapılıyor.

emniyette alınan 
ifadesinin ardından 
çıkarıldığı 
adliyede tutuklandı. 
Bu arada ortadan 
kaybolarak 
ağabeyinin annesini 
öldürmesine neden 
olan H.B. ise polis 
tarafından aranıyor. 
Diğer yandan, evladı 
tarafından bıçakla
narak öldürülen anne 
Mihirnaz Bayram 
Beşevler Camisi'nde 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
son yolculuğuna 
uğurlandı. BHA

Bu işler konuşmakla olmaz !...
Bir çok konuları oldukça iyi yöneten AK 

Parti yöneticileri, hiç beklenmedik zamanlar 
da ve konular da kriz çıkartıyor...
Daha da kötüsü krizleri çözemeyip yüzüne 
gözüne bulaştırıyor...

En son olanlardan örnek vereyim.
Hamas ziyareti, Maliye Bakanı Unakıtan 

olayı, Merkez Bankası’na yapılacak atanma..
Bu konular, yeterince anlatılamadı, krizler 

yönetilemedi ve sonuçta hükümet avantaj 
larını hep dezavantaja dönüştürdü..

Peki bunlar niye böyle oluyor diye sorar 
sanız, söyleyeyim.

Kurulmuş olan büyük partilerin içinde. 
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 
elit-seçkin kadrolar kendilerine hep yer bul
muşlardır...

Ancak, bu yetişmiş kadrolar AK Parti içine 
giremediler.

Sayıları 350’leri bulan milletvekilleri olan 
AK Parti içine bakın bunu rahatça göre
bilirsiniz.

Çoğunluk ordan buradan gelmiş. Çeşitli 
görüş ve çevrelerin oluşturduğu bir koalis 
yon görünümünde olan AK Partinin eksik 
tarafı, devleti bilen, devlet mekanizmasının 
içinden gelen kadroların olmayışıdır..

Aynı sorun bürokratik çarkın içinde de 
yaşanıyor..

İktidar, genel müdür atamalarında kendine 
yakın isimleri seçerek atamalar yapıyor.

Kendinden birini seçeceğim diye devlet 
tecrübesi olmayan, daha ne olduğunun 
sarhoşluğu içindeki acemileri bu makamlara 
getirerek, kendi bindiği dalı keşi yor..

Yine de kadrolaşma yaparak bu sorunu 
çözeceğini sanarak battıkça batıyor.

AK Parti, devlet yapısına uzak bir parti 
görünüşünde.

İktidar partisi kadroları “devlete yaban 
cılaşma” sorunu yaşıyorlar..

Şimdi açıkça söylemeliyiz ki, iş o kadar 
kolay değil..

Devlet adamlığı, devletin içinde yetişerek 
kazanılan bir değerdir.

Burada basamaklar vardır.
Emek, sabır, çalışma vardır..
Hiç kimse otobüs idaresi müdürlüğünden, 

Türk Hava Yolları genel müdürlüğüne bir 
günde gelemez. Gelmemesi de doğru olanı...

Ama AK Parti yöneticileri ben yaparım 
olur diyor, diyor ama olmuyor..

AK Partililerin geçmişte böyle bir deneyim 
yaşamadıkları ortada..

Devletin usullerini, temayüllerini, işleyişini 
bilmedikleri ortaya çıkıyor.

Bir ilk okul öğrencisinin fıkrasını okuyun;
(Eski zamanlar da bir kız çocuk denize 

düşmüş, boğulmak üzere iken, babası kurtar
mak için denize atlamış. Dalgıç olan baba da 
yüzme bilmediği için baba - kız boğularak 
ölmüşler. (Pars Vural-7 buçuk yaşında)

Bunun içinde tökezleyip duruyorlar, 
olmadık yerlere çarpıp yaralanıyor, ağızları 
burunları biri birine karışıyor, gülünç oluyor
lar. Peki bu iş bilmezliğin, acemiliğin içinde 
ne var ? İktidar olmak ile, güçlü olmak ayrı 
ayrı şeylerdir..

Bazen İktidara gelirsiniz ama kendinizi 
güçsüz kılarsınız. Bir kuvvetli rüzgar sizi alıp 
götürür, yaprak gibi uçar kaybolursunuz.

Galiba AK Partililer de bu psikolojik hava 
hakim olmaya başladı. Sayı üstünlüğüne rağ
men (akıllarındaki aslında yanlış olan) iste
diklerini yapamayınca kendilerinin dışındaki
leri düşman gibi görmeye başladılar.

Bu tek yönlü bakış, onları hatalara götü 
rüp, yanlış işler yapmalarına sebep oluyor. 
Devlet idaresi taşrada parti başkanlığı yapıp, 
alfabeyi bilmeden Üniversite hocalığına 
soyunmaya benzer.

Böyle hocalar da sınıfta öğrencilerin karşı 
sında alay konusu olur...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Celal Bayar Anadolu Lisesinde nostalji
Elif ESMEN
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi eski mezunları 
okul salonunda 
bir araya gelerek 
nostalji yaşadılar. 
Eski mezunlar yeni 
mezun olacak 
öğrencilere kendi 
meslekleri hakkında 
bilgiler verirken, 
lise sıralarında ki 
hatıralarını da anma 

fırsatı buldular. 
Değişen sınav 
sisteminden dolayı 
öğrencilerin stresini 
en aza indirmek 
amacıyla üniversite 
sınavlarına girecek 
olan son sınıf öğren
cilerine bilgilendirme 
toplantıları 
düzenleyen Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Okul Müdürü İdris 
Aka'nın misafirleri bu 
kez okulun eski 
mezunları oldu.
Okul Müdürü Aka, 
"15. eğitim yılına 
giren okulumuzda 
bugüne kadar 
bir çok mezun verdik. 
Hayırlısıyla bu yıl 
sizlerde mezun olarak 
hayatınıza yön ver
mek için seçeceğiniz 
meslek dallarına göre 
üniversite sınavlarına 
katılacaksınız. Sizleri 
içinde bulunduğunuz

sınav stresinden 
kurtarmak için bu 
seferde sizden önce 
mezun olarak meslek 
sahibi olan ağabey ve 
ablalarınızı davet 
ettik" diye konuştu. 
Okulun eski 
mezunlarından 
İşletmeci Selcen Aka, 
İletişim mezunu 
Evren Korcum, 
Avukat Cankat 
Taşkın, Eczacı 
Tuğçe Koyuncu, 
Eczacı Şaziye Irgata, 
Turist Rehberi 
Sermin Akkaş 
ile Okul 
Öğretmenlerinden 
Matematik Öğretmeni 
Arzu Karapınar 
mezun olacak 
öğrencilere 
üniversiteye hazırlık 
dönemi hakkında ve 
üniversite hayatı 
hakkında çeşitli 
bilgiler verdiler.

$8

8M MUSTAFA ÖZft LP E WWI “Sağlıklı kişi, canlı ve mutlu olur”
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 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 İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sağlık Haftası 
nedeniyle yazılı açıkla
ma yapan MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, sağlıklı bir 
kişinin mutlu, canlı ve 
hareketli olduğunu 
söyledi. İnsanların 
sağlık kurallarını 4 
öğrenmesi ve yaşama 
bilincine kavuşması 
için Birleşmiş Milletler 
Teşkilatının 7-13 Nisan 
tarihleri arasını sağlık 
Haftası olarak kabul 
ettiğini hatırlatan 
Kayaoğlu, bu kutla
maların Mirleşmiş 
Milletlere üye ülke 
lerde aynı zamanda 
kutlandığını söyledi. 
Sağlık haftasının 
amacının sağlık bil
gisinin ve yardımının 
geniş halk kitlelerine 
ulaşması olduğunu 
ifade eden Kayaoğlu, 
"Hafta boyunca insan 
sağlığı konusunda 
radyolarda konuşmalar 
yapılır. Televizyonda 
sağlıkla ilgili yazılar

yayınlanır. Bu hafta 
içinde okullarımızda 
beden sağlığı,.beslen
me konusunda bilgiler 
verilir. Sağlığın önemi 
anlatılır. Sağlıklı . 
olmanın kuralları 
öğretilir. Birleşmiş 
Milletler Örgütü, her yıl 
bir sağlık konusu 
seçer. O yıl üye ülke 
lerde konu üzerinde 
durulur. Seçilen konu 
bir hastalık ise bu 
hastalığın tanımı, 
belirtileri, iyileştirme 
yöntemleri anlatılır. 
Sağlığın en büyük 
düşmanı mikroplardır. 
Çeşitli hayvanlarla, 
yiyecek ve içeceklerle, 
solunum yolu ile 
geçen mikroplara karşı 
uyanık olmalıyız. Bu 
itibarla en önemle 
sağlık kuralı da çevreyi 
temiz tutmak olsa 
gerek. İlçemizde ise 
maalesef çevre 
konusunda hiçbir 
duyarlılık yoktur. 
Sokaklarımız tozdan 
topraktan geçilmiyor.

Çöp konteynerlerinin 
üzerleri açık, kedi 
köpekler bir taraftan, 
sinekler bir taraftan 
oradan aldıkları mikro
pları sürekli çevreye 
yayıyorlar. Rüzgarla 
savrulan tozlar ve 
içerisindeki mikroplar, 
evlerimizin içine kadar 
giriyor. Hele çocuk 
parklarının yetersizliği 
dolayısıyla sokaklarda 
oynayan çocukların 
renkleri değişi yor. 
Yanı başımızdan akan, 
her türlü atığı taşıyan 
dere bir tarafa, ilçe 
Kaymaka mımızın de 
yimiyle kolibasil oranı 
kırmızı bayrak çektire
cek kadar kirli bir 
deniz diğer tarafta. 
İlçemizde çevreyi 
kirleten en önemli 
unsurlardan biri de 
altyapı yetersizliği ve İ 
arıtma tesislerinin J 
olmayışıdır. Unutma 
yalım ki kendi elimizle 
ilçemizi her geçen gün 
daha da yaşanmaz J| 
kılıyoruz." dedi.
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CHP İlçe 
Kadın Kolları

2. İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

b) Teslim Yeri(leri)

c) Teslim Tarihi

3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer 

Tarihi - Saati

İHALE İLANI 
Kit karşılığı İdrar Analizörü SATIN ALINACAKTIR

Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
kit karşılığı idrar analizörü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2006 / 34764
1. idarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Manastır Mevkii Gemlik / BURSA
b) Telefon- Faks Numarası : 224 513 92 00 - 224 513 92 07
c) Elektronik Posta Adresi(varâa) : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: Kit karşılığı tam otomatik idrar analizörü cihazı ihalesi
70.000 test tam idrar analiz strip ve reaktifleri 

(Kimyasal analiz ve sediment incelenmesi) 
: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Laboratuvarı ve Sahil Binası
: Sözleşmenin onayından sonra 01.06.2006 tarihinden başlanıp 

31.12.2006 tarihinde sona erecektir.

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu
: 23.05.2006 - 10.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter
ler

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 elektronik 

posta adresi
4.1.2. Mevzuatı 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli 
belge/bilgi: Kit ve cihazların CE belgesi olmalıdır. Ayrıca Türkak onaylı AT belgesi (EC sertifikası) ve 
Sağlık Bakanlığı Tıbbi ve cihaz ve malzeme kayıt sistemi veri tabanına uygun olduğuna dair kayıt belge
si verilecektir.

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 durumlar
da 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 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 olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin 

yansından 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 sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kul
landırmayacağına ilişkin taahütname

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 konusu ahm veya ihale dokümanında belirlenecek ben 
zer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler 
tarafından teklif edilen bedelin % 40 oranında, ihale konusu ahm veya ihale dokümanında belirlenecek 
benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geiiştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve sanayi sicil belgesi
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin 

yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi
4.3.3. isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
Cihazın eğitimi firma tarafından ilgili uzmanın uygun gördüğü süre ve sayıda elemanı verecektir. 

Eğitim süresince kullanılacak her türlü kit ve sarf malzemesi firmaca ücretsiz karşılanacaktır.
4.3.4. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından ve 

rilen sertifikalar
Kitler 14 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönet

meliğine uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olacaktır. Bu belge ve sertifikaların, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluuşları veya Uluslararası 
Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akre 
dite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ya da özel kurumlarda yaptığı kit karşılığı cihaz ahmı işleri 
kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma birimi Cumhuriyet Mah. Gemlik 

/ BURSA adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 23.05.2006 tarihi saat 10.30’a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı 
salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem/kalemlerl için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulu
nan 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 tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B -1548

yeniden oluştu

Elif ESMEN
Bir süre önce 
görevlerinden 
ayrılan CHP 
kadın kolları, 
yeni katılımlarla 
oluşturuldu. 
İlçe Parti binasında 
basına tanıtılan 
yeni CHP Kadın 
Kolları 
başkanlığına 
emekli sağlıkçı 
Latife Dikmen 
getirildi.
İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek'in de 
bulunduğu 
tanıtımda kendilerini 
CHP'ye gönül 
verenler olarak 
tanıtan yeni Kadın 
Kolları Başkanı 
Latife Dikmen, 
1983 yılından bu 
yana Küçük 
Kumla Sağlık 
Ocağı’nda 
görev yaparak 
emekliye ayrıldığını 
açıkladı.
Birçok dergide 
yazı ve şiirinin 
yayınlandığını

anımsatan Latife 
Dikmen'in 
başkanlığındaki 
yeni kadın kolları 
şu isimlerden 
oluştu: Başkan 
Latife Dikmen, 
İlçe Sekreteri 
Nergül Ercan, 
Sayman Naciye 
Dalkılıç, Basın 
Sözcüsü Yıldız 
Mengütay, 
Üyeler: Sedriye 
Şanlı, Hüsniye 
Derin, Servet Es, 
Yüksel Çelik, 
Güzin Bozkurt ve 
Nadide Meşur.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KİRFE2 REIIU 
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Gemlik'te yaşayan Erzurumlu genç işadamları ve girişimciler 
düzenlenen yemekle bir araya geldiler.

Erzurumlu girişimciler yemekte buluştu İlk sucu gasp1
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'te özellikle 
zeytin sektöründe 
faaliyet gösteren 
Erzurumlu gen iş 
adamları ve girişim 
çiler Bursa Anadolu 
Et Lokantası'nda 
düzenlenen yemekle 
bir araya geldiler. 
Yemekli toplantıya 
gecenin 
organizasyonunu 
üstlenen Erzurumlu 
genç girişimci 
Serdar Özaydın, 
Gemlik 
Erzurumlular 
Derneği'ni 
temsilen yönetim 
kurulu üyesi Ersin 
Aslan ile ilçede 
farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren 
Erzurumlu girişim
ciler katıldı. 
Düzenlenen 
yemeğe katılanlara 
teşekkür eden 
genç girişimci 
Serdar Özaydın, 
amaçlarının 

ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik 
şartları göz önüne 
alarak Gemlik iş 
dünyasının sıkın
tılarını ve 
beklentilerini konuş
mak ve tartışmaya 
açmak olduğunu 
söyledi.
Özaydın, konuş
masında "Erzurumlu 
iş adamları Gemlik'te 
birçok alanda ve 
sektörde faaliyet 
gös termek tedir. 
Bu insanlar dürüst 

ve örnek çalışma 
prensipleriyle Gemlik 
ticaret dünyasının 
parlayan yıldızı 
konumundadırlar. 
Bizler burada topla
narak ekonomik 
yönden hem içinde 
bulunduğumuz 
mevcut durumu 
görüşmek, hem de 
ileriye yönelik adım 
ve çalışmalarımız 
hakkında bilgi 
alışverişinde bulun
maktır. Bizler 
kazandıkça elbette 

istihdam olacak ve 
neticede kazanan 
Gemlik ile esnaf ve 
üreticileri olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Serdar Özaydın, 
bu tip toplantıların 
önümüzdeki gün
lerde de devam ede
ceğini ve Gemlik'in 
önde gelen üst düzey 
işadamlarını da 
davet ederek onların 
birikim, tecrübe ve 
fikirlerinden yararlan
ma fırsatını yakalaya
caklarını söyledi.

Bursa Halk pazarın
da 3 kişinin 
yolunu keserek 
bıçak tehdidiyle 
cep telefonu gasp 
ettiği belirtilen 
şüpheli eşkal 
bilgileri doğrul
tusunda araştırma 
yapan polis tarafın
dan yakalandı. 
Zanlının ilk kez suç 
işlediği belirtildi. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre, yaklaşık 2 
hafta önce Yenibağ 
lar Mahallesi'ndeki 
halk pazarında 
3 gencin yolunu 
keserek bıçak 
tehdidiyle cep 
telefonu gasp ettiği 
iddia edilen 
Maşallah A.
(18) yakalandı. 
Olayın ardından 
harekete geçen polis 
ekipleri, gasp edilen 
gençlerin verdiği 

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

eşkal bilgileri 
doğrultusunda 
bölgedeki cep 
telefonu bayilerini 
takibe aldı. Ancak 
buralardaki takipten 
herhangi bir sonuç 
elde edemeyen polis 
ekipleri, Emek 
Beldesi'nde eşkale 
benzeyen bir şahsı 
gözaltına aldı. 
Yakalanan şüphe 
linin gasp edilen 
kişiler tarafından 
teşhis edilmesi 
üzerine gasp 
zanlısının bu kişi 
olduğu anlaşıldı. 
Gasp ettiği telefonu 
sattığı belirlenen 
zanlının daha önce
den hiçbir suç kay
dının bulunmadığı 
belirtildi. Emniyette 
ifadesi alınan Maşal

' lah A. bıçaklı gasp 
suçundan Cumhu 
riyet Savcılığı'na 
sevk edildi. BHA
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İlköğretime kayıtlar 
internetten yapılacak

ilköğretim okullarına 
1 Haziran 2006'da 
başlayacak kayıtlar, 
İstanbul, Ankara, İzmir, 
Eskişehir ve Adana'da 
Internet üzerinden 
alınacak.
Projeyle, İlköğretim 
okuluna kayıt yaptıra
cak çocukların isim
leri, İkametlerinin 
okula yakınlığına göre 
belirlenerek, İnternet
ten İlan edilecek.
Projenin teknik 
altyapısını yürüten 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürü Nizami 
Aktürk, e-devlet 
uygulamalarının gün 
geçtikçe yaygın
laştığını belirterek, bu 
konuda MEB ile içişleri 
Bakanlığı'nın Mernis 
sisteminde önemli bir 
veri bankası oluş
tuğunu anlattı.
Aktürk, projenin İstan
bul, Ankara, İzmir, 
Eskişehir ve Adana'da, 
Haziran 2006'da 
başlayacak kayıtlarda 
pilot olarak uygu
lanacağını bildirerek, 
projede, e-devlet

uygulamasında elde 
edilen verilerin yanı 
sıra, Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK) 
kayıtlarını da esas 
alacaklarını söyledi, 
İnternetten kayıt uygu
laması için özel bir 
bilgisayar programı 
oluşturduklarını 
söyleyen Aktürk, 
buna göre bir hanede 
ikamet eden çocuk
ların TC kimlik numa 
ralarıyla ikametlerine 
en yakın okulun 
eşleştlrlleceğlnl ve o 
okula kayıt yaptıracak 
çocukların listesinin 
internetten İlan edile
ceğini anlattı.
Aktürk, şöyle konuştu: 
"Veli çocuğunun 
ismini internette 
gördükten sonra 
yapacağı tek şey, o 

okula gidip ön kayıt 
yaptırmak. Okullar 
açılmadan önce de 
istenen evrakı götürüp 
teslim edecek. Kayıt 
yapmak için para iste
nen dönem bitecek. 
Okul müdürü, 
çocuğun ismi listede 
yer aldığı için kaydını 
yapmak zorunda 
kalacak."
Aktürk, etrafında yer
leşim yeri bulun
mayan, şehir merkez
lerinde iş ve alışveriş 
merkezi yakınlarındaki 
okullar ile birbirine 
çok yakın okullara 
kayıtlar için genel 
kurallar belirleneceği
ni, bunun yanı sıra 
il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerinin kural
lar koyacaklarını 
kaydetti,

“Hemen tapu” indirim kampanyası
Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ), vatandaşların 
konut borçlarını erken 
ödeyip tapularını 
hemen almalarına fır
sat vermek İçin yeni 
bir indjrlm kampa
nyası başlattı. 
TOKİ'den 2004 yılı 
sonuna kadar konut 
alanlar, kalan 
borçlarını erken 
ödemeleri halinde, 
bakiye borç tutarın
dan yüzde 16 indirim 
yapılacak. İndirim 
kampanyasından 
yararlanmak İsteyen
ler, 17 Nlsan-18 Mayıs 
günleri arasında, 
konutların satışına 
aracılık eden 
bankalara 
başvurabilecek. 
Borcunu erken kap
atıp tapusunu hemen 
almak isteyen vatan
daşlara, satışa aracılık 
eden Ziraat Bankası. 
Halkbank, Vakıfbank 
ve Oyakbank tarafın
dan konut kredisi 
de kullandırılacak. 
Böylece, vatandaşlar 
borçlarını öderken. 
TOKİ'nin "memur 
maaş katsayısı, TÜFE 
ve ÜFE"ye bağlı

olarak 6 ayda bir 
yaptığı artıştan 
etkilenmeyecekler. 
Ayrıca, konut kredisi 
faizlerindeki düşüşten 
yararlanarak, 
borçlarını sabit 
taksitlerle ödeme 
olanağına kavuşacak
lar. Verilen bilgiye 
göre, indirim uygula
ması kapsamında, 
"Ankara-Eryaman 
5. Etap, Samsun* 
Kurupellt, Kars, Kars 
2. Etap, Bozcaada, 
Gökçeada, Şanlıurfa, 
Şanlıurfa-2. Etap, 
Erzincan, Adapazarı- 
Korucuk 1.2. Etaplar, 
Adıyaman-Göl başı, 
Ankara-Eryaman (168 
Konut), Ankara- 
Mamak, Bilecik- 
Merkez 1. Etap, Bitlis- 
Tatvan, Bitlis-Rahva,

Dlyarbakır-Şllbe 2. 
Etap, Erzurum-llıca, 
Gümüşhane-Merkez- 
Bağlarbaşı, Izmlr- 
Seferihisar, Izmlr-Urla, 
Kocaeli-Bekirpaşa, 
Nevşehir-Merkez, 
Ardahan-Karagöl, 
Düzce ile Emlak 
Bankası'ndan devir 
alınan istanbul- 
Ataşehir, Sinanoba, 
Mimaroba, Blzimkent, 
Ataköy, Izmir- 
Mavişehir, Ankara- 
Bilkent, Elvankent, 
Ümitkent, Gebze- 
Mutlukent, Emlakkent, 
İzmir-Aliağa, Adana, 
Edirne" projelerinden 
2004 yılı sonuna kadar 
konut satın almış 
olanlar, satış işlemle 
rine aracılık eden 
Ziraat Bankası'na 
başvuracak.

GDS MÜHENDİSLİK <S> Budc'JS
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir

Acık ve Saydam
Hesap verme Vükümlülüğü olan
Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR VRPIDR OLABİLMEK TEMEL İLKEMİZDİR

DELTA KOMBİ
YOĞUŞMALI 

KOMBİ

Demirsııbaşı 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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Hayvanlara kötü 
davrananlara 300 YTL ceza

İŞMan meslek rehberi
Temel ceza kanunları
na uyum öngören 
tasarıyla, Hayvanları 
Koruma Kanunu'ndaki 
idari para cezaları 
artırılıyor. Buna göre, 
sağlıksız şartlarda 
kurban kesenlere 1500 
YTL, hayvanlara kasıtlı 
olarak kötü davranan
lara 300 YTL para 
cezası verilecek. 
TBMM Başkanhğı'na 
sunulan Temel Ceza 
Kanunlarına Uyum 
Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, 
Hayvanları Koruma 
Kanunu'nda bazı 
değişiklikler öngörü 
yor. Buna göre, 
Hayvanları Koruma 
Kanunu'na muhalefet 
edenlere verilen idari 
para cezalarından 
tahsil edilen miktarın 
tamamı, ilgili 
belediyenin hesabına 
aktarılacak. Tasarıyla, 
toplu yaşanan yer
lerde beslenen, 
barındırılan kedi ve 
köpeklerin kontrolsüz 
üremelerinin önüne 

geçmek için yüküm
lülüklerini yerine 
getirmeyen hayvan 
sahiplerine verilen 250 
YTL idari para cezası, 
300 YTL'ye çıkarılıyor. 
Sahipsiz ya da güçten 
düşmüş hayvanların, 
Hayvan Sağlığı 
Zabıtası Kanunu'nda 
öngörülen durumlar 
dışında öldürülmesi 
durumunda, hayvan 
başına 500 YTL olarak 
uygulanan idari para 
cezası, 600 YTL'ye 
yükseltilecek.
Cerrahi amaçlı müda
halelerle ilgili hüküm
lere aykırı davranan
lara hayvan başına 
verilen 150 YTL para 
cezası, 200 YTL'ye 
çıkartılacak. Bir hay
van neslini yok ede
cek müdahalede bulu
nanlara, hayvan başı
na 7 bin 500 YTL 
olarak uygulanan 
ceza, 10 bin YTL ola
cak. Hayvanları, bilim
sel olmayan teşhis, 
tedavi ve deneylerde 
kullananlar, 1200 YTL 
para cezasına 
çarptırılacak.

Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) bünyesinde
ki meslek danışma 
merkezlerinde bulu
nan meslek bilgi 
dosyalarında 600'e 
yakın mesleğin 
tanımı, o meslekte 
yapılan görevler, 
gerektirdiği özellikler, 
çalışma alanları, 
ortamı ve koşulları, 
iş bulma olanakları 
ile kazanç koşullarına 
ilişkin bilgiler yer 
alıyor.
Bu dosyalardan 
faydalanan kişiler, 
meslek seçimini 
daha bilinçli bir 
şekilde yapıyor. 
İŞKUR yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
mesleki bilgilendirme 
ve mesleki danışma 
amacıyla kuruma 
başvuran yetişkinlere 
ve öğrencilere 
gerekli hizmeti 
sunmak amacıyla, 
Federal Almanya İş 
Kurumu örnek alı
narak, 1992'de 
Meslek Danışma 
Komisyonu 
(MEDAK) kuruldu.

İŞKUR'un yanı sıra, 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
ÖSYM, Türk-İş ve 
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK) temsilcilerinin 
de görev yaptığı 
komisyon, yılda 
4 kez biraraya 
geliyor.
Komisyon, kurumca 
hazırlanan ve içinde 
mesleğin tanımı, o 
mesleği yapan kişinin 
görevleri, meslekte 
kullanılan alet ve 
malzemeler, mesleğin 
gerektirdiği özellikler, 
çalışma ortamı ve 
koşulları, eğitimine 
ilişkin bilgiler, çalış
ma alanları ve iş 
bulma olanakları, 
eğitim süresince ve 
eğitim sonrasında 
kazanç koşulları 
ile o meslekte iler
leme gibi birçok 
bilginin yer aldığı 
meslek bilgi 
dosyalarını inceliyor. 
Merkezlerden, 
bireysel veya grup 
olarak, ücretsiz 
yararlanılıyor.

Doğu’ya ve Güneydoğuca 
uzman doktor atandı

Devlet hizmeti 
yükümlülüğü kap
samında ilk kez 
atanan 865 uzman ve 
769 pratisyen 
hekimin görev yerleri 
belirlendi. Yapılan 
kura çekimi sonunda, 
52 ile toplam 769 
pratisyen, 74 ile de 
çeşitli branşlarda 
toplam 769 uzman 
tabip atandı.
Kuraları çekilen 
pratisyen hekimlerin 
büyük bölümü, 
Adıyaman, Ağrı, 
Diyarbakır, Mardin ve 
Van gibi illerde 
görev yapacak. Kura 
çekimiyle aralarında 
Adıyaman, Ağrı, 
Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, 
Kars, Malatya, 
Mardin, Muş, Siirt, 
Şanlıurfa, Şırnak, 
Tunceli ve Van'ın da 
bulunduğu birçok ile 
uzun yıllardır sıkıntısı 
çekilen çok sayıda 
uzman doktor atandı. 
Söz konusu 19 ile 
toplam 50 iç hastalık

ları, 44 çocuk sağlığı 
ve hastalıkları ile 
çocuk cerrahisi, 35 
genel cerrah, 25 göz, 
21 göğüs hastalıkları, 
24 kadın sağlığı ve 
hastalıkları, 20 kulak 
burun boğaz, 17 
kardiyoloji, 13 beyin 
ve sinir ile 7 kalp ve 
damar hastalıkları 
uzmanı atandı.
Doktor atamalarının 
Sağlık Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürlüğü'nün "per
sonel. saglik.gov.tr" 
adresindeki internet 
sitesinde yayınlandığı 
bildirildi.
Görev yerleri belli 
olan doktorların 
atama sonuçlan 
en geç 14 Nisan 
Cuma akşamına 
kadar APS'ye 
verilecek.
Sonuçlar, 17 Nisan 
Pazartesi günü il 
sağlık müdürlük
lerinin eline 
ulaşacak. Böylece 
ataması yapılan 
doktorlar hemen 
görevlerine' 
başlayabilecek.
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Fiş yoksa yakıt da yok
Akaryakıt istasyon
larında "mali mod" 
olarak adlandırılan 
yazarkasalı satış, 
15 Nisan Cumartesi 
günü başlıyor. 
Yazarkasalı 
istasyonlarda, 
artık araç plakası 
girilmeden, pompa 
açılamayacak. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, bir süre 
önce teşkilata, 
akaryakıt istasyon
larında zorunlu 
yazarkasa uygula
masının 15 Nisan'da 
başlayacağına ilişkin 
bir yazı gönderdi. 
İstasyon sahiplerine 
de tek tek tebliğ 
edilen bu yazıda, 
otoyollarda bulunan
lar ile 2004 sonu 
itibariyle ciroları 1 
milyon YTL'yi 
(1 trilyon lira) aşan 
akaryakıt istasyon
larında (LPG'ler 
dahil), zorunlu 
yazarkasa uygula
masının 15 Nisan'da 
başlatılacağı, 
pompalarına 
yazarkasa takılan 
istasyonrarın bu 
tarihten sonra mali 
hafıza sistemi dışın
da akaryakıt satışı 
yapamayacağı 
belirtildi.
ÖNCE PLAKA, 
SONRA YAKIT 
Bu çerçevede, kap
sama giren 7 bin 
dolayındaki istasyon
dan şu ana kadar 
pompalarına 
yazarkasa takılan 4 
bin 300 istasyonda, 
Cumartesi gününden 
itibaren mali hafıza 
sistemi devreye gire
cek. Yeni sistemde, 
pompanın önüne 
yanaşan aracın 
plakası yazarkasaya 
girilmeden, pompa 
açılmayacak ve yakıt 
alınamayacak. Araç, 
pompanın önüne 
geldiğinde, görevliler 

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

önce plakayı 
yazarkasaya işleye
cek, ardından da 
akaryakıt verme izle
mi başlayacak. 
Zorunlu yazarkasa 
uygulamasına giren, 
ancak sözleşme 
yapmasına rağmen 
teknik nedenlerle 
şu ana kadar pom
palarına yazarkasa 
bağlatamayan 
istasyonlar ise 
yazarkasalar gelene 
kadar müşterilerine 
normal fiş verecek. 
TOPLU DENETİM 
VE ARAÇ TANIMA 
SİSTEMİ 
Gelir İdaresi Başkan 
Vekili Osman 
Arıoğlu, 15 Nisan'da 
uygulamaya girecek 
mali hafıza sistemi 
ile birlikte kaçak 
akaryakıtla da etkin 
bir mücadeleye gir
işileceğini bildirdi. 
Arıoğlu, yaptığı açık
lamada, istasyon 
sahiplerine yeni sis
tem için bir geçiş 
süreci tanıdıklarını, 
ancak mazeret 
döneminin de artık 
sona ercfigihf söyledi 
Cumartesi'den 
itibaren kapsama 
giren bütün 
istasyonların 
getirilen mükelle
fiyete uymaları 
gerektiğipi belirten 
Arıoğlu, şöyle konuş
tu: "Bundan sonra 
hafıza sistemine 
giren istasyonlarda 
plaka yazılmadan 
pompa çalışmaya
cak. Kaçak giren 
akaryakıt için de 
pompadan 
çıkışta fiş verilecek. 
Bütün satışlar mali 
hafızaya işlenecek. 
Diğer yandan 
yazarkasaya hiç 
plaka girilmeden sis
temin işlemesi için 
de Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile 
görüşmelerimiz

devam ediyor. 
Haziran sonuna 
kadar çıkaracağımız 
yeni bir tebliğ ile 
taşıt tanıma sistemi
ni, taşıtlar için zorun
lu hale getireceğiz. 
Sistem, önce 
trafiğe yeni çıkacak 
taşıtlara monte edile
cek. Daha sonra da 
belirli bir takvim 
dahilinde mevcut 
taşıtlar, taşıt tanıma 
sistemi içinde yerala- 
cak. Böylece, 
pompanın önüne 
gelindiğinde, 
yazarkasaya hiç 
dokunulmadan, 
otomatik tanıma sis
temi ile yazarkasa 
devreye girecek." 
Arıoğlu, 
Cumartesi'den 
itibaren akaryakıt 
istasyonlarında 
sistemin işleyişine 
dönük toplu denetim
lere başlayacaklarını 
söyledi. Gelir İdaresi 
Başkan Vekili, bu 
karar doğrultusunda 
tüm Türkiye'de, vergi 
denetim eleman
larının akaryakıt 
istasyonlarına 
giderek, sisteme 
uyum sağlayıp sağla
madıklarını kontrol 
edeceklerini 
vurguladı.
MONTAJ İŞLEMİ 
SÜRÜYOR 
Öte yandan Gelir 
İdaresi Başkanlığı 
verilerine göre, 
Cumartesi günü 
devreye girecek olan 
zorunlu yazarkasa 
uygulaması, 7 bin 
dolayında akaryakıt 
istasyonunu 
ilgilendiriyor. Şu ana 
kadar bu istasyon
ların 4 bin 300'ünde 
yazarkasa montaj 

işlemi tamamlandı. 
Geri kalan istasyon
larda ise pompalara 
yazarkasa 
takılması işlemi 
devam ediyor.
Yurt çapında gerçek
leştirilecek denetim
ler sırasında, zorunlu 
yazarkasa uygula
masına dahil 
istasyonların, 
yazarkasa firmalarıy
la sözleşme yapıp 
yapmadıkları, 
yazarkasa işlet
melerinin montaj 
işlemi için istasyon- 
lana geçerli bir süre 
verip vermediği, 
gecikme varsa bunun 
istasyon sahibinden 
mi, yoksa yazar 
kasa firmalarından 
mı kaynaklandığı 
araştırılacak 
Henüz yazarkasa 
montajı tamamlan
mamış istasyonların, 
satış sonrası fiş 
verip vermediği de 
ayrıca kontrol 
edilecek.
-İKİNCİ PARTİ 
TEMMUZ'DA- 
Bu arada 2004 sonu 
itibariyle akaryakıt 
satışları toplamı 1 
milyon YTL'nin altın
da kalan ve 2005 
yılında işe başlayan 
istasyonlarda da, 
cihaz bağlatma 
mecburiyeti 1 
Temmuz 2006'da 
devreye girecek. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı yetkilileri, 
sayıları 4 bin dolayın
da olan bu istasyon
larda da montaj 
işleminin zaman 
alması halinde, 
firmalara 31 Aralık'a 
kadar bir geçiş 
dönemi tanınabile
ceğini vurguladılar.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Yelken

Yelken sporu ile ilgili yazılarımı Körfez 
Gazetesinde sıkça yazmıştım. Okuyanların 
hatırlayacağını sanıyorum.

Gemlik’te yapılan yelken yarışlarının, 
seyretmeye gelenleri oldukça tatmin 
etmediğine inanıyorum.

Bu işi organize edenler biraz daha 
çalışsalar daha iyi olurdu.

İlçemizde Türkiye çapında komodorlar var. 
Bu işi en iyi şekilde yaparsa, eğer ciddi bir 
şe kilde yapılsaydı; Federesyon Gemlik’i 
belki de üst olarak kullanabilirdi.. Neyse bu 
iş başka bahara kaldı.

Düşünen gözle tatbikat iyi değildi.

HF:"Tiirl( tahvillerine talep artıyor”
Uluslararası Para 
Fonu'na (IMF) göre, 
2004 yılından bu 
yana, Türk 
Tahvillerine, ulus
lararası piyasalarda 
önemli bir talep 
artışı bulunuyor. 
IMF tarafından yayın
lanan Kürseel Mali 
İstikrar Raporu'na 
göre, Türkiye'nin 
yanı sıra, 
Meksika, Brezilya, 
Polonya ve 
Kolombiya'nın da 
tahvilleri de ulus
lararası piyasalarda 
önemli oranda talep 
edilen tahviller 
arasında yer alıyor. 
Rapora göre, yeterli 
düzeyde küresel 
likiditenin bulunması, 
cazip getiri imkanları 
sunan Türkiye gibi 
gelişmekte olan 
piyasalara olan 
talebin artmasına 
neden oldu.
IMF raporunda, 
Türkiye'deki menkul 

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

CEMİYETORGANİZASYONÜ YAPILIR

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

kıymetler borsasının, 
geçen yıl, dünyanın 
en cazip borsaları 
arasında yer aldığı 
vurgulandı. Rapora 
göre, 2005'te, 
Türkiye, Brezilya ve 
Meksika'daki menkul 
kıymetler borsaları 
en çok kazandıran 
borsalar oldular ve 
bu piyasalara giren 
yabancı yatırımcı 
sayısında da artış 
görüldü. Raporda, 
Türkiye'nin, kısa 
vadeli borç yapısını, 
daha uzun 
vadeye dönüştür 
meye başladığı da 
vurgulandı.
IMF raporunda, 
gelişmekte olan 
ülkelerin, kur 
riskinden kaynaklan
abilecek krizleri önle
mek için borç kom
pozisyonu içindeki 
yerel para birimi 
cinsinden yüküm
lülüklerini artırmaları 
tavsiye ediliyor.

KSrfez
■HHB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ESR7BE

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuklar ‘tik’den nasıl korunmalı!
Çocuklarda görülen 
tikler kalıcı mıdır? 
Kalıcı tikler hangi 
yaşlarda belirir? Kalıcı 
tiklerin tedavisi 
mümkün mü? Çocuk
lara verilen cezaların 
tikleri kalıcı kıldığını 
biliyor musunuz? 
Çocuklarda görülen 
yineleyici, istem dışı, 
amaca yönelik 
olmayan, ancak 
baskılanabilen göz 
kırpma, burun çekme, 
boğazını temizleme 
gibi garip hareket ve 
ses çıkarmalar, tik 
olarak adlandırılır.
Ses çıkarma şeklindeki 
tikler diğer vücut 
hareketleriyle ilgili tik
lerle birlikte görülürse 
‘Tourette Sendromu’ 
adı verilen özel bir 
durumdan bahsedilir. 
Ses çıkarma şeklindeki 
tikler; boğaz temiz 
leme, ses çıkarmadan 
konu dışı belirli 
sözcükleri ya da deyiş
leri yineleme, açık 
saçık sözcükler kullan
ma, küfür etme ve 
kendi söylediklerini, 
duyduğu son sesi ve 
cümleyi yineleme 
şeklinde ortaya çıkar. 
Bir harekete tık 
diyebilmemiz için ne 
gereklidir?
Yineleyici istem dışı, 
amaca yönelik 
olmayan, ancak 
baskılanabilen garip 
hareket ve ses çıkar
malar tik olarak 
adlandırılır.
Çocukta tik neden 
ortaya çıkar? Hangi 
çocuklarda görülür?

Nedeni tam olarak 
anlaşılamamış olmakla 
birlikte, tiklerin oluş
masında genetik ve 
çevresel etkenlerin rol 
oynadığı düşünülüyor. 
Beyin kimyasalların
dan (nörotransmitter) 
biri olan dopaminin 
anormal metaboliz
masından kay
naklandığına dair 
dikkate değer kanıtlar 
bulunmuştur. Tik belir
tileri genellikle gergin
lik veren bir olay son
rasında artar. Aile ve 
çevre tarafından 
yapılan uyarılar ile 
cezalandırmalar tik
lerde artışa neden ola
bilir. Tiklerin genetik 
özelliği belirgin olup, 
yakın akrabalarında 
-tikler olan çocuklarda 
daha sık rastlanır. 
Çocuklarda tik 
hangi yaşlar 
arasında görülür? 
Tikler sıklıkla çocuk 
ve ergen yaş dönem
lerinde başlar. En sık 
görüldüğü yaşlar 7-12 
arasındadır.
Çocukta tikler 
kalıcı mıdır? 
Tikler geçici ya da 
kalıcı olabilir. Geçici

ceğimiz tikler, çeşitli 
beden bölgelerinde 
ortaya çıkar ve bir yıl
dan kısa bir sürede 
kaybolur. Bu bozukluk, 
çocuklar arasında 
oldukça yaygındır.
Sağlıklı çocukların 
yüzde 12-14’ünde, 
daha sık 3-10 yaşları 
arasında görülür. Eğer 
bir çocukta bu

ÇİZİYORUM
6 YAŞ

r e •

Karikatür

davranışlar bir yıldan 
fazla sürerse, buna 
uzun süren tik bozuk
luğu adı veriliyor.
Çocuklarda görülen 
tiklerin büyük bir kısmı 
erişkin yaşa gelmeden 
kaybolur, ancak bir 
kısmında erişkin 
dönemde de kalıcı 
olabilir.
Tiklerin kalıcılığı 
önlenebilir mi?
Tiklerin yerleşmesinde 
anne, baba ya da 
öğretmen gibi, çocuk
ların iletişimde olduğu 
kişilerin rolü önemlidir. 
Çünkü yetişkinler, 
çocukta ortaya çıkan 
tikler nedeniyle 
kaygılanıyor ve her 
davranışını kontrol 
etmeye çalışıyorlar. 
Anne babanın kaygısı 
nedeniyle çocuk 
davranışlarını kontrol 
etmeye çalışır.
Sonuçta da yaşadığı 
gerginlik tiklerin daha 
çok ortaya çıkmasına 
neden olur. Bu neden
le tikleri söndürme ve 
yok etmede, aile öğret
men işbirliği önemlidir. 
Öğretmenin bil
gilendirilmesiyle sınıf
ta çocuk için daha 
olumlu ve destekleyici 
bir çevre sağlanabilir. 
Öğretmen tarafından

çocuğun tikleri 
nedeniyle sürekli 
azarlanması okuldan 
uzaklaşmasına neden 
olabilir. Öğretmenin 
bilgilendirilmesi de tik 
davranışlarına olutnlu 
yaklaşmasının sağlan
ması çok önemlidir. 
Tedavi edilebilir mi? 
Destekleyici tedavi ve 
ilaç tedavisi yararlı 
olabiliyor. Eğer çocuk 
tikleri ev dışı ortamlar
da sergilemiyor, 
belirli durumlarda 
gösteriyorsa; bunun 
nedenlerinin değer
lendirilmesi gerekir. 
Gerginliğin arttığı ya 
da yoğun ilginin gös
terildiği durumlar 
tespit edildiğinde 
gerginliğin azaltılması, 
destek ve ilginin 
çocuğun pozitif yön
lerine kaydırılması, 
tiklerin ortadan kalk
masına yardımcı olur. 
Tikler sık sık yeniden 
ortaya çıkıyor, çocuğu 
rahatsız ederek 
arkadaş ilişkilerinde 
sosyal hayatında 
sorun yaratıyor, 
çocuğun kendine 
güvenini olumsuz 
etkiliyorsa, çocuk ve 
ergen ruh sağlığı 
uzmanına 
başvurulmalı. <

Emzik hakkında bilinmesi gerekenler
Bebekler doğumun 
hemen ardından em 
ziğe alışırlar ve ayrıl
maları uzun sürer. 
Genellikle 2 yaşına 
gelene kadar da emzik 
alışkanlığını sürdürür
ler. Ancak bu konuda 
dikkat etmeniz 
gereken bazı noktalar 
var. Emzik bebeğin 
doğal emme 
içgüdüsünü tatmin 
ediyor, ayrıca ona 
güven hissi veriyor. 
Artık günümüzde 
uzmanlar bunları 
söylüyorlar. Emzikten 
kaçınmak yerine, bu 
konuda doğru bilgi 
sahibi olmak ve 
bebeğe uygun bir şekil 
de vermek gerekiyor. 
Çünkü emziğe alıştırıl
mayan bebek, bir süre 
sonra parmak emmeye 
başlayabiliyor. Ancak

çocuğunuzu emzikten 
vazgeçirmek daha 
kolay oluyor. Parmak 
emmeye alışınca, 
çocuğun bundan 
vazgeçmesi çok uzun 
yıllar alıyor ve damak
ta ve dişlerde sorunlar 
ortaya çıkabiliyor.
Dolayısıyla bebeğinize 
emziğe alıştırın ancak 
önce yazımızı okuyun. 
Emziği neden bu 
kadar seviyor?
Emzik bebeklerin 
doğal emme içgüdü
lerini tatmin 
ettiğinden onlar için 
vazgeçilmezdir. Emme 
hareketi bebek için 
başlı başına bir mem
nuniyet kaynağıdır. 
Çünkü doğumu 
izleyen haftalarda 
bebeğin en güçlü 
refleksi emmektir.
Emzik sayesinde

üzerindeki gerilimi 
atar, sakinleşir ve 
uykuya daha kolay 
dalar. Alışkanlığı nasıl 
engelleyebiliriz? 
Anne ve babanın en 
çok dikkat etmesi 
gereken nokta; bebek
leri gergin, sinirli ve 
huysuzken emziği 
onu susturmak için 
tek çare olarak 
görmemektir. Ağlayan 
bebeği susturmak için 
önce tatlılıkla yak
laşarak sakinleştirm
eye çalışmak gerekir. 
Emziğin tabanı olmalı 
mı? Emzik tabanı 
bebeğin emziği yut
masını engelleyen 
bölümüne verilen isim. 
Bu plastik kısım burun 
deliklerini kapatmaya
cak şekilde yapılıyor 
ve hava geçmesini 
sağlamak için delikleri

bulunuyor. Sert ve 
yumuşak malzemeden 
yapılmış olanlarını 
piyasada bulmak 
mümkün. Ancak 
geceleri yumuşak 
malzemeden 
yapılanları tercih 
etmemelisiniz. 
Silikon emzik mi, 
kauçuk mu?
Emzikler kauçuk ve 
silikon olmak üzere iki 
maddeden yapılıyorlar. 
Doğal bir madde olan 
kauçuk çok elastik ve 
dayanıklı. Özellikle diş 
çıkartan bebeklerde 
kauçuk emzik kullan
mak uygun olur. 
Ancak kauçuk emzik
lerin formu, suyu içle 
rine emdikleri için 
çabuk bozulur. Silikon 
da silisyumdan üretilir. 
Silikon emziklerin 
formu kolay bozulmaz.

Barış Güler’in 
kaleminden

Hüseyin KAYA

ŞİİR KÖŞESİ Zeki 
ÇALAR

Gemlik Sahillerinde
Oturdum taş üstüne, denize bakıyorum.^ 
Uçuşan martılara, hep seni soruyorum. J 

Bu ayrılık, bu hasret bitsin artık diyorum.
Gemlik sahillerinde seni düşünüyorum.

Öptüğüm, kokladığım bir resmin var elimde.. 
Sanki sigaram gibi tütersin gözlerimde. 

Gül yüzün hayalimde, türkülerin dilimde. 1 
Gemlik sahillerinde seni düşünüyorum.

Hasret beni kahretti, âşık ettiğin gibi, ] 
Bir gemi daha gitti,senin gittiğin gibi, j 

Benden haber sorarsan, her şey bildiğin gibi.
Gemlik sahillerinde seni düşünüyorum. I
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Ağız kokusundan kurtulmanın yolları
Hoş olmayan nefes 
kokusu sorunu 
yaşayan kişilerde 
önemli sosyal ye 
psikolojik sıkıntılara 
neden ağız kokusu 
rahatsızlığının 
toplumun yüzde 50'sini 
etkilediği tahmin 
ediliyor.
Herkes hayatında bir 
kaç kez ağız kokusun
dan şikâyetçi olmuştur. 
Tıbbi dilde 'Halitosiz' 
diye adlandırılan "ağız 
kokusu" pek çok 
farklı nedenden 
kaynaklanabiliyor.
Telefonla yapılan bir 
ankette ABD'de 
yaşayan erkeklerin 
yüzde 50'si, kadınların 
yüzde 6O'ı nefes rahat
latıcı' ürünlerden 
kullandıklarını 
söylemişlerdir.
ABD'deki yıllık tüketim 
sadece ağız suları için 
740 milyon dolar 
civarında ve nane şe 
keri veya ağız spreyleri 
gibi 'ağız koku dis- 
penserleri' için de yak
laşık 625 milyon dolar 
para harcanıyor;
Almanya'da ise bu 
rakamlar üçte bir . 
civarında olduğu 
tahmin ediliyor. 

Ağız kokusunun 
nedeni ve tedavisi ile 
ilgili merak ettiğiniz her 
şeyi Jinemed 
Hospital'dan KBB 
Uzmanı Op. Dr. Şenol 
Civelek yanıtladı. 
Ağız kokusu neden 
kaynaklanır?
Halitozis dediğimiz 
ağız kokusu, ağızda

bulunan bakterilerin 
hidrojen sülfür içerikli 
ürünlerinden ortaya 
çıkmaktadır. İyi ağız 
hijyenine sahip 
bireylerde hidrojen 
sülfür üreten bakteri 
popülasyonu azınlıkta 
iken kötü ağız 
hijyenine sahip kimsel
erde bu tip bakteri 
sayısı artmaktadır. 
Ağız kokusunu 
tipleri var mı?
Ağız kokusu fizyolojik, 
patolojik ve psikolojik 
olmak üzere üç tiptir. 
Fizyolojik ağız 
kokusu nedir? 
Açlıkta ve beslenme 
alışkanlığına bağlı 
olarak yemeklerden 
sonra fark edilen ağız 
kokusudur.
Fizyolojik ağız 
kokusuna ne yol açar? 
Yüksek protein içerikli; 
kırmızı et, balık, peynir 
v t? û'ı’üı n«?ı’il y'ı'ıj’ı' 
gıdalarla bakterilerin 
etkileşmeleri sonucun
da oluşur. Ayrıca 
soğtan, sarımsak, turp 
gibi koku veren 
yiyecekler de ağız 
kokusuna yol açan 
sülfür içermelerinden 
dolayı nefes kokması
na yol açar. Alkol ahmı, 
kahve içimi ve sigara 

kullanımı da ağız 
kokusuna yol 
açmaktadır.
Nasıl tedavi edilir? 
Fizyolojik ağız kokusu; 
etkili bir ağız temi
zliğine derhal cevap 
verebilen tip 
ağız kokusudur.
Patolojik Ağız 
kokusu nedir? 
Patolojik ağız kokusu 
kalıcı bir durumdur. Diş 
fırçalama, ağız çalkala
ma gibi alışılmış ağız 
temizleme metotları ile 
düzelmez. Kokunun 
kaynağına inilerek 
tedavi yapılmalı 
gerekir.
Patolojik ağız 
kokusuna ne yol açar? 
Genellikle ağız-yutak 
hastalıkları ve çeşitli 
sistemik hastalıklarda 
ortaya çıkar. Yaklaşık 
yüzde 90 ağız kay
naklıdır. Ağız kokusu 
ıVıTTei uidi’d'K d’y’ız’ 
boşluğunun hijyeni ve 
diş-dişeti sağlık duru
mu ile alakalıdır.
Kokuya gıda artıkları, 
ağız mukozasından 
dökülen hücreler, 
tükürük ve ağızda 
toplanan lökositlerin 
artıkları yol açar. 
Ağız kaynaklıları da 
çoğunlukla dişeti 

hastalıkları, diş çürüğü, 
ağızdaki eski dolgu ve 
kaplamaların altındaki 
çürüklerden 
kaynaklanmaktadır. 
İnsanın dili ağız 
kokusuna neden 
olabilir mi?
İnsan dilinin arka tarafı 
eğer tükürük tarafından 
tam olarak temizlene- 
miyorsa, buradaki ufak 
buruşukluklar arasında 
da rahatça bakteriler 
yerleşebilir ve bu da 
ağız kokusun yol açar. 
Bu durum çürümüş 
yumurta kokusu 
şeklinde ağız kokusuna 
yol açıyor.
Patolojik ağız kokusu 
başka nedenlerden 
kaynaklanabilir mi? 
Diğer ağız kaynaklı 
sebepler kronik 
bademcik iltihapları, 
ağız içinde meydana 
gelen mantar hastalık
ları ve ağızda yara 
yapan hastalıkların 
seyrinde de ağız 
kokusu meydana 
gelebilir. Ağız kuru
luğuna sebep olan 
Tükürük bezi hastalık
ları, şeker hastalığı, 
hepatitler, Vitamin 
eksiklileri, menopoz, 
duygusal gerilim, 
ilaçlar azalmış tükürük 
akımına yol açarak 
ağzın kendi kendini 
temizleme mekaniz
masının ortadan 
kalkmasına ve ağız 
kokusu oluşur.
Ağız kokusunu yol 
açan ağız dışı 
sebepler var mı? 
Ağız dışı sebeplerin 

başında burun ve 
sinüslerden kay
naklanan ağız 
kokuları gelir.
Burada özellikle 
burun tıkanıklığı olan 
kişilerde ağız sol
unumundan dolayı 
ağız kuruması olmakta 
bu da oral hijyeni 
bozup halitozise yol 
açmaktadır. Sinüzit ilti
haplanması ve artmış 
tükürük salgısı ile hali
tozis sebebi olabilir. 
Burunda veya ağız- 
yutak da mevcut 
yabancı cisimler iltiha
planmaya yol açarak 
nefeste kötü kokuya 
sebep olabilmektedir. 
Birçok yabancı cisim 
kaza eseri buruna içine 
kaçmış ve uzun süre 
ihmal edilip kalmış 
olabilir. Özellikle 
çocuklar ve zihinsel 
engelli hastaların 
değerlendirilmesinde 
yabancı cisimler 
akla getirilmelidir. 
Psikolojik ağzı kokusu 
yani "halitofobi" neden 
kaynaklanır?
Bazı hastalar 
başkalarının fark 
etmediği ağız kokusun
dan şikâyetçi olabilir
ler. Bazen bu inanç o 
kadar kuvvetli olur ki 
hayatlarını olumsuz 
yönde etkiler, depresif 
bir hâl alırlar ve hatta 
intiharı bile düşünürler. 
Bu hayali halitozis 
"Olfactory Reference 
Sendrom" adı verilen 
psikiyatrik bir 
durumdur ve hasta 
kendisinden kaynaklı 

kötü bir koku olduğuna 
inanır. Stres altındaki 
bireylerde tükürük 
akımındaki azalmayla 
beraber dolaylı olarak 
halitozis ortaya 
çıkabilir. Ayrıca stresin 
ağız ve diş sağlığını da 
olumsuz etkilediği 
bilinmektedir. 
Halitofobi nasıl 
tedavi edilir?
Basta ve hekim 
arasında iyi bir 
iletişim kurulabilirse 
hastanın ağız 
kokusuyla 
alakalı anksiyetesi ve 
diğer insanların 
davranışlarıyla ilgili 
korkusu azalabilecek 
ve kokuya yönelik 
yapılan basit tedavi 
metotlarıyla 
rahatlayabilecektir. 
Bu iyi kurulmuş 
ilişki hastanın 
psikolojik danışmayı 
kabulüne de yardım 
edecektir 
Ağız kokusunun 
tanısı nasıl konur? 
Ağız kokusunun 
saptanmasındaki basit 
bir test de hastanın 
kendi bileğini yala
masıdır. Birkaç saniye 
yalanan yerin kuruması 
beklendikten sonra 
bölge koklanır.
Kötü kokunun dilden 
kaynaklı olup 
olmadığının 
değerlendirilmesi dilin 
arka yüzeylerinden 
plastik bir kaşık vası
tasıyla kazıma 
yapılması 
ve koklanmasıyla 
tespit edilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<

I

I
I

VI

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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■ y. ır ııı i m ı

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 513 12 95
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

I

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
13 NİSAN 2006 PERŞEMBE 

SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. No:2 GEMLİK 

TEL: 513 03 63
GEMLIK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2411 

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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Bursa Şehir Tiyatrosu 
‘Merhaba’ dedi

Bursa Büyükşehlr 
BelodlyosI, OsmanlI 
döneminde İlk tlyat 
ronun kurulduğu 
Bursa'da bünyesinde 
Şehir Tlyatrosu'nu 
oluşturarak, kentin 
kültürel yaşamında 
eksikliği hissedilen 
bir boşluğu daha 
doldurdu.
Büyükşehlr 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, Bursa'da 
kurulan İlk tiyatronun 
öyküsünün 
anlatıldığı proml 
yerde Haldun 
Taner'in usta yapıtı 
'Sersem kocanın kur
naz karısı' oyunu İle 
BursalIlarla buluştu. 
Oyun öncesinde yap
tığı konuşmada, 
Osmanh döneminde 
ilk tiyatronun kurul
duğu Bursa'da Şehir 
Tlyatrosu'nun bulun
mamasının kültürel 
bir eksiklik olduğunu 
belirten Büyükşehlr 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, "İstan
bul'da 1914, 
Antalya'da 1983 yılın
da kurulan Şehir 
Tiyatrosu, maalesef

Bursa'da bugüne 
kadar kurulmamıştı. 
Biç her konuda 
olduğu gibi kültür- 
sanat alanında da laf 
değil, İcraat üretlyo 
ruz. Bursa'nın bir 
yandan yatırım eksik
liğini gideriyoruz, 
diğer yandan 
kültürel boşluğunu 
dolduruyoruz" dedi. 
Şahin; "Şehir 
Tiyatrosu Bursa'ya 
hayırlı olsun" 
Bir maytabın, 
ampulden daha par
lak ışık verdiğini, 
ancak yeterince uzun 
süre yanmadığını 
vurgulayan Başkan 
Şahin, başarı için 
kalıcılığın parlaklık
tan daha çok önemli 
olduğunu söyledi. 
Şehir Tiyatrosu İle 

tohumları atılan olu 
şumun yıllar sonra 
Türkiye'nin en nadl 
do tiyatrolarından 
biri olması dileğinde 
bulunan Şahin, 
"Şehir Tlyatrosu'nun 
ülkemizin kültür 
dünyasını dalma 
aydınlatmasını diliyo
rum. Denizleri sevi 
yorsan, dalgaları da 
söveceksin. Uçmayı 
seviyorsan, düşmeyi 
de seveceksin. Eğer 
yaşadığın şehirde 
kültürel zenginlik
lerin olmasını İstiyor
san, sahip çıkmasını 
da bileceksin. Ben 
hemşehrilerimizin 
Şehir Tiyatrosu'na 
sahip çıkacaklarına 
inanıyorum. Şehir 
Tiyatrosu, Bursa'ya 
hayırlı olsun” dedi.

Yüzüne çorap geçirip 
komşusunu gasp etti
Bursa'da, yüzüne kadın çorabı geçirip aynı mahallede oturan bir 
marketten silah zoruyla 300 YTL gasp ettiği öne sürülen sabıkalı 
genç, polislere direnince biber gazı kullanılarak gözaltına alındı.

Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay önceki akşam 
saat 20.30 sıralarında 
merkez Osmangazl 
İlçesi Kemerçeşme 
Mahallesi Filiz Sokak 
üzerinde bulunan 
Başol Market'te 
meydana geldi.
Nihat Başol'a alt 
markete kızı Zeynep 
Başol'un (19) olduğu 
bir saatte silahla 
giren saldırgan, 
genç bayandan 
kasadaki paraları 
çıkarmasını İstedi. 
Korkuya kapılan 
Zeynep Başol, 
zanlıya kasada 
bulunan 300 YTL'yl 
verdi. Parayı alan 
zanlı kaçtı.

Ancak saldırganı 
yüzündeki kadın 
çorabına rağmen 
tanıyan Zeynep 
Başol, polise 
şahsın İsmini verdi. 
Birkaç dakika 
içinde olay yerine 
gelen asayiş ekipleri 
LO.D.'nln (31) 
evine gitti. Polislere 
mukavemette 
bulunan I.O.D, 
biber gazı kul

lanılarak gözaltına 
alındı. Silahın ise 
kurusıkı olduğu 
belirlendi.
O.D.'nin 23 ayrı suç
tan sabıkası olduğu 
tespit edilirken, olay
la alakalı soruşturma 
sürüyor. Zeynep 
Başol ve babası da 
ifadelerine başvurul
mak üzere Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü.

TELEKOM’DA DEVRİMİ

L1

SM
B 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,

SUP€RONLIN£
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ
ıırmımn

üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!
CEMRE İLETİŞİM

BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)



Çalışan emeklilere kötü haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli olmuş ama çalışmaya devam edenleri yakın takibe alıyor. Bakanlık, emekli çalışan
lar için "Emekli maaşını keselim, prim ödemeye devam et, tekrar emekli olduğunda maaşın yükselsin" veya "Emekli maaşını 
almaya devam et ama senin için de diğer çalışanlarla eşit oranda prim ödensin" önerisi götürmeye hazırlanıyor. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■E TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
14 Nisan 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

“E-Kızılay 
dönemi” başladı
Türk Kızılay'ı, mevcut kaynaklarını en 
etkin şekilde kullanabilmek ve karar 
alma sürecini hızlandırarak ihtiyaç 
sahiplerinin ızdıraplarınren kısa 
sürede dindirebilmek için "Kurumsal 
Kaynak Planlama (ERP) Projesi" 
başlattı. Haberi sayfa 8’de

270 bin gönüllüsüyle Türkiye’nin her yerini ağaçlandırıyorlar

TEMA'dan 10 köye destek projesi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TEMA VAKFI
TEMA Vakfı, sivil toplum örgütleri içinde 

yaptıkları hizmetlerden dolayı halkımız tarafın
dan beğeni topluyor.

Bu Vakıf, ülkemizin yeşillenmesi ve verimli 
toprakların yok olmaması için savaşım veriyor.

Bunun için 270 bin gönüllü üyesi ile hiçbir 
karşılık beklemeden çalışıyor.

TEMA Vakfı, büyük projelere imza atıyor.
Son projesi “El Koyun” yurdun dört bir 

köşesinden seçilmiş köyde kırsal kalkınma pro
jelerini destekliyor.

TEMA fidan üretiyor, fidanlıklar kuruyor, 
erezyon ile mücadele için halkı aydınlatıyor...

Devletin yapamadığını yapıyor TEMA..
Doğu Anadolu Bölgesinde, Kafkas arı ırkının 

bozulmadığı yörelerde saf bal üretimini destek
liyor.

Köylüleri bu konuda bilinçlendirip, dağlar
daki doğal arı kovalanlarının çoğalmasına 
çalışıyor.

Arı ırkını geliştiriyor.. Kolluyor..
Ve köylülerin ürettiği balları yurt genelinde 

pazarlıyor.
Güvenerek alabileceğiniz bal TEMA balıdır.
Toplumda gönüllülük esasına dayanarak 

hizmet veren, toplumun gelişmesi için çalışan 
vakıf ve dernekleri iyi izlemeli ve gözlemeliyiz.

Vatanını, topraklarını, bu topraklar üzerinde 
yaşayan insanını seven ve koruyan, geliştir 
meye çalışan TEMA Vakfı, halkın desteği ve 
katkılarıyla daha büyük hizmetler verebilir.

TEMA projelerinde devlet değil, halk desteği 
I vardır.

TEMA araştırmacıları verimli topraklarımızı 
koruyamazsak 30 yıl sonra Türkiye’de verimli 
toprağın kalmayacağı uyarısını yapıyor.

Bu topraklar bizim. Bu toprakları korumak 
için atalarımız canlarını verdi.

Toprak bunun için kutsaldır. Kutsal toprağı 
konuyanı biz de koruyalım ve destekleyelim.

TEMA Vakfı’ndan yapılan 
açıklamada, toprakların bu 
hızla yok edilmesi halinde 
30 yıl sonra Türkiye’de ve 
rimli toprak kalmayacağı ve 
bu nedenle verimli toprak
ların amaç dışı kullanımını 
ve erozyonu önlemek için 
ülke genelinde belirlenen 
10 köyde Kırsal Kalkınma 
Projesi’ni destekleme 
kampanyası başlatıldığı 
açıklandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

DYP’li hanımlardan köy okullarına kitap yardımı
Doğru Yol Partisi Kadın Kolları 
Yönetimi Kitap Haftası nede 
niyle köy muhtarlarıyla 
görüşerek, ihtiyacı olan köy 
okullarına kitap yardımında 
bulundular. DYPH hanımlar, 
kitap yardımına ilk olarak 
Şahinyurdu İlköğretim 
Okulu’ndan başladılar. Kadın 
Kolları Başkanı Safiye Çevik, 
okulun diğer ihtiyaçlarını da 
tespit etti. Haberi sayfa 2’de

Gemlik’in ilk TSE 
belgesi restaurantı 
İskele Meydanı’nda bulunan ve Cemal 
Turan’ın işletmeciliğini yaptığı Goldstar 
Gemlik’te ilk ISO 9001 Kalite belgesi 
alan restaurant oldu. Haberi sayfa 4’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

“Tehlike’nin Farkında mısınız?
Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkın.”

Bir süredir Cumhuriyet Gazetesi, yazarla 
rıyla ve okurlarıyla birlikte Türkiye’yi il il 
dolaşıyor.

Aydınlanma Toplantıları yapıyorlar.
Türkiye’nin, Atatürk'ün kurduğu laik 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ana ilkeleri ve Kuva- 
i Milliye ruhu ile çizilen Misak-ı Milli sınır- 
ları’ndan oluşan kırmızı çizgilerini anlatıyor
lar.

Bolu, Çanakkale, Kocaeli, Trabzon, 
Mersin, Gaziantep....

İki gündür de Bursa’daydılar.
Aydınlanma Toplantılan’nın ışığını 

Bursa’da İlhan Seİçuk, Ali Sirmen, Hikmet 
Çetinkaya, Alev Coşkun, Şükran Soner yak
tılar.

Uludağ Üniversitesi’nin A Salonu’nu 
dolduran izleyiciler dışarılara taşmıştı.

Öğretim üyeleri, öğrenciler, kadınlar, 
erkekler toplumsal duyarlılıklarını 
Aydınlanma Toplantısı’na gelerek gösteriyor
lardı.

Tehlikenin farkına varanlar;
Türkiye'de olanları, olacakları dinlemek, 

' alacakları önlemleri paylaşmak, toplumsal 
I şahlanışın kıvılcımını çakmak için oraday- 
I dılar.

Türkiye üzerinde oynanan oyunları, 
rejisörleri, senaryoları, oyuncuları tanımak, 
bir kez daha anımsamak için oradaydılar..

Türkiye’yi pazarlamak ve parçalamak 
isteyenlerin nasıl da işbirliği yapabildiklerini 
görmek için oradaydılar.

Türkiye elden gidiyordu..
Ve dur demek gerekiyordu..
Onlar dur demek için çareler aramak 

üzere oradaydılar.
Onlar paranın esiri olanları, bireysel çıkar

larını toplumsal çıkarlardan üstün tutanların 
ipliğini pazara çıkarmak için oradaydılar.

Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması 
gerektiğine yani laikliğe inandıkları için ora
daydılar.

Aydınlanmak için oradaydılar.
Akıllarını inançtan kurtarabildikleri için 

oradaydılar.
Ne yazık ki...
Gerektiği halde orada olmayanlar da 

vardı..
Oysa...
Tehlike Türk Toplumunu tümüyle 

ilgilendiriyor..
Laiklik, Demokrasi, Cumhuriyet;

. AKP’ye de gerekli...
Sanatçıya da gerekli...
İşverene de gerekli...
Işgörene de gerekli...
Doktora da gerekli...
Gazeteciye de gerekli...
Mühendise de gerekli...
Ev kadınına da gerekli...
Öğretmene de gerekli...
Bir gün...,
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik elden 

giderse...
Arkasından çok dövünürüz..
Dövünmemek için...
İyi bir evlat olmak gerek..
İyi bir anne olmak gerek..
İyi bir baba olmak gerek...
İyi bir öğrenci olmak gerek..
İyi bir yurttaş olmak gerek...

öR7?S5 ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN□

DYP’li hanımlardan köy1 
okullarına kitap yardımı
Elif ESMEN

Doğru Yol Partisi 
Kadın Kolları 
Yönetimi Kitap 
Haftası nedeniyle 
köy muhtarlarıyla 
görüşerek, ihtiyacı 
olan köy okullarına 
kitap yardımında 
bulundular.
DYP Kadın Kolları 
Yönetimi, 
kitap bağışına 
ilk olarak Şahinyurdu 
Köyü İlköğretim 
Okulu’ndan 
başladılar.
Kendi imkanlarıyla 
okullarının 
ihtiyaçlarını

| gidermeye çalışan 
. Şahinyurdu

İlköğretim Okulu 
Öğretmeni 
Serkan Türkmen, 
"Okulumuzda 
kütüphane 
bulunmamasının 
sıkıntısını yaşıyoruz. 
Bizim okulumuzda 
1.,2. Ve 3. Sınıflar 
eğitim görmekte 
ancak taşımalı 
sistemle eğitim 
gören öğrencilerin 
kaynak olarak 
kullanacakları 
kitap bulunmamasın
dan dolayı gerekli 
yardımı yapamıyoruz. 
Okulumuza yapmış 
olduğunuz kitap 
bağışından dolayı 
öğrencilerim ve 
kendi adıma 
teşekkür 
ediyorum" dedi. 
DYP Kadın Kolları 
Başkanı Safiye Çevik 
öğretmen Serkan 
Türkmen'den

okulun diğer 
ihtiyaçları hakkında 
bilgi alarak 
ellerinden gelen 
yardımı sağlayacak
larını belirterek, 
"Kendi imkanlarımız 
la topladığımız

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98

kitapları sizlere 
getirdik. Görüyoruz 
ki daha birçok 
ihtiyacınız var.
DYP Kadın 
Kolları olarak 
kitap haftası 
nedeniyle kitaba

ağırlık verdik. 
Gördüğümüz 
eksikleri de 
elimizden geldiğince 
karşılamaya 
çalışacağız" 
şeklinde 
konuştu.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEIIEKUI
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 1
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 5133595^
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270 bin gönüllüsüyle Türkiye’nin her yerini ağaçlandırıyorlar

TEMA’dan 10 köye Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

destek projesi
TEMA Vakfı’ndan yapılan açıklamada, toprakların bu hızla yok edilmesi halinde 30 
yıl sonra Türkiye’de verimli toprak kalmayacağı ve bu nedenle verimli toprakların 
amaç dışı kullanımını ve erozyonu önlemek için ülke genelinde belirlenen 10 
köyde Kırsal Kalkınma Projesi’ni destekleme kampanyası başlatıldığı açıklandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

TEMA Vakfı, verimli 
toprakların amaç 
dışı kullanımı ve 
erozyonla mücadele 
için başlattığı "El 
Koyun" Kampanyası 
ile 10 köyün kırsal 
kalkınma projesine 
kaynak sağlamayı 
hedefliyor.
Türkiye Erozyonla 
Mücadele 
Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları 
Koruma Vakfı (TEMA) 
2006 Birleşmiş 
Milletler Uluslararası 
Dünya Çöller ve 
ÇölTeşme Ynr'na'a 
önemli projeye 
imza atıyor. 
"El Koyun" adını 
taşıyan kampanya, 
Türkiye genelinde 
10 köyün kırsal 
kalkınma 
projesini destek 
için hazırlandı. 
"Topraklarınız gidi 
yor. El Koyun" 
sloganıyla yola 
çıkan Vakıf, 
tüm vatandaşları 
kampanyaya katıl- . 
maya çağırıyor ve 
"Bu hızla yok 
edilmeye devam .

edildiği takdirde 
Türkiye'de 30 yıl 
sonra verimli toprak 
kalmayacak" 
diyerek kampanyanın 
önemine 
dikkat çekiyor.
CEP'LE DESTEK 
Niteliğini yitirmiş 
toprakları geri 
kazanabilmek 
için 270 bini 
aşkın gönüllüsüyle 
Türkiye'nin dört bir 
yanında mücadele 
eden TEMA, 
Tarım, Hayvancılık 
ve Ormancılık 
alanlarında 
iyileştirme 
çal'ışmaları 
yaptığı projeleri 
www.elkoyun.org.tr 
ve www.tema.org.tr 
adreslerindeki 
internet aracılığıyla 
halka tanıtıyor. 
Kampanyaya 
destek vermek 
ve projelerden 
birine el koymak 
isteyen vatandaşlar, 
cep telefonlarından 
şebeke farkı 
olmaksızın 
3464 numaralı 
hatta mesaj 
gönderebilecekler. 
Bir mesaj karşılığı

5 YTL bağışlanırken, 
9 ayrı bankada 
kampanya için 
açılan hesaplara 
da istenen 
miktarda bağış 
gönderilebilecek.
5 bin YTL ile 
250 bin YTL arası 
bağış yapan doğa 
severlere çeşitli 
sertifikalar verilirken 
300 bin YTL'lik 
bağışın karşılığı ise 
"Köy Sponsorluğu" 
olacak.
TRAKYA'DAN 
DOĞU ANADOLU'YA 
21 Mart Dünya

Ormancılık 
Günü'nde başlatılan 
kampanyadan 
elde edilecek 
gelir ile kurtarılması 
planlanan köyler 
ve projeler şöyle: 
Erozyon önleme 
amaçlı kırsal 
kalkınma projesi; 
Konya ili Hadım 
ilçesi Kalınağıl 
Köyü, Erzurum Çat 
ilçesi Bozyazı ve 
Göbekören Köyleri, 
KIrklareli ili Babaeski 
ilçesi Kuzuçardağı ve 
Karacaoğlan köyleri.

TEM A projelerindenfHj^

Danışmanın ayıbı..
Son günlerde uzaklardan gelip gazete 

manşetlerine giren bir haber, eminim ki 
Türk halkını dehşet içinde bıraktı, onu
runu kırdı, hangi dünyada yaşıyoruz, 
benim bilmediğim hangi numaralar 
dönüyor, benim hiç mi değe rim yok gibi 
bir yığın sorunun ortasında bıraktı...

Hepiniz okudunuz ...
“Sakın bu adamı süpürüp deliğe 

atmayın!"
“Yararlanmasını bilin.”
“Onu kullanın” denilen adam kim? Kim 

bu adam diye sorarsanız?
Gazeteler yazdı, televizyonlar bütün 

dünyaya avaz avaz bağırdı..
Başbakan Recep Tayip Erdoğan...
Peki bunlara söyleyen saygısız, konuş

tuğu kişinin bir büyük devletin, Türkiye 
Cumhuriyetinin başbakanı olduğunu 
unutan boşboğaz kim der şeniz?

Onu da söylüyorlar, yazıyorlar..
Başbakan Erdoğan’ın baş danışmanı 

Cüneyt Zapsu..
Bunları nerede, ne zaman söylüyor 

diye sorarsanız ?
Amerika’da, Amerikan Dış İşleri 

Bakanlığı yetkililerine..
Bu adamın orada ne işi var diye 

sorarsanız onu da söylüyorum..
Başbakan Erdoğan “git bizi anlat, 

aramızda ki soğukluğu gider, 
Amerikalılara sempatik görünelim de ikti
darımız devam etsin” diye gönderiyor.!...

Yapılan pazarlık, kullanılan kelimeler, 
benzetmeler ne kadar çirkin...

Türk halkı olarak bize ne, ne halleri 
varsa görsünler” diyemeyiz..

Türk halkı olarak biz diyemeyiz...
Çünkü bu danışman Cüneyt Zapsu'nuri 

“Bu adam” dediği adam,
Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı 

Benim, hepimizin Başbakanı...
Başbakan ne der ben bilmem ama, ben 

iki yüz yıl geçmişi olan bir devlet karşısın
da, tarihi zaferlerle dolu bir devleti bu 
kadar küçük düşürmelerini kabul ede
mem...

Görüşleriyle, yönetim tarzıyla, üslubuy
la benzerliğimiz olmasa bile o Türkiye 
Cumhuri yetinin Başbakanıdır..

Onun Amerikalılarca süpürülüp deliğe 
atılacak gibi değil, kullanılacak bir adam 
gibi gösterilmesini hiçbir zaman kabulle 
nemem..

“Bu adamı kullanın, yararlanın, 
atmayın” diye şefaat dilenen danışmanına 
“Sen ne biçim konuştun, o ne biçim laf’ 
demesini, o şahsı hemen çağırıp işine son 
vermesi beklenir.

Recep Tayyip Erdoğan olarak, ken
disinin bileceği iş..

Biz, Türkiye Cumhuriyetinin vatan
daşları olarak buna katlanmayız...

ABONE OLDUNUZ MU?
HnlîJI! ABONE 0LUN
LÜ2UİM OKUYUN OKUTUN
■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.elkoyun.org.tr
http://www.tema.org.tr
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Gemlik’ in ilk TSE belgesi restaurantı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
TSE standardına 
uygun işletmeler 
müşterilerine 
hizmet vermeye

devam ederken 
Gemlik'te ilk 
ISO 9001 kalite 
belgesini Goldstar 
restaurantı aldı.

İskele Meydanı’nda 
Cemal Turan'ın 
işletmeciliğini 
yaptığı Goldstar 
Restaurant,

Gemlik'e TSE 
belgeli olarak 
hizmet verecek. 
Restaurantın önüne 
asılan Türk Bayrağı 

ve ISO 9001 
belgesini taşıyan 
bayrak ile değişik 
bir görünüm kazanan 
Goldstar Restaurant, 
müşteri hizmetlerini 
ön plana çıkarmanın 
ödülünü de 
almış oldu.
Gemlik'te uzun 
yıllardan bu yana 
işletmecilik 
yapan Cemal Turan'ın 
aynı ismi taşıyan 
yemek sanayünden 
sonra İzmir

Dikili'deki turistik 
tesisleriyle 
birlikte ISO 9001 
belgesini 
restau ranta 
kazandırarak 
başarısını pekiştirdi. 
Gemlik'te ilk kez 
bir restaurant 
işletmesinin 
TSE belgesi 
almasıyla restaurant 
larda verilen iyi 
hizmet ve kalitenin 
daha da artması 
bekleniyor.

Bursa’da gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa halkının yangın konusunda bilinçlendirmek 

amacıyla başlattığı eğitim seferberliği ile 1,5 yıl içinde 210 bin kişiye eğitim verildi.

8AIMUSTAFA ÖZALP EIHAK'IAN
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 t
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: 51410 21

Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlı ğı’nın 
Bursa’da herkesin 
yangın konusunda 
bilinçlenmesi 
amacıyla başlattığı 
eğitim seferberliği 
Afet Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) 
bünyesinde 
devam ediyor. 
Bursagaz, Yenişehir 
İtfaiye Grubu ile 
Şişecam personeline 
AKOM’da verilen 
eğitimde teorik 
bilgilerin yanı sıra 
yangının nasıl 
söndürüleceği 
uygulamalı olarak 
anlatıldı.
AKOM Amiri Osman 
Nuri Hacıoglu tarafın
dan verilen eğitimde 
katılanlar, taşınabilir 
yangın söndürücü
lerin nasıl olması ve 
kullanılırken nelere 
dikkat edilmesi 
gerektiği konusunda 
da bilgilendirildi. 
İtfaiye Daire Başkanı 
Orhan Doğan, yangı
na ilk 3 dakikada 
müdahalenin çok 
önemli olduğunu 
belirterek, “Alevlerin

büyümeden yapılacak 
yerinde müdahale 
büyük felaketleri 
yaşanmadan 
önleyebilir. Bu 
konuda herkesin 
yangın söndürme 
konusunda bilgi 
sahibi olması gerekir. 
Bazı işyerlerinde 
personel yangın

söndürme cihazını 1 
bile kullanmayı 
bilmiyor. 1,5 yıl içinde 
210 bin kişiye yangın 
söndürme eğitimi | 
verdik. Bursa’da 
herkesi yangın 
söndürme konusunda 
bılgilendirinceye 
kadar eğitimlerimiz a 
sürecek. ” dedi.
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Gemlikspor zirveye oturdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa birinci amatör 
kümede heyecan tüm 
hızıyla sürerken 4. gurupta 
mücadele eden 
Gemlikspor 6.ncı hafta 
sonunda zirveye

1

i İLETİŞİM ARTIK 
M DAHA KOLAY

DAHA EKONOMİK (
UZUN UZUN KONUŞ, UCUZ UCUZ ÖDE.. Q

oturdu.
Tüm ilgisizliğe rağmen 
eski başarılı günlerine 
dönüş yapmak isteyen 
Gemlikspor, geçtiğimiz 
hafta deplasmanda 
oynadığı Ağaköy'ü 
2-1 yenerek 13 puanla 

liderliğe yükseldi.
Ağaköy maçında yenik 
duruma düşmesine rağ
men oyundan kopmayan 
ve orta hakemin 
kötü yönetimi ve 
gösterilen 3 kırmızı kartın 
ardından maçı 2-1 

kazanması Gemlikspor'un 
başarısına gölge 
düşüremedi.
Ağaköy maçında kaleci 
Murat ile Sercan ve 
Ahmet'in kırmızı kart 
görmeleri sonucu 
bu hafta oynanacak 
Orhangazi Yeniköy 
Gençlerbirliği 
maçını önemli 
hale getirdi.
Üç as futbolcusundan 

yoksun olarak 
Yeniköy Gençlerbirliği 
karşısına çıkacak olan 
Gemlikspor, evine 
yine lider olarak 
dönmek istiyor.
Pazar günü saat 
16.00 da Orhangazi 
Göl Tesislerinde 
oynanacak olan maçta 
Gemlikspor'u kalabalık bir 
taraftarın desteklemesi 
bekleniyor.

4. ĞRUP

co

TAKIM BİLGİLERİ PUAN CETVELİ

TAKIMLAR O G B M A Y P Av

1 GEMLİKSPOR 6 4 1 1 13 9 13 4

2 YENİKÖY G.B. SPOR 6 4 2 24 10 12 14

3 İNG. DOĞANSPOR 6 4 2 16 9 12 7

4 EMNİYETSPOR 6 3 3 12 13 9 -1

5 AĞAKÖYSPOR 6 2 2 2 8 8 8 0

6 HÜRRİYETSPOR 6 2 1 3 8 15 7 -7

7 NAMIK KEMAL SPOR 6 1 1 4 8 15 4 -7

8 S.H.Ç.E.K. SPOR 6 1 1 4 9 19 4 -10

TOPLAM 48 21 6 21 98 98 69 0

Şehirlerarası Uluslararası ve Cep Telefonu görüşmelerinde
Sabit telefonlardan aramalarda %80’e varan indirimler, 

üstelik 125 dakikalık görüşme HEDİYE!

SUP£RONLIN£ CEMRE İLETİŞİM
/ TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)
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Celal Bayarlı kızlar rakip tanımıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa İkinci 
Küme Voleybol İl 
Birinciliğinde 
üçüncü maçını da 
aynı skorla 2-0 
kazanan Celal 
Bayar Anadolu

Lisesi Kız Voleybol 
takımı rakiplerini 
ezerek yeniyor.
Dün Coşkunözspor 
Salonu’nda gurup 
birinciliğini 
belirleyecek 
maçta Celal Bayarlı 
kızlar rakibi

Kırcılar Lisesini 
2-0 yenerek 
gurubu birinci 
olarak bitirdi. 
Kırcılar Lisesi 
karşısına mutlak 
galibiyet için 
çıkan Celal Bayarlı 
kızlar ilk seti 25-9 

aldı. İkinci sette 
üstünlüğünü 
rakibine iyice 
hissettiren
Celal Bayarlı kızlar, 
bu seti de 25-6 gibi 
açık farkla alarak 
Gemlik'in sesinLbir 
kez daha duyurdular. 

Celal Bayar Kız 
Voleybol takımı 
gurup birincili ilk 
maçında İslam 
Uyar Lisesini 
2-0 yenmiş, ikinci 
maçında Özel 
Tunçsiper Lisesini 
yine aynı skorla 

2-0 yenerek 
gücünü göstermişti. 
Gemlik'in 
başarılı temsilcisi 
Celal Bayarlı kızlar, 
İl birinciliği için 
her maçı almaya 
kararlı olduklarını 
söylediler.

GEMLİK ANA BAYİİ

ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAH
■ ■1 HÜSEYİN ULUKAYA • CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

A Isıtma, sıcak sine 
4 kontrol cihazlarımla 

ita gj

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR

ULUKAYA R3 
DOGALGAZ ISI SANAYİ OJO

Tel:513 88 26

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓
 aariai Tel & Fax: (0.224) 513 88 26DOGALGAZ SOBASI şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4

✓ TESİSAT ve PROJE
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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Çalışan emeklilere kötü haber
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
emekli olmuş ama 
çalışmaya devam 
edenleri yakın 
takibe aldı. Bakanlık, 
çalışan emeklilere 
iki teklifte bulunacak. 
Çalışma Bakanlığı, 
sayısının 3.4 milyonu 
bulduğunu tahmin 
ettiği emekli 
olmuş ama çalışmayı 
sürdürenleri takibe 
aldı. Bakanlık, 
bu kişilere iki 
seçenek sunacak: 
Ya prim öde ya da 
emekli maaşın tekrar 
emekli oluncaya 
kadar kesilsin 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
emekli olmuş ama 
çalışmaya devam 
edenleri yakın takibe 
alıyor. Bakanlık, 
emekli çalışanlar için 
"Emekli maaşını kese
lim, prim ödemeye 
devam et, tekrar 
emekli olduğunda 
maaşın yükselsin" 
veya "Emekli maaşını

almaya devam et ama 
senin için de diğer 
çalışanlarla eşit oran
da prim ödensin" 
önerisi götürmeye 
hazırlanıyor. Bu yolla 
sosyal güvenlik prim 
tahsilatlarında 2 mil 
yon kişilik bir artış 
olması hedefleniyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
sosyal güvenlik 
reformunun yasalaş
masının ardından 
"emekli çalışanlar" 
üzerinde yoğunlaş
mayı öngörüyor.
Yapılan çalışmalarda 
emekli çalışanların 
"herhangi bir sosyal 

güvence talep 
etmemeleri" 
nedeniyle istihdam 
piyasalarında haksız 
rekabete neden 
oldukları belirlendi. 
Türkiye'de halen 7.8 
milyon emekli olduğu 
biliniyor. Bu rakamın 
4.4 milyonunu SSK 
emeklileri oluştu
rurken emeklilerden 
işgücüne katılanların 
tahmini rakamı da 3.4 
milyon kişi olarak 
hesaplanıyor. 
Mevzuatta da var 
Bakanlık yetkilileri, 
emekli çalışanlarla 
ilgili düzenlemenin 
Emekli Sandığı dışın

daki diğer sosyal 
güvenlik kurumlarının 
mevzuatlarında 
bulunduğuna dikkat 
çekti. Buna göre 
halen yürürlükte olan 
506 sayılı SSK 
Yasası'nın 63. madde
sine göre yaşlılık 
aylığı almaktayken 
sigortalı olarak çalış
maya başlayanların 
yaşlılık aylıkları çalış
maya başladıkları tari
hte kesiliyor. Yaşlılık 
aylığı almaktayken 
sigortalı olarak bir 
işte çalışmaya 
başlayanların yazılı 
talepte bulunmaları 
halinde ise yüzde 
30 sosyal güvenlik 
destek primi 
ödemeleri gerekiyor. 
Normal SSK'hlardan 
ise yüzde 33.5 oranın
da prim kesintisi 
yapılıyor. Ancak 
yüzde 30’luk sosyal 
güvenlik destek primi
ni ödememek için 
emekli çalışanlar 
kayıtdışında 
görünüyorlar.

Hedef 2 milyon kişi 
Emekli çalışanlara 
dönük çalışmalarla 2 
milyon kişinin daha 
sosyal güvenlik prim 
ödemelerine katkıda 
bulunması amaçlanı 
yor. Bu durumun da 
prim tahsilatlarının 
artmasına ciddi bir 
katkı sağlayacağı 
hesaplanıyor. Emekli 
çalışanlarla ilgili 
olarak 2005 yılı Bütçe 
Kanunu'nda da 
düzenleme yapılmıştı. 
Kanunla, emekli olan
ların kamuda çalışma
maları, çalışmaya 
devam etmeleri 
halinde de emekli 
aylıklarının kesilmesi 
öngörülmüştü. 
Söz konusu düzen
leme şöyleydi: 
"Herhangi bir sosyal 

güvenlik kurumundan 
emeklilik veya yaşlılık 
aylığı alanlar, bu 
aylıkları kesilmek- 
sizin; genel bütçeye 
dahil daireler, katma 
bütçeli idareler, döner 
sermayeler, fonlar, 

belediyeler, il özel 
idareleri, belediyeler 
ve il özel idareleri 
tarafından kurulan 
birlik ve işletmeler, 
sosyal güvenlik 
kurumlan, bütçeden 
yardım alan kuru
luşlarla özel kanunla 
kurulmuş diğer kamu 
kurum, kurul, üst 
kurul ve kuruluşları, 
kamu iktisadi teşeb
büsleri ve bunların 
bağlı ortaklıkları ile 
sermayesinin yüzde 
50'sinden fazlası 
kamuya ait olan diğer 
ortaklıklarda herhangi 
bir kadro, pozisyon 
veya görevde 
çalıştırılamazlar." 
İki seçenek sunulacak 
* Emekli aylığını kese
lim. Prim ödemeye 
devam et. İşi bırak
tığında, maaşın daha 
yüksek düzeyden 
hesaplansın.
* Emekli maaşını 
almayı sürdür ama 
normal çalışanlarla 
aynı oranlarda prim 
ödemeye devam et.

GDS MÜHENDİSLİK
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
- Acık ve Saydam
- Hesap verme Vükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR VAPIDA OLABİLMEK TEMEL İLKEMİZDİR.

ISISAN Buderus

YOGUŞMALI
DELTA KOMBİ KOMBİ

L-------------------------------------------

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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“E-Kızılay dönemi” başladı Bursa’daki yangın bir köyü küle çevirdi

Türk Kızılay'ı, mevcut 
kaynaklarını en etkin 
şekilde kullanabilmek 
ve karar alma sürecini 
hızlandırarak ihtiyaç 
sahiplerinin 
ızdıraplarını en kısa 
sürede dindirebilmek 
için "Kurumsal 
Kaynak Planlama 
(ERP) Projesi" 
başlattı.
Ulusal ve uluslararası 
alanda afet yönetim 
hizmetleri, sosyal 
hizmetler, sağlık 
hizmetleri, gençlik ve 
gönüllülük hizmetleri, 
kan hizmetleriyle 
insani yardım gibi 
hizmetleri bulunan 
Türk Kızılay'ı mevcut 
kaynaklarını en etkin 
şekilde kullanabilmek, 
karar alma sürecini 
hızlandırarak ihtiyaç 
sahiplerinin 
ıstıraplarını en kısa 
sürede dindirebilmek 
için ERP Projesi'ni 
başlattı.
Konuya ilişkin soruları 
cevaplandıran Türk 
Kızılay'ı Genel 
Başkanı Tekin

Küçükali, Kurumsal 
Kaynak Planlama 
Projesi ile yapılan 
bağışların web say
falarından nerede ve 
nasıl kullanılabile
ceğinin görülebile
ceğini söyledi. 
Projeyle daha şeffaf 
bir Kızılay hede
flendiğinin altını 
çizen Küçükali, 
"Hesap soran ve 
hesap veren bir 
Kızılay dönemi 
başladı. 7 aydır çalış
ma içerisindeyiz ve 
yazılım firmaları da 
faaliyete geçti. Proje 
için 36 aylık bir zaman 
periyodu oluşturduk. 
Bu projeyle Kızılay 
hakkında her şey 
kolaylıkla öğrenilebile
cek. Türk Kızılay'ının 
ERP Projesi'nde, 
Genel Merkez, mües 
seseler iştirak ve 
şubelerinde finansal 
Yönetimi, Satınalma 
Yönetimi, Muhasebe, 
Lojistik Yönetimi, 
Satış Yönetimi, Bütçe 
Oluşturma ve Kontrol 
Yönetimi, Üretim

Yönetimi, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, 
Satış Sonrası Hizmet 
Yönetimi, Tesis Bakım 
Yönetimi gibi ana 
başlıklarda bütün
leştirici çalışmalar 
yapılacak. Projenin en 
önemli özelliği de Türk 
Kızılayı'nın bilgi sis
temlerini halka açarak 
yapılan bir bağışın ne 
zaman nerede, nasıl 
değerlendirildiğinin 
sistem sayesinde 
öğrenilebilecek 
olmasıdır" dedi.

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi'ne bağlı 
Karaköy'de çıkan 
yangın kontrol altına 
alınırken, son 
tespitlere göre 90 evin 
kül olduğu bildirildi. 
Karaköy'de köyün alt 
kısmındaki bir evin 
ekmek fırınından 
çıkarak samanlıklara 
sıçrayan yangın 
lodos sebebiyle, kısa 
sürede 4 noktaya 
yayıldı.
Rüzgarın etkisiyle 
büyüyen alevler bütün 
köyü sararken, çoğun
luğu ahşap 90 ev 
kül oldu. Ahırlarda 
bulunan yüzlerce 
küçük ve büyük baş 
hayvan telef olurken, 
köylüler kaçarak can
larını zor kurtardı. 
Bursa, Mustafakemal 
paşa ve çevre ilçeler
den çok sayıda itfaiye 
ekibinin müdahale 
ettiği yangın lodos 
sebebiyle büyüyerek 
köyün büyük kısmını 
küle döndürürken 
ormana da sıçradı. 
Yangın dün akşam 
saatlerinde kontrol 
altına alınırken, rüz
garın esmesiyle sönen

toprak yığılarak 
yangının ağaçlara 
sirayeti önlenmeye 
çalışılıyor. Bu arada, 
arama kurtarma 
ekipleri, kül yığınına 
dönen köye girerek, 
yaralı ve ölü 
aramaya başladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanı Orhan 
Doğan, ilk tespitlere 
göre, köydeki 
yangında can kaybı 
olmadığını, ancak 
90 evin tamamen 
yandığını söyledi. 
Kaymakam Adem

Saçan da, köyde kayıp 
herhangi biri olduğu
na dair müracaat 
bulunulmadığını, can 
kaybının köyün erken 
tahliyesi sebebiyle 
olmadığını tahmin 
ettiklerini bildirdi.
Evleri ve hayvanları 
yanan köylüler 
feryat ederken, 
devletin kendilerine 
yardım elini uzat
masını istiyor. Çaresiz 
köylüler geceyi açık 
alanlarda bekleyerek 
geçirdiler. Kızılay'ın 
bölgeye çadır gönder
mesi bekleniyor.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR
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Ağca’ya iki ayrı infaz
Abdi İpekçi cinayeti 
ve iki ayrı gasp 
suçundan hükümlü 
Mehmet Ali Ağca 
hakkındaki iki 
hükmün ayrı ayrı 
infaz edilmesine 
karar verildi.
Üsküdar 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmada söz alan 
Mehmet Ali Ağca, 
"Ben terör suçlusu 
değilim. Ortada 
ağırlaştırılmış müeb
bet yok. Kimse yasa 
koyucuların irade
sine karşı 
koyamaz" dedi.
Üsküdar 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
hakim karşısına 
çıkan Ağca, Yargıtay 
1. Ceza Dairesi'nin 
bozma ilamına karşı 
bir diyeceği 
olmadığını söyledi. 
Ağca, 12 Ocak 
2006'da tahliye 
edildikten sonra, 
hukuka ayrı olarak 
yeniden tutuk
landığını iddia 
ederek, hakkında 
3 ayrı ağır ceza 
mahkemesince 
verilen kararların 
kendisine göre 
kesinlikle doğru 
olduğunu söyledi. 
Avukat Mustafa 
Demirbağ da, 
Yargıtay'ın bozma 
ilamının, müvekkili 
aleyhine bir durum 

yaratmadığını ifade 
ederek, 18 aylık 
hücre hapsiyle ilgili 
olarak mahkemenin 
nasıl bir değer
lendirme yapacağını 
merak ettiğini 
söyledi.
Demirbağ, İstanbul 
6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin yurt- 
dışındaki cezaya 
ilişkin tanıma kararı 
olduğunu, bu 
dosyanın da içtimaya 
dahil edilmesigerek- 
tiğini ileri sürdü. 
Mustafa Demirbağ, 
"Müvekkilimin 
delilleri karatma ve 
kaçma gibi 
hususlar söz konusu' 
olmadığından, 
bihakkın ya da nakdi 
kefalet karşılığı dahi 
olsa tahliyesine karar 
verilmesini talep 
ediyoruz" diye 
konuştu.
Mütalaasını veren 
Üsküdar Cumhuriyet 
Savcısı İskender 
Görgülü, Yargıtay'ın 
bozma ilamına 
uyulması yönünde 
karar verilmesini, 
Demı'röağjn, "ı'sıân- 
bul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin, 
Papa suikastına 
ilişkin İtalyan 
mahkemesinde aldığı 
cezanın tanınmasına 
ilişkin kararın isten
mesi" konusundaki

talebinin değerlendir
menin Kartal 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nın takdirine 
bırakılmasını istedi. 
Görgülü, tahliye 
kararının 
muhatabının 
kendileri olmadığı 
yönünde de 
görüş bildirdi.
-Karar- 
Duruşmada karar 
veren mahkeme 
heyeti, Yüksek 
Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu'nun bir 
kararında belirtildiği 
üzere, karma uygula
ma yasağı dikkate 
alındığında, farklı 
infaz rejimine tabi 
her iki hükmün 
içtimasının yasal 
olanağı bulun
madığını bildirdi. 
Heyet, Üsküdar 
2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 8 
Kasım 2004 tarihli 
içtima kararının 
çözülmesine, farklı 
infaz rejimi gerek

tiren hükümlerin içti- 
masına ilişkin Kartal 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın 30 
Aralık 2002 tarihli 
taleplerinin reddine 
ve her iki hükmün 
ayrı ayrı infaz edilme
sine karar verdi. 
Mahkeme heyeti, 
avukat Demirbağ'ın 
İstanbul 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 
İtalyan 
mahkemesinde 
Ağca'nın aldığı 
cezanın tanınmasına 
ilişkin dosyanın celbi 
ve içtimaya dahil 
edilmesi talebini 
yerinde görmediği 
için reddetti.
Mustafa Demirbağ 
duruşma sonrası 
yaptığı açıklamada 
da, kararın Ağca'nın 
lehine olduğunu 
belirterek, "Bu karar 
üzerine Ağca hakkın
da yeniden müddet- 
name hazırlanacak. 
Kartal İnfaz Savcılığı 
kararı verecek" dedi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP), 15 ile 
15 üniversite kurul
masını içeren 
yasanın geçici 1. 
maddesinin iptali ve 
yürürlüğünün durdu
rulması istemiyle 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
dava açtı.
Aynı maddeyle ilgili 
olarak Cumhur
başkanı Ahmet 
Necdet Sezer'in 
başvurusu ise 19 
Nisan Çarşamba 
günü Anayasa 
Mahkemesi'nce esas
tan görüşülerek 
karara bağlanacak. 
CHP Grup Başkan- 
vekili Kemal Anadol, 
dava dilekçesini 
Anayasa Mahkemesi 
Genel Sekreterliği'ne

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
HtıliılioİMlnı,eta«İİMİMi!

RiehhnıiiMkıoif

verdi. Çıkışta gazete
cilere açıklama 
yapan Anadol, 
çıkarılan yasanın 
geçici 1. maddesiyle 
yeni kurulacak 
üniversite rektör
lerinin Milli Eğitim 
Bakanı ve Başbakan 
tarafından 
atanacağını hatır
latarak, "İktidar 
partisi bir kavram 
kargaşası içinde 
davranış bozukluğa 
sergilemektedir" 
dedi. Anadol, 
çıkarılan yasayLa 
özerk bilim me.rkez- 
leri olan üniver
sitelerin ortfjokul ve 
lise haline, rektör
lerinin ise. lise 
müdürü düzeyine 
getirtilmek istendiğini 
savundu.

TOPRAK YOKSA... MEYVE YOK!
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

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

Körfez
■■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

Vural Kardeşler 2 Balıkçı Teknesinin 
İstanbul’a bağlı olan 4614 tescil nolu, 
15569 Teknik kütük nolu Gemi Tapusu 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Osman ÖZMEN

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

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

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Evde bitki bakımının püf noktaları
Cam kenarındaki yeşil
likler bizim vahamızdır. 
Özellikle baharda, 
kendimizi iyi hisset
memizi sağlarlar. Uzun 
süre canlı kalmaları, 
gelişip çiçek vermeleri 
için onlara nasıl 
bakmalısınız?
Evimizde bulunan 
saksı bitkileri, dekorun 
vazgeçilmez birer 
parçasıdırlar. Nedeni 
tam olarak bilinmese 
de, bazılarımız bu 
saksı bitkilerini can
landırmayı ve büyüt
meyi gayet rahat 
becerirken, bazılarımız 
tüm özen ve çabalara 
rağmen onların kuru
masına ve ölmesine 
/ol açıyor. Eğer siz bu 
ikinci gruba mensup
sanız ve saksı bitki
lerinize iyi baka- 
madığınızdan şikayet 
ediyorsanız, size özel 
olarak derlediğimiz 
bazı bakım noktalarına 
dikkat etmenizi öneri
riz. Onların da neme 
ihtiyacı var 
Saksı bitkilerinin solup 
yapraklarını dökme
sinin ve ölmesinin en 
büyük ned'eni, fazia 
sulamadır. Aşırı sula
ma bitkilerin köklerini 
çürüttüğünden, 
yapraklar dökülür ve 
bitkiniz sanki kurumuş 
ve susuz kalmış gibi 
sararmaya başlar. 
Bir çiçeğin suya 
gereksinim duyup duy
madığını anlamanın en 
etkili yolu, parmağınızı 
toprağın içine birkaç 
santim daldırmak ve 
nemini kontrol etmek. 
Eğer bitkinin kökleri 
hafif bile olsa nem
liyse, bu durum 
sulamanıza gerek 
olmadığının bir göster
gesidir. Şayet hâlâ bir 
şüpheniz varsa, 
toprağı sulamayarak 
bu işlemi birkaç gün 
sonraya erteleye
bilirsiniz. Işık olmadan 
serpilemezler Bitkilerin 
sağlıklı bir şekilde

büyüyüp serpilmesi 
için ışık çok önemlidir. 
Bitkilerinizin rengi 
gittikçe açılıyor ve 
yaprakları düzensiz bir 
şekilde yayıhyorsa, bu 
onun ışığa ihtiyaç duy
duğunu gösterir. Bazı 
saksı çiçekleri loş ışık
ta aylarca yaşayabilir
ler ama sonuçta onlar 
da solar ve ne yazık ki 
ölürler. Gübreyi ihmal 
etmeyin Bitkileriniz 
güçlü ve güzel olsun 
istiyorsanız, onları 
beslemelisiniz.
Bahardan başlayarak 
yaza kadar toprağı 
gübrelemek gerekir. 
Hem büyüme hem de 
yeşil renk için bitkiye 
gereken madde 
azottur. Çiçek açmak 
ve meyve vermek 
içinse, fosfor gerekir. 
Dayanıklılık veren 
madde galyumdur. 
Ama en doğrusu, 
kombine hazır 
gübrelerden almaktır. 
Şu köşe yaz köşesi, 
şu köşe kış köşesi 
Kış aylarında saksı 
bitkileri üşür ve şoka 
girerler. Yaprakları ve 
ğövoesı’ yufTîû’şdmayd 
ve eğilmeye başlar. Bu 
durumu çoğumuz 
susuzluk olarak 
algılarız ve su verip 
bitkilerimizin daha da 
fazla zarar görmesine 
neden oluruz. Aynı 
şekilde, aşırı güneşe 
çıkarılan bitkilerin 
yaprakları yanar ve 
toprakları sıcaktan 
sertleşir. Bu nedenle, 
hiçbir bitki özellikle de 
sulama sonrasında, 
direkt güneş ışığına 
çıkarılmamalıdır.
Evin içinde bitkilerinizi 
kaloriferden, pencere
den uzak ama 
aydınlık bir yere yer
leştirmeniz idealdir. 
Sulamaya göre saksı 
seçimi yapılmalı 
Saksının bitkiye 
oranla ne çok küçük, 
ne de aşırı büyük 
olması gerekir. Önemli

olan, köklerin aşırı 
yayılmadan, rahatça 
büyüyebilmeleridir. 
Seramik saksıların 
içinde kökler daha 
rahat hava alır. Fakat 
toprak daha çabuk 
kurur. Eğer suyu hep 
fazla kaçırıyorsanız, 
seramik saksı idealdir. 
Plastik saksılarda 
kökler daha eşit 
oranda yayılır, suyun 
da buharlaşması 
olanaksızdır.
Palmiyelerin kökleri 
uzun olur, dolayısıyla 
derin saksıya 
ekilmeleri gerekir. 
Orkideler ise, birden 
fazla delikli saksıları 
tercih ederler.
Menekşe, yaprak
larının üzerinde suyu 
hiç sevmez. 
Kalanchoe’yse maden 
sodasını çok sever. 
Saksı değiştirmek 
toprağa bağlıdır 
Eğer bitki saplarından 
hafifçe çekildiğinde, 
saksısından ayrılmaya 
başlıyorsa, saksının 
değiştirilme zamanı 
gelmiş demektir. 
Başka belirtileri de 
gözlemleyebilirsiniz: 
Toprak artık orman 
toprağı gibi güzel 
kokmuyorsa, topak
lanıyorsa veya üst 
yüzeyinde bir tabaka 
oluşuyorsa, saksıyı 
değiştirmeniz gerekir. 
ÇİÇEKLER VE 
BAKIMLARI 
> Eritrina (mercan 
ağacı) aydınlığı sever. 
Çok sıcak sevmez

(15 derece) ve 
nemli ortam ister. 
Az suyla, her gün 
sulayın.
> Kaktüs doğrudan 
güneşe bayılır. Kışın 
en fazla 10 derece 
soğuğa dayanır. 
Nem oranı asla yüzde 
60’ın altına düşmemeli 
> Malezya orkidesi 
sıcağı sever (gündüz 
25, gece 16 derece). 
Kireçsiz su ile sulayın. 
Doğrudan köküne su 
dökmeyin.
> Gardenya, doğrudan 
güneş almadığı aydın
lık ortamlarda, nefis 
çiçekler açar.
> Tillandsia, doğrudan 
güneş almayan sıcak 
yerlerde ve ıslak 
olmayan nemli ortam
larda mutludur, 
egzotik çiçekler açar. 
> Madagaskar yasemi
ni, aydınlık yerleri 
sever. Kışın 12 ile 16 
derece sıcaklığı, yazın 
ise 18-22 dereceyi 
sever. Ayrıca, tomur
cuk verdiğinde yerini 
değiştirmemek gerekir. 
> Hibiskus, doğrudan 
güneşi sevmez. 
Sık sık su püskürtün.
> Peperomya, daima 
nemli ortamlardan 
hoşlanır. Kışın ayda 
bir kez, yazın ayda iki 
kez biraz gübrelemek 
gerekir.
> Kalançhoe, yılın her 
mevsiminde aydınlık 
ve güneşli ortamları 
sever. Kışın da açar. 
Açması bittikten 
sonra budanmak ister.

Doğum
kontrolünü
sevmiyoruz
Nüfusunun % 40'ının 

altı gençler- 
.uğu ve 

.481.000

çocuğun dünyaya 
geldiği Türkiye, 
modern doğum kon
trol yöntemlerinin 
kullanımında hala 
oldukça alt sıralarda 
yer alıyor. Yıllık % 
2.2'lik nüfus artış 
oranıyla tüm 
Avrupa'da birinci 
olan ülkemizde mo 
dern kontrol yön
temlerinin tercih 
oranı Mısır, İran gibi 
ülkelerden bile 
geride bulunuyor. 
Mayıs ayı başında
9. Avrupa

Kontrasepsiyon 
(Aile Planlaması) 
Kongresi'ne 
evsahipliği yapacak 
olan Türkiye, 
dünyanın en 
gelişmiş ekonomileri 
içinde ilk 20 içinde 
yer almasına karşın 
genel sağlık 
tablosunda aynı 
başarıyı ortaya 
koyamıyor. 
Dünyanın en 
hızlı çoğalan 
ülkelerinden biri 
olan Türkiye, doğur
ganlık bilinci ve

modern yöntemlerin 
kullanımı konusun
da halen İran, Mısır, 
Suriye gibi ülkelerin 
bile arkasında yer 
alıyor. 5 yaş altı 
çocuk ölümlerinde 
de dünya sırala
masında 77. durum
da bulunan ülke 
mizde, 0-14 yaş 
arası çocuk nüfusu
nun toplamı 
21.175.000. Çocuk 
nüfusun büyük bir 
kısmı ise yoksulluk 
ve eğitimsizlik kıska 
çında bulunuyor.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 6 YA$
kaleminden

ŞİİR KÖŞESİ

Geceler
Bu akşam mehtabı seyredeceğim, 

Beni de koynuna alsın geceler.
Şairsem, uykumu terk edeceğim, 
Gönlümü başıboş salsın geceler.

Çevirdim yönümü denizden yana, 
Ey Gemlik Körfezi! Hayranım sana.
Hüzzamlar hüzünlü geliyor bana, 
Nihavent faslını çalsın geceler.

Uzakta bir fener yanıp sönerken, 
Dalgalar sahile vurup dönerken, 

Balıkçı sandalda türkü söylerken, 
Denizin içine dalsın geceler.

Tan yeri ağarıp,sabah olmadan, 
Gökteki yıldızlar hep kaybolmadan
Bu'güzel mehtabın rengi solmadan 
Uykusuz gözlerde kalsın geceler.

‘Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Cildinizi yaza hazırlayın Türkiye’deki sütler bakteri kaynıyor
Yaz aylarının yaklaştığı 
şu günlerde uzmanlar, 
cildin kışın etkilerinden 
kurtulması, güneş ve 
denizin kalıcı etki
lerinden korunması 
için cilt bakımı 
öneriyor.
Afyonkarahisar'ın şifalı 
sularıyla ünlü termal 
tesisleri, güzellik 
merkezleriyle de 
bayanların ilgisini 
çekiyor. Yılın 4 mevsi
mi neredeyse tam kap
asiteyle çalışan termal 
tesisler, tatilcilere şifalı 
suyun yanı sıra alter
natif imkanlar da 
sunuyor. Termal 
tesislerde, termal su 
vasıtasıyla uygulanan 
tedavilerin romatizma) 
rahatsızlıklar, kireçlen
me, siyatik, bazı cilt 
hastalıkları, stres ve 
yorgunluklar, kadın 
hastalıkları, böbrek 
taşlarının düşürülmesi 
ve cilt bakımında etkili 
olduğu belirtildi.
Termal Resort 
Oruçoğlu Oteli Güzellik 
Uzmanı Çiğdem 
Yılmaz, cilt bakımı yap
tırmanın tam mevsimi 
olduğunu ifade ederek, 
"Yaz sezonu açılmak 
üzere. Kış boyunca cilt 
hava kirliliği, sigara 
dumanı ve çeşitli dış 
etkenlerden etkileniyor. 
Bu nedenle cilt bakımı 
yaptırarak cildin yaza 
hazırlanması çok 
önemli. İki ayrı cilt 
bakımımız var. Cilt

bakımında 
öncelikle buhar 
banyosu yapı 
yoruz. Ardından 
cilt analizi yapılı 
yor. Ciltte siyah 
nokta varsa onlar 
temizleniyor. Cilde 
göre temizleyici ve 
besleyici maskeler 
uygulanıyor. Cilde 
uygun, kırışık 
önleyici, besleyici, 
tedavi edici, sivil
celeri kurutucu 
ampullerimiz var. __
Onun arkasından 
cilde uygun göz kremi 
ve yüz kremiyle masaj 
yapıyoruz. Masajın 
ciltte büyük bir etkisi 
var. Özellikle çizgilerde 
çok etkili. Her yap
tığınız hareketin 
çizgi açıcı özelliği 
vardır" dedi.
Prenses denilen cilt 
bakımında ise ürün
lerin tamamen cilde 
akımlarla yedirildiğini 
kaydeden Yılmaz, 
"Verdiğimiz ürünler, 
direkt gözeneklerden 
deri altına işliyor.
Toparlayıcı, sıkılaştırıcı 
ve kırışık önlc^ ci bir 
bakımdır. İki bakrın art 
arda alındığında bir yıl
lık kürünüz tamamlan
mış oluyor. Yine bunun 
haricinde göz bakım
ları, ampul tedavileri, 
maske uygula
malarımız bulunuyor. 
Termal suyun ciltte 
etkisi çok büyüktür. 
Müşterilerimiz

geldiğinde ilk günlerde 
cilt bakımını almasını 
öneriyoruz. Cilt bakımı 
yapıldıktan sonra 
gözenekler iyice 
açılmış oluyor. Suya 
girip çıktıkları için 
iyice gözenekler 
açılıyor ve cilt 
rahatlıyor, nefes alıyor. 
Termal suyun özellik
lerinin ciltte büyük bir 
etkisi var" diye 
konuştu.
Yılmaz, bütün bayan
lara mutlaka yaz sezo
nuna girmeden önce 
cilt bakımı yaptır
malarını tavsiye 
bci’cr.u.K, "Güneş ve 
deniz suyu ciltte bir 
etkendir. Yaz sezonuna 
ve kış sezonuna gir
erken bayanların cilt 
bakımı yaptırmaları 
gerekiyor. Mümkün 
olduğunca aylık bakım
larını yaptırmaya 
çalışırlarsa daha iyi 
olur" şeklinde konuştu.

Et ve süt üretici
lerinden, “ne 
yediğimizi, ne de 
yedirdiğimizi bili 
yoruz” itirafı geldi. , 
Türkiye’de 1 litre 
sütte 1 milyon bakteri 
var. Bu dünya stan
dartlarının 10-12 katı 
anlamına geliyor. 
Türkiye Süt, Et, Gıda 
Sanayicileri ve Üretici
leri Birliği (SETBİR) 
Genel Başkanı Erdal 
Bahçıvan, Türkiye’de 
1 litre sütte, 1 milyon 
bakteri olduğunu 
belirterek, dünyada ise 
bu rakamın, 20 bin ile 
180 bin arasında 
değiştiğini söyledi. 
Korkunç rakam 
SETBİR Başkanı Erdal 
Bahçıvan, Türkiye'deki 
çiğ sütün içindeki bak
teri miktarı konusunda 
endişe verici uyarılar
da bulundu. Bahçıvan, 
“İçindeki bakteri mik
tarı Arjantinde 20 bin, 
Polonyada 180 bin, 
bizde ise 1 milyonun 
üzerinde. AB’nin bak
teri miktarının 100 
binden az olmasını 
şart koştuğunu 
düşündüğünüzde.

ı' 0‘u'm‘trrû’ıT v’JıYjrnofı' not 
| olarak ortaya çıkıyor" 

diye konuştu. SETBİR 
verilerine göre, 
Türkiye’de yılda 
üretilen 10 milyon 679 
bin ton sütün sadece 3 
milyon tonu sanayide 
işlenebiliyor. Geri 
kalan süt ise kayıtsız, 
hijyenden ve kaliteden 
uzak sağlıksız şartlar-

SETBİR Genel di. Aksi halde 100 bini
Sekreteri Melek Us ise, 
süt ve süt ürünlerinin 
üretim ve tüketiminin 
istenilen seviyelerde 
olmamasını yüksek 
üretim maliyetlerine 
bağlı olduğunu dile 
getirdi. Us, “Süt verimi 
ve kişi başına düşen 
tüketim rakamları 
AB veya ABD ile 
mukayese edildiğinde 
düşük seviyelerde 
kalmaktadır. Aynı şe 
kilde çiğ süt kalitesi 
ise AB ile karşılaş
tırıldığında istenilen 
seviyede olmadığı da 
görülmektedir. Ülke 
mizdeki süt üretim 
rakamları hakkında 
kesin veri olmamakla 
ve kamu kurumlan
arasında veriler 
değişmekle birlikte, 
yaklaşık 10-11 milyon 
ton civarında çiğ süt 
üretimimiz olduğu 
kabul edilmektedir.
Bunun da yaklaşık 2.5- 
3 milyon tonu kayıtlı 
süt üretimidir” dedi.
Şartlara uyulmuyor 
Sütün sağlıklı ola
bilmesi için memeden 

geçmemesi gereken 
bakteri sayısının, 100 
milyona kadar çıka
bildiği iddia edildi. 
Türkiye’de yeterli mik
tarda temiz ve sağlıklı 
süt üretilmediğini 
belirten uzmanlar, 
“Sağlık kurallarına 
uyulmadan sağılan 
sütler, yine sağlık şart
larına uyulmadan fab
rikalara, mandıralara 
taşınırken içindeki 
mikroplar hızla 
çoğalıyor. Mandıra 
larda değil ama peynir 
fabrikalarında 
pastörize edilen 
sütlerdeki mikroplar 
ölse bile bu sütlerden 
imal edilen süt mamul
leri kaliteli ve lezzetli 
olmuyor. Süt, çabuk 
bozulan gıdaların 
başında geliyor. 
Bu sebeple ineğin 
beslenm sinden sağıl
masına. sağıldıktan 
sonra sütün işlenme
sine kadar geçen tüm 
aşamalarda sağlık 
kurallarına harfiyen 
uyulması gerekiyor” 
denildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
II I

IV!

NÖBETÇİ ECZANE»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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

14 NİSAN 2006 CUMA 
SENA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı - GEMLİK 

Tel: 513 01 02

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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

1

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

ULAŞIM ■K^rfezHI ■ j _____
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

■■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2412 

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)

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

TAKSİLER

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

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 1079 ■
YERLİYURTLAR 513 30 33 1
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25 Ş



KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Yerel basında özel ödeme merkezlerinin 

doğalgaz faturalarını tahsili yönünde 
yanıltıcı ilanlar görünmektedir.

Kurumumuzun bu tür kuruluşlar ile 
hiçbir anlaşması bulunmamaktadır.

Doğalgaz abonelerinin ileride bir sorun yaşamamaları 
için konulara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 
doğalgaz fatura tahsilatlarını, 

Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı
No: 3 Gemlik (İskele Meydanı) 
adresindeki şirket vezneleri ile 

Yapı Kredi Bankası Gemlik Şubesi aracılığı ile yapmaktadır. 
Otomatik ödemelerle ilgili olarak

diğer banka şubeleri ile çalışmalar devam etmektedir. j 
Çalışmalar sonuçlandığında da şirketimiz aracılığı ile 

kamuoyuna bilgi verilecektir..

G6MDAŞ
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. •



“Dedikoduların muhatabı ten değilim"
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, son günlerde hakkında çıkarılan ’Dogalgaz kutularının bağlanmasını engelliyor' şeklindeki 
dedikodulara tepki göstererek] “Son günlerde yayılan dedikodulara göre abonelere doğalgaz bağlanmasını benim engellediğim 
söyleniyor. Bunlar sadece dedikodudan ibarettir. Bu sözleri bazı kendini bilmez kişiler uyduruyor.” dedi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

15 Nisan 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Sorunlu öğrenciler 
okuldan atılacak

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, okullar 
daki disiplinlere yönelik alınan önlemler
le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 
Çelik, "2 yıl üst üste aynı dersten kalan 
öğrenci okuldan atılacak. Aynı öğrenci 
örgün eğitim veren hiçbir okula gide
meyecekken sadece açık liselere kaydını 
yaptırabilecek. ” dedi. Haberi sayfa 7’de

309. Dönem 119 Veteriner Hekim Asteğmenler düzenlenen törenle ant içtiler.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

G

Bahar çarpmaları
Mevsim bahar..
Ortalık cıvıl cıvıl..
Sabahları evimin penceresine doğan güneşle 

uyanıyorum.
Kuş sesleri ile Paşa’nın bağırışları birbirine 

karışıyor.
Paşa bizim köpeğimiz.
Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi..
Huysuz mu huysuz..
Bahar geldiğinde yerinde duramıyor..
Mahallede birkaç köpek daha var..
Hepsi bahçeli evlerin bekçisi.
Sokaktan bir yabancı geçtiğinde hırlamaları 

uzaktan bile duyulur.
Baharın güneşli yüzü çıkalı bahçeler renk 

lenpli.
Kırçiçekleri, laleler, menekşeler, zambaklar, 

begonyalar açtı..
Çimler bir haftayı beklemeden boy atıyorlar.
Zaman olsa da onları büyütmeden kese- 

bilsem..
Ne zaman boyunlarını büküyorlar, o zaman 

kesmek zorunda kalıyorum.
Nisan ayı yağmur ayıdır.
Bu nedenle şarkılar bile bestelenmiş..
“Nisan yağmuru kadar kısa süren haya 

timin...” diye başlayıp giden nağmeler sürer 
gider..

■ Dün çevreyi iyice ıslattı Nisan yağmurları..
Bereket yağdı toprağa..
Bahar ayı gençlerin ayıdır derler doğru.
Her köşede bir çift el ele..
Baharı yaşıyorlar gönüllerinde..
İçleri cıvıl cıvıl, coşkuyla dolu.
Bahar çarpar insanı.
Dikkatli olmak gerek.
Kendini bırakırsan baharın rehavetine, bil ki 

çarpılmışsındır.
Baharda çarpılan zor toparlanır, dikkatli 

olmak gerek baharda.

. ■ >■ ‘ s" ■. C '

Gemlik Askeri Veteriner Okulu 
ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’n 
da eğitimlerine devam eden 
309. Dönem 119 Veteriner 
Hekim Asteğmen, ailelerinin de 
katıldığı törende ant içtiler. 
Askeri Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen Şenyiğit, 
törende yaptığı konuşmada, 
Asteğmen adaylarına seslenerek, 
ordunun şeref timsali olan şanlı 
bayrağımızın altında ant içerek, 
yasal olarak birer asker olduk
larını ve üzerlerinde şerefli üni- 
formayrtaşımaya hak kazandık
larını söyledi. Haberi sayfa 3’de

“Gemlik Zeytini” 
belgeseli Olay TV’de

Gemlik Ticaret Borsası'nın katkılarıyla 
hazırlattırılan "Siyah İnci Gemlik Zeytini" 
belgeseli yarın Olay TV'de yayınlanacak. 
Yarın saat 21.45'de başlayacak olan 
"Siyah İnci Gemlik zeytini" belgeselini 
Gemliklilerin izlemesi bekleniyor.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Kıpırdamışlar...

Cumhurbaşkanının uyarısı Ankara 
çevrelerine bomba gibi düştü.

Ahmet Necdet Sezer’in Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başkanı kimliği 
Cumhuriyet’e karşı yapılan saldırılara kayıt
sız kalamazdı.

O da gerekeni yaptı..
Şimdi Hükümet isim soruyor..
Gerek var mı?
Onlar bilmiyor mu kimin ne olduğunu..
Türkiye açık ve seçik olarak din devletine 

doğru yol alıyor.
Türban...
İmam hatip...
Giderek yeşeren sermaye yapısı...
Cemaatlar...
Tarikatlar...
Gidişatın göstergeleri...
AKP AB’nin ipine tutunarak Türkiye’de 

radikal değişimler yapmanın yollarını arıyor.
Başarılı olduğu noktalar da yok değil..
Ancak bu gidişin sonu nereye varacak...
Görebiliyor mu?
Ne yazık ki göremiyor..
İktidar körlüğüne yakalanmış...
Yurttaş aç...
Sanayici perişan...
Emekli dökülüyor..
Esnaf kepenk indiriyor.
Başbakan ağababasını aklıyor..
Kadrolaşma harekatını kumanda ediyor..
Kendisini iktidara getirenlere olan vefa 

borcunu ödemeye çalışıyor..
Türkiye yanıyor..
Yurttaşın kalbi kanıyor.
Kimin umurunda..
Şu bir gerçek ki...
Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değil..
Bu ülkenin doğru dürüst Cumhurbaşkanı 

var..
Varlığını ve gücünü halkından alan Türk 

Silahlı Kuvvetleri var.
Atatürkçü gençleri var..
Laik, demokratik, Atatürkçü düşünce sis

temini benimsemiş, Cumhuriyetçi 
akademisyenleri var.

Egemenliğin kayıtsız koşulsuz Türk 
halkında olduğuna inanmış siyasal partileri 
var..

Satılmamış kalemleri var.
Artık...
Tünelin ucu görünüyor..
Güneşin aydınlığı tünelin içine düştü..
Hem aydınlatıyor.. Hem ısıtıyor..
Cumhurbaşkanının uyarısına hükümetin 

tepkisi bu uyanışın iyi bir göstergesi..
Suçlu olmanın dışa vuran tezahürü..
Neyseki sorun saptanmıştır..
Saman altından su yürütülmeyecek.
Açığa çıkarılacak..
Önlem alınacak.
Türkiye aydınlanacak...

‘Gemlik Körfez’ 
internette

www.gemlikkoriezgazetesi.com adresini tıklayın

OKUYUN OKUTUN

Kırsal Kalkınma Projesi tanıtıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının 
Desteklenmesi 
Programı Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifleri yöneti
cilerinin katıldığı 
toplantıda tanıtıldı. 
Dünya Bankası 
tarafından üretimin 
pazara sunulması ve 
ticarete yönelik pro
jelere hibe yoluyla 
vereceği destek 
projesi tanıtımına 
Orhangazi ve 
Gemlik'te kurulu 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifleri ile 
Orhangazi Ziraat 
Odası yetkilileri 
katıldılar.
Ticaret Odası toplantı 
salonunda yapılan 
tanıtıma Kaymakam 
Mehmet Baygül'de 
gelerek konuşma 
yaptı.
Baygül, babadan 
kalma bilgilerle artık 
tarım yapılamadığını- 
belirtirken, devletin 
sağladığı imkanların 
kısıtlı olduğunu buna 
karşılık AB ile Dünya 
Bankasıri'ın çeşitli. 
hibe projelerine 
yönelmenin uygun 
olacağını söyledi. 
İl Proje Yürütme 
Birimi'nden Ziraat 
Mühendisleri Sedat 
Köseoğlu ile 
Orhan Baran'ın 
tanıtımını yaptığı pro
jede amacın Tarıma 
dayalı küçük ve orta 
ölçekli sanayinin 
geliştirilmesi 
olduğu bildirildi. 
Tarım ve Kcjyişleri 
Bakanlığı 
Teşkilatlanma ve 
Destekleme Genel 
Müdürlüğü tarafından 
tanıtımı yapılan 
Dünya Bankası hibe 
kredilerinde hazır-

| Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tanıtıldı il
lanacak olan projeler,, 
üretilen tarım ürün
lerinin önce pazarlan- 
ması sonrasında 
ise ihracatının yapıl
ması, hedefleniyor. 
Hibe yardımın üre*- 
time değil, üretimden 
sonraki çalışmalar 
için verileceği 
öğrenildi.
Kırsal, Kalkınma 
Yatırımlarının 
Desteklenmesi 
Programı'nın 
amaçları içinde, kır
sal alanda; Gelir ve 
sosyal standartları 
geliştirmek, alt yapıyı 
iyileştirmek, tarım 
sanayi entegrasyonu 
sağlamak, Gıda 
güvenliğini 
güçlendirmek, 
tarımsal ürünlerin 
pazarlama ömrünün 
uzatılması, alternatif 
gelir kaynakları yarat
mak, mevcut kırsal 
kalkınma çalış
malarının etkinliğini 
artırmak, katma 
değer sağlayacak 
alt yapı tesis etmek, 
mevcut kamu 
hizmetlerini 
iyileştirmek, 

ı hizmet ve erişimi 
artırmak olacak.
Dünya Bankası’nin 
vereceği hibe

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel t 0.224 573 27 77 - 573 81 98

krediden faydalan
mak isteyen 
Kooperatifler ile 
Birlik ve Tüzel kişi
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309. Dönem 119 Veteriner Hekim Asteğmenler düzenlenen törenle ant içtiler.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca
1

Veteriner Hekim Asteğmenler yemin ettiler
Elif ESMEN

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığı’nda 
eğitimlerini devam 
eden 309. Dönem 
119 Veteriner 
Hekim Asteğmenler 
düzenlenen 
törenle ant içtiler. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün'ün yanı sıra 
yemin eden 
Asteğmenlerin 
aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın
dan Veteriner Hekim 
Asteğmenler 
ant içtikten sonra 
törende konuşan 

Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, 
Asteğmen adaylarına 
ordunun şeref 
timsali olan şanlı 
bayrağımızın altında 
ant içerek, yasal 
olarak birer asker 
olduklarını ve üzer
lerinde şerefli ünifor
mayı taşımaya hak 
kazandıklarını hatır
latarak, "Askeri 
disiplinin sevgi, saygı 
ve güvene dayanan, 
üstün bir disiplin 
anlayışı ve ruhu 
teşkil eder. Bu 
anlayış ve ruhun 
yaratılıp sürdürülme
si; komutanların, 
amir ve üstlerin 
nizam, hak ve hukuka 
riayet, eşit işlem ve 
başta bilgi olmak 
üzere her alanda 
örnek ve davranış 
içinde bulunmalarıyla 
mümkündür. Görevini 
en ince teferruatına

kadar büyük bir 
itina ve dürüstlük 
içinde yapmasını 
Türk Yurdu’na, 
Cumhuriyet'e, 
Atatürkçü Düşünce 
Sistemi'ne sarsılmaz 
bir inançla bağlı 
olmasıyla gerçekleşe
bilir. Ettiğiniz 
yemin; size, ailenize, 
ordumuza ve 
milletimize uğurlu 
ve hayırlı olmasını 
dilerim" dedi.
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit ailele 
re de seslenerek, 
"Sizler yurdun dört 
bir yanından geldiniz. 
Bu gençler daha 
iki haftalık eğitim 
görmüştür. Dünya’nın 
hangi ülkesinde iki 
haftalık bir eğitimin 
ardından böyle bir 
sonuç alınabilir?
Silahlı kuvvetlerimize 
bu değerli gençleri

kazandıran sizler; 
bu evlatlarınızla, 
kardeşlerinizle, 
eşlerinizle ne kadar 
gurur duysanız azdır. 
Şu anda evlatlarınız 
pırıl pırıl, çakı gibi 
birer asker olarak 
karşınızda duruyor
lar. Biraz önce 
onların yemin 
edişlerini izlediniz. 
Daha da güçlenmiş

olarak görevine 
devam edecek ve 
bu yüksek değerlerin 
koruyucusu 
olacaktırlar" 
şeklinde konuştu.
309. Dönem 
Veteriner Hekim 
Asteğmenler yemin 
töreninin ardından 
aileleriyle bir araya 
gelerek özlem 
giderdiler.

Sabırsız Çiçek!! Erguvanlar
İlkbahar... Uyanış...
Çiçekli mevsim...
Kaplumbağaların kafasını çıkardığı 

mevsim..
Kelebeklerin kısa ömrüne inat...
Çiçekli bahçeler beton yığınları arasın

da kaybolan binbir gece masalları gibi..
Erguvan ve mor salkım zamanı...
İlkbaharın habercisi erguvanlar-mor 

salkımlar..
Mor dünyanın kısacık ömrü..
Bir içimlik mevsim..
Telaşlı ay..
Erguvan ağaçlan... .
Salkım saçak mor inciler..
Unutulan mor kokular..
Hovardaca, hoyratça harcanan mor yıl

lar..
Mor sarmaşıklar, mor çocukluğum ..
Begonyaların da uyanma zamanıdır:
Çiçeğini 'annem görmeden yediğim’ yıl

lar..
Çiçekler yenir, mor mevsiminde.. .
Begonyalar taşıdım evime..
Kaç kez kurudu; kökünden..
Kent virüsünde kaybolan çiçeklerdir;

erguvanlar .. Pembe, mor, beyaz..
Kent mevsimine(!) nanik yapıyor..
Erguvanlar ...
Mor salkımlar..
İlkbahar umudun yeşerdiği, düşlerin 

mor salkımlar gibi bilinç üstüne koku 
saldığı mevsim..

Kent virüsünde yitirilen lezzetler, koku
lar, renkler, anılar..

Rendelenmiş kentlerde uyanıştır ergu
vanlar..

Sepete sığdırılmış üç-beş erguvan 
küçük kızın pazarında..

Kıymet bilmeyenlere satılır.. .
Kıymet nedir ki?
Mor salkımlar rendelenmiş yaşamların 

vazosunda!
yosun kokusunu taşır
O çiçekli günlerin ilk habercisi...
Müjde böceğinin doğurganlığının ayı!..
Yasemin kokuları, mimozalar, reçel 

gülleri, ponponlu sarı güller, yaseminler...
Ve tarihlere damgasını vuran erguvan

lar...
Sahi kasımpatlara ne oldu, göç mü 

ettiler?
Arnavut karanfilleri, akşam sefaları..
Çocuklar bilir mi bu çiçekleri?
Sepetçi kızın sepetinde 'erguvanlar'...
Bazen de yapma çiçeğin kopyası 'aynı 

boyda aynı kalıptan çıkmış 'güller'..
Dikenleri kent dikeni ...
Aşkın simgesi kırmızı güller, sepetçi 

kızın sepetinde ...
Yürek değil, can yakıyor !
Sahi hanımelilere ne oldu?
Nereye göçtüler?!
Puslu anılara!
Derinliklerde bir suçmuş gibi 

hapsedilen duygulara mı?!
Yoksa bir şiirin mısralarına mı sığındı; 

mor salkımlar... erguvanlar, arnavut 
karanfilleri.

Dünya bahçesinin mor uğurböcekleri
Erguvanlar bekler mi?
Beklemez...
Sabrı yoktur!..
Mevsimi geldi mi mor salkımlarını 

saçar birer birer..
Lodosa, fırtınaya, yağmura rağmen...
Mor salkımların bahçesinde sarı pon

pon güller, begonyalar...
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AKP parti ziyaretlerine başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile yöne
tim kurulu üyeleri 
siyasi parti ziyaretler
ine başladılar.
Enver Şahin ile yöne
timi nezaket ziyaret
lerini önce Saadet 
Partisi daha sonra da 
Doğru Yol Partisi'yle 
devam ettiler.
AKP yöneticilerinin 
dün başlattıkları 
nezaket ziyaretlerinde 
yine ilçe sorunları 
görüşüldü.
AKP'lileri Saadet 
Partisi'ne yaptığı 
ziyarette İlçe Başkanı 
Recep Aygün ile 
yönetim kurulu 
üyeleri karşıladı.
ESKİ DOSTLAR 
BİR ARAYA GELDİ 
Bir dönem Saadet 
Partisi çatısı altında 
siyaset yapma imkanı 
bulan iki parti yöneti
cileri yıllar sonra ilk 
kez aynı parti içinde 
bir araya gelerek 
geçmişi anma 
fırsatı buldular.
AK Parti ilçe başkanı 
Enver Şahin, göreve 
yeniden gelmelerin 
den sonra tebrikte

I bulunan siyasi par
tilere ziyarete başla 
dıklarını belirterek, 
amaçlarının Gemlik'te 
diğer siyasi partilerle 
aynı görüşle iyi pro

HSTO 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

I

1 
l

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
Macfde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

jeler üretmek oldu 
ğunu söyledi.
Şahin, yapılan ilçe 
sorunları toplan
tılarında çok uçuk 
sorunların ortaya 
atılmakta olduğunu 
belirterek, 
"Hayalperest olmayan 
ve gerçeğe yakın 
projelerle Gemlik'e 
hizmet vermeliyiz" 
dedi.
Sivil toplumun en 
çok sesini çıkaran 
kesimin siyasi partiler 
olduğunu söyleyen 
Şahin, "Bizler Gemlik 
için düşünüp hizmet 
üretmemiz gerekir" 
diye konuştu.
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, AKP yöneti
minin ziyaretinden 
memnun kaldıklarını 
belirterek, siyasi par
tilerin halka en iyi 
hizmeti vermek 
zorunda oldukları 
söyledi.
Aygün, yapılan iyi 
hizmetlere göre hal 
kın değerlendirme 
yaptığına dikkat çeke 
rek, geçmişe göre 
belediye meclisinin 
biraz daha aktif çalış
ma yaptığını ancak 
ilçede inşaat sek
töründe yaşanan 
sıkıntının devam 
ettiğini söyledi. 
DYP'LİLER 
BELEDİYEDEN

ŞİKAYETÇİ
AKP yönetimi ikinci 
ziyaretini Doğru Yol 
partisine yaptı. İlçe 
Başkanı Faruk Güzel 
ile yönetiminin 
karşıladığı AKP'lilerle 
yapılan görüşmelerde 
belediye hizmetlerinin 
yeterli olmadığı 
konuşuldu.
Burada da Gemlik'in 
sorunları hakkında 
görüşlerini ortaya 
atan AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
"Sokakta keçi dola 
şıyor, yada damda 
kedi geziyor" gibi 
sorunların konuşul
duğu toplantıların 
kimseye fayda getir 
meyeceğini belirterek 
"Olmayacak projeler 
değil, yeni bir siyaset 
mantığıyla projeler 
üretmeliyiz. İstenileni 
yapan ezbere 
siyaset mantığından 
vazgeç memiz lazım. 
Tüm siyasi partilerle 
iyi diyalog içinde 
ezbere siyaseti 
ortadan kaldırmalıyız" 
dedi.
SIKINTIMIZ 
BELEDİYE 
Doğru Yol Partisi İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, 
misafirlerinin yaptığı 
ziyaretten memnun 
kaldıklarını belirterek, 
Gemlikspor’un yap
tığı Bursa Süper 
Lig mücadelesinde

İ

AKP’liler ikinci ziyaretlerini DYP’ye yaptılar. Ziyarette DYP’liler 
belediye hizmetlerinin yeterli olmadığından yakındılar

yalnız bırakıldığını 
söyledi. - 
Güzel, "Birtakım 
süper lige çıkmak için 
mücadele verirken 
sahasının bakım 
yapılacak diye 
kapatılmasına anlam 
veremiyorum.
Bu saha daha sonra 
bakıma alınamaz 
mıydı. Burada kulüp 
başkanının pasif 
kalmasına anlam

“Konuşan gençlik istiyoruz”
AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, AK Parti 
Gençlik kolları 
olarak konuşan 
ve düşünen bir 
gençlik istedik
lerini 
söyledi.
Bu anlamda 
gerek sosyal 
gerekse kültürel 
anlamda 
faaliyetlerin 
devam ettiğini 
ifade eden 
Gencay Yılmaz, 
Gençlik Kolları 
Genel Merkez 

veremiyorum" dedi. 
Güzel, yaptığı açıkla
malarda kesinlikle 
AK Parti’nin ismini 
kullanmadığına dikkat 
çekerek, "Bizim 
şikayetimiz sadece 
yapılmayan Belediye 
hizmetleridir. Bizim 
gibi diğer siyasi 
partilerinde sıkıntıları 
bu yönde oluyor." 
dedi.
Gemlik'te derin aileler 

tarafından yurt 
genelinde 
organize edilen 
Anadolu 
Konferanslan'm 
n Bursa'da 
yapıldığını açık
ladı. Dün 
Yıldırım 
Barış Manço 
Kültür Merke 
zinde yapılan 
konferansın 
konusunun 
Küreselleşme 
ve Ulusalcılık 
olduğunu 
söyleyen 
Gencay Yılmaz, 
Gemlik'ten de

kalabalık bir 
katılımın olduğu 
konferansa 
konuşmacı 
olarak Milli 
Eğitim Bakanı

__
_

var sözüne katıldığını 
da belirten
Güzel, "Dahası 
içimizde 
kravatlı mafya iş 
yapıyor. Bunlara 
çare bulmalıyız.
Her işimizi devletten 
bekleyemeyiz. Biz 
Gemlikliler olarak 
ilçemize elimizden 
gelenin en iyisini 
yapmak zorundayız" 
şeklinde konuştu.

Doç Dr.
Hüseyin Çelik'in 
de katılarak 
konuşma 
yaptığını 
söyledi.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, doğalgaz kutularının bağlanmaması 
konusunda bazı kişilerin dedikodu çıkardığını söyledi 

“Dedikoduların muhatabı EML öğrencileri 
Çanakkale’yi gezdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
son günlerde 
hakkında çıkarılan 
'Dogalgaz kutularının 
bağlanmasını 
engelliyor' şeklindeki 
dedikodulara 
sert tepki gösterdi. 
Doğalgazın Gemlik'e 
gelmesinde ne 
kadar uğraş 
verdiğinin herkes 
tarafından bilindiğini 
belirten Başkan 
Turgut, "Benim 
en büyük arzum 
tüm Gemlik halkının 
doğalgaza 
kavuşması ve 
kullanmasıdır.
Son günlerde yayılan 
dedikodulara göre 
abonelere doğalgaz 
bağlanmasını benim 
engellediğim 
söyleniyor.
Bunlar sadece 
dedikodudan

ben değilim”

ibarettir.
GEMDAŞ'ın yaptığı 
çalışmalar sonucu bu 
kutular bağlanıyor.
Dedikoduların 
muhatabı ben 
değilim" dedi. 
Özellikle Balıkpazarı 
ve çevresinde 
abonelere bağlana 
cak doğalgaz kutu
larının Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un engelleme
si sonucu takıla- 
madığı yolunda 
çıkarılan dedikodu
ların aslı olmadığını 

açıklayan Başkan 
Turgut, "Çalışmalar
da bizim açımızdan 
her hangi bir aksama 
yok. Doğalgaz 
kutularının 
bağlanamadığı 
sözlerini bazı kendini 
bilmez kişiler uydu
ruyor. Vatandaşla 
rımız doğalgazını 
evine alacaktır. 
Biz yıllardır 
bunun çalışmasını 
yaptık. Benim 
tarafımdan hiçbir 
engelleme yoktur" 
dedi.

Endüstri Meslek 
Lisesi'nden 10 
öğretmen ile 
92 öğrenci 2 oto
büsle Çanakkale 
gezisi yaptılar. 
Günübirlik yapılan 
geziyi Okulun 
Gezi Kulübü ile 
başkanı Öğretmen 
Eşref Turan 
düzenledi.
Kafile Başkanlığını 
İbrahim Yıldırım'ın 
yaptığı gezide öğret
men ve öğrenciler, 
Çanakkale tabyaları, 
Yahya Çavuş 
şehitliği ile 
Truva'yı gezme 
fırsatı buldular.
Endüstri Meslek lis
esi Gezi Kulübü, 
önümüzdeki gün
lerde yine öğretmen 
ve öğrencilerin 
katılacağı Kuşadası 
gezisi düzenleyeceği 
öğrenildi.

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

TELEKOM’DA
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 jYEİiEjR^.

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)
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Liselerde inceleme yapıldı “Sağlıkta Atina'dan üstünüz”
Elif ESMEN
Milli Eğitim Bakanlığı 
Orta Öğretim 
Kurumlar Genel 
Müdürü Kerem 
Altun Gemlik'e 
gelerek, orta 
öğretim 
Kurumlarında 
incelemelerde 
bulundu.
Orta Öğretim 
Kurumlar Genel

Müdürü Kerem 
Altun ile birlikte Milli 
Eğitim Bakanlığı 
üst düzey yöneticileri 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
ile Gemlik Lisesi’ni 
gezerek okul 
müdürlerinden 
bilgiler aldılar.
Daha önce yapılan 
toplantılarla okulların 
çeşitli ihtiyaçları 

belirlenerek, 
Bursa’da yapılan 
toplantıda 
görüşülmesinin 
ardından Genel 
Müdür Kerem 
Altun ile üst düzey 
yöneticiler dün 
Gemlik'e gelerek 
belirlenen ihtiyaçları 
yerinde görme fırsatı 
buldular.
Orta Öğretim

Kurumlar Genel 
Müdürü Kerem 
Altun ile Gemlik'e 
gelen Milli Eğitim 
Bakanlığı üst 
düzey yöneticilerinin 
önümüzdeki 
günlerde kendi 
sorumlulukları 
altındaki İlköğretim 
Okulları ve Liselerde 
incelemelere devam 
edecekleri öğrenildi.

Yunanistan'da uygu
lanan Temel Sağlık 
Hizmetleri'ni araştır
mak için Atina'ya 
giden İl Sağlık 
Müdürü Dr. Serhat 
Yamalı, sağlık sİSt 
temimizin, memurları 
5 saat çalışan 
komşumuzdan kat 
kat iyi olduğunu 
söyledi.
İl Sağlık Müdürü Dr. 
Serhat Yamalı, 
Türkiye ve Yunanis 
tan sağlık bakanlık
ları arasında gerçek
leştirilen "Bilgi 
Alışverişi" protokolü 
gereği, 4 bakanlık 
görevlisi ile geçtiği 
miz günlerde 
Atina'ya gitti. 
İzlenimlerini değer
lendirmek için İl 
Sağlık Müdürlü 
ğü'nde basın toplan
tısı düzenleyen Dr. 
Yamalı, Atina'ya 
Türkiye'deki 81 ilin 
sağlık müdürlerini 
temsilen gittiğini 
ifade etti. 07-10 
Mayıs 2006 tarih
lerinde Yunan heye 
tin Türkiye'ye gele
ceğini anımsatan 
Dr. Yamalı, buna 
fazlasıy la hazırlıklı 
olduklarını kaydetti.

Yunanistan'da 
sağlık hizmetlerinin 
tedavi üzerine 
yoğunlaştığını 
belirten Dr. Yamalı, 
Türkiye'de ise teda
vide olduğu kadar 
korunma yöntemler
ine de ağırlık ve 
rildiğini vurguladı. 
Yunanistan'ın yoğun
laştığı bir diğer 
konu Birinci 
Basamak Sağlık 
Hizmetleri'ne yine 
Türkiye'nin daha 
fazla dikkat ettiğini, 
kayda değer birçok 
çalışmaya imza 
attığını belirten Dr. 
Yamalı, şöyle devam 
etti: "Türkiye'yi bu 
protokolde Bursa'nın 
temsil ediyor olması 
bize gurur veriyor. 
Onurlandığımız bir 
diğer husus da 
sağlık personelimizin 
her şeye rağmen, 5 
saat mesaileri olan 
Yunanistan sağlık 
çalışanlarından çok 
daha iyi, verimli 
çalışıyor olması. 
Bunun dışında sağlık 
sistemimiz, birçok 
alanda onlardan 
üstün. Yunanlı heyet 
Bursa'ya geldiğinde 
bunu fark edecektir.”

4

GEMLİK ana bayii

İHHİ ulukaya dogalgaz isi san.
IU111 HÜSEYİN ULUKAYA • CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

it DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

tarttoL ctatannûa y / RADYATÖR
üo
4 V ✓ SPLİT KLİMALAR

ULUKAYA 
DOGALGAZ ISI SANAYİ

Tel: 513 88 26

■MRİ

v aJ

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓
 raAii aahiim Tel & Fax: (0.224) 513 88 26DOGALGAZ SOBASI Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4

✓ TESİSAT ve PROJE
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


15 Nisan 2006 Cumartesi HABER

Sorunlu öğrenciler okuldan atılacak
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
bakanlığının 
"şiddetle mücadele 
paketini açıkladı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, yaptığı açıkla
mada, şiddet ve zararlı 
yayınları takip ederek, 
bu programları 
RTUK'e bildirilecekleri
ni söyledi. Ayrıca 
RTÜK ile yapılan 
anlaşma gereğince 
RTÜK'ün uygun bul
mayıp ceza uyguladığı 
programların yayın 
saatleri yerine eğitim 
içerikli programlar 
devreye sokulacak. 
Çözüm paketinde, 
"Rehberlik Sistemi" de 
sil baştan yeniden 
reforme ediliyor ve 
yapılandırılıyor.
Okullarda bulunan 
rehberlik sistemleri, 
öğrenciyi sorgulayıcı 
ve tanımlayıcı hale 
getirilecek. Pilot uygu
lamasına başlanan 
Rehberlik Eğitim 
Merkezleri ülke gener 
line yayılacak. Bu 
merkezlerde öğren
cilere ait on line

. bağlantılı dosyalar 
hazırlanacak ve öğren
ciler takibi yapılacak.

Yeni sistem "Proaktif 
Rehberlik" anlayışı 
çerçevesinde olacak 
ve öğrenciler adeta 
adım adım hem 
merkezden hemde 
rehber öğretmen 
lerince izlenecek. 
Bakanlık şiddetin daha 
da köküne inecek. Bu 
amaçla "Ana-Baba 
Okulları" projesini 
devreye sokarak, 
velileri şiddet içerikli 
eğitimlerle bilgilendire
cek. Şiddeti kökünden 
kurutmak isteyen MEB, 
Okula Aile Birlikleri, 
Okul İdarelerini ve 
Öğrenci 
Temsilcilikleri'nin 
görev ve yapısal 
düzenlemelerini 
yenileyerek, bu organ
ların tanımları işler 

hale sil baştan 
yenileyecek. Paketin 
bir diğer ayağını da 
internet kafelere 
ayrıldı. Çelik, İçişleri ve 
Ulaştırma Bakanlıkları 
ile internet kafelere 
yönelik çalışma 
başlatıldığını açıkladı. 
İnternet kafe işlet
meciliğini dürüstçe 
yapan müteşebbislerin 
olduğunu ancak zararlı 
yayınlara yönelik 
önleyici filtrasyon 
uygulaması yapmayan 
girişimcilere yönelik 
ağır tedbirlerin alı
nacağını kaydetti. 
Çelik, kafelerin "suçlu 
üreten mekanizmalar" 
olmaktan çıkarılacağını 
müjdeledi.
AYNI DERSTEN 2 YIL 
KALAN ÖĞRENCİ

OKULDAN ATILACAK 
Çelik, okullardaki disip 
linline yönelik alınan 
önlemlerle ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. 
2 yıl üst üste aynı 
dersten kalan öğrenci 
okuldan atılacak. Aynı 
öğrenci örgün eğitim 
veren hiçbir okula 
gidemeyecekken 
sadece açık liselere 
kaydını yaptırabilecek. 
Bir diğer önemli ikinci 
karar ise bir okulda 
sorunu kronik hale 
gelmiş bir öğrenci, 
okulda barındırılma- 
yarak, o da okuldan 
atılacak. Çelik, bu 
durumu, "Bir sepet 
elmayı etkileyecek 
çürük elmayı atmamız 
şart" diye açıkladı. 
Çelik, ayrıca alınan 
disiplin kararlarıyla bir
likte yeni müfredatın 
hem ödülü hem de 
cezayı eşit ve dengeli 
bir şekilde içerdiğini ve 
bununda zamanla otu
rup anlaşılabileceğini 
söyledi. Çelik, ayrıca 
okulların dış 
çevrelerinin kontrol 
altında tutulabilmesi ve 
takip amaçlı kamera 
sistemine sıcak baktık
larını açıkladı. Çelik, 

kameralı takip 
konusunda yanlış 
uygulamalara dikkat 
çekerek, okul idareleri
ni uyardı. Okul içlerine 
sınıflara kadar yer
leştirilen kamera 
sisteminin yanlış 
olduğunu ve pedegojik 
bulmadığını belirten 
Çelik, "Kamera sis
temiyle çocukları 
psikopat yaparız. Okul 
kapıları kontrol altına 
alınabilir ama iç kısım
da sınıflarda olmaz" 
diyerek, okul müdür
lerini uyardı.
Çelik, okullarda 
yaşanan şiddettin bir 
kaç ayın problemi 
olmadığını belirterek, 
şiddetin boyutuna 
dikkat çekti ve şunları 
söyledi: "Ülkede şid
det, toplumda şiddet, 
ailede şiddet, kafalarda 
şiddet, gönüllerde 
şiddet. Bunların 
hepsi maalesef 
istemediğimiz halde 
var olan şeylerdir. 
Türkiye'de 20 milyon
luk bir öğrenci kitlesi 
bulunuyor. Bu 
rakam Türkiye nüfusu
nun üçte ikisini 
oluşturuyor, her öğren
ciyi de dört kişilik bir 

aileye mensup olduğu 
düşünüldüğünde 
şiddetin de doğal 
olarak ülke meselesi 
olduğu görülecektir". 
"TÜRKİYE'DE 
ÇOCUKLAR ÇOK 
FAZLA TELEVİZYON 
SEYREDİYOR" 
Çelik, basında 
şiddetin sistematik bir 
şekilde tırmanışta 
olduğunu ilişkin 
görüşlere de katıl
madığını belirtti ve 
2005 yılına ait yap
tırdığı bir araştırmanın 
sonuçlarını açıkladı. 
2005 yılında İstanbul'
da 2 bin 500 okul ve 
yaygın eğitim hariç 
2 milyonun 150 bin 
öğrencinin eğitim 
gördüğünü işaret 
eden Çelik, burada 
meydana gelen 
toplam olay sayısının 
38 olduğunu söyledi. 
Bu rakamın Avrupa 
Birliği ve dünya 
ülkeleriyle mukayese 
edildiğinde kayda 
değer bir rakam 
olmadığını ifade 
eden Çelik, "Bizim 
öğrenciler bu durumda 
beyefendidir" diyerek, 
şiddetin abartılma- 
masına işaret etti.

CjDS MÜHENDİSLİK <@>Buderus
Dursun FARAŞ- İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
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Meslek lisesi mezunlarına işyeri
açma belgesi verilecek

Ortaöğretimde eğitim- 
öğretim süresinin 4 
yıla çıkarılması kap
samında bu yıl meslek 
ve teknik eğitim 
okullarına başlayan
lara, mezun olacakları 
2008-2009 eğitim-öğre- 
tim yılının sonundan 
itibaren işyeri açma 
belgeleri diplomalarıy
la birlikte verilecek. 
Anadolu meslek ve 
meslek lisesi mezun
ları da işyeri açma 
belgesi alabilecek. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
yayımladığı 
genelgede, ustalık ve 
işyeri açma belgesi 
verilmesinin, kimlerin 
bağımsız işyeri aça
bileceğinin ve işyer- 

1 terinde istihdam 
edilecek personelin 
niteliklerinin usul 
ve esaslarının yönet
melikle düzenlendiğini 
anımsattı.

Tüm mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurulu
larının eğitim-öğretim 
süresinin 4 yıla 
çıkarıldığını ifade eden 
Çelik, yönetmelik 
gereğince Anadolu 
teknik lisesi ve teknik 
lise mezunlarıyla bir
likte eğitim-öğretim 
süresi 4 yıl olan 
Anadolu meslek ve 
meslek lisesi mezun
larına da ustalık 
belgesinin yetki ve 

sorumluluklarını 
taşıyan, 
mesleklerinde bağım
sız "işyeri açma 
belgesi" verilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Çelik, hazırlık sınıfı 
esas sınıf niteliğinde 
kabul edilmediğinden, 
hazırlık sınıfı üzerine 
3 yıl eğitim-öğretim 
süreli Anadolu meslek 
liselerinin bu kapsam
da değerlendirilmeye
ceğini kaydetti.

“ÖSS’yi kaldırırsak sistem çöker"
YÖK Başkan Vekili 
Prof. Dr. İsa Eşme, 
ÖSS'nin kaldırıl
masının mümkün 
olmadığına işaret 
ederek, "ÖSS'yi 
kaldırırsak sistem 
çökebilir. Türkiye 
genelinde acilen 7 bin 
öğretim görevlisine 
ihtiyaç var" dedi. 
Yükseköğretim 
Kurulu tarafından 
Muğla Üniversite- 
si'nde düzenlen 
II. Ulusal Meslek 
Yüksekokulları 
Müdürleri Toplantı 
sı'nda konuşan Prof. 
Eşme, gelişmiş ülke 
lerde, işgücünün 
3/4'ünün ön lisans 
düzeyinde olduğunu 
belirterek, "Bizde ise 
işgücünün yüzde 70'i 
ilköğretim, yüzde 15'i 
ortaöğretim, yüzde 8'i 
yükseköğretim 
mezunu, yüzde 7'si ise 
okuryazar değil" dedi. 
Genel lise ve meslek 
liselerinin 2005 yılın
daki üniversiteye yer
leşme oranlarını da 
açıklayan Eşme, "2005 
yılında üniversite 
sınavına giren genel 
lise mezunlarının

yüzde 71'i hiç bir 
okula giremedi, 
yüzde 13'ü lisans 
programlarına, 
yüzde 1 Ti açıköğretim 
fakültesine, yüzde 
5'i ise ön lisans 
programlarına 
yerleştirildi.
Meslek lisesi mezun
larının ise yüzde 58'i 
hiç bir bölüme 
giremedi, yüzde 23'ü 
ön lisans, yüzde 4'ü 
lisans ve yüzde 15'i 
Açıköğretim 
Fakültesi'ne 
yerleştirildi" 
diye konuştu.
Bugün Türkiye'de 2 
milyon 73 bin 418 
gencin üniversite 
eğitimi gördüğüne de 
işaret eden Eşme, "Bu 
gençlerin yüzde 66'sı 

Açıköğretim ise yüzde 
34'ü ise örgün öğretim 
kurumlarında eğitim 
görüyor" dedi.
Eşme, Türkiye'de 
bulunan 485 meslek 
yüksekokulunda 
(MYO) 260 programın 
bulunduğuna işaret 
ederek, şöyle konuş
tu: "Bu okullarda 384 
bin 456 öğrenci eğitim 
görüyor. 5 bin 787 
öğretim elemanı da bu 
okullarda eğitim veri 
yor. MYO'ların yüzde 
83'ü ilçelerde, yüzde 
10'u il merkezlerinde, 
yüzde 7'lik bölümü ise 
beldelerde bulunuyor. 
MYO'larda okuyan 
öğrencilerin yüzde 
57'si meslek lisesi, 
yüzde 43'ü ise genel 
lise çıkışlı."
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Sosyal güvenlikte ‘tek çatı’
Kamu ve özel sektör 
çalışanlarının sosyal 
güvenlikte farklı 
muamele görmesine 
yol açan Emekli 
Sandığı, SSK ve Bağ- 
Kur'u kapatarak yer
ine Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nu (SGK) 
oluşturan yasa 
mecliste AK Parti'nin 
oylarıyla kabul edildi. 
İktidarı protesto ettiği 
için CHP milletvekil
leri, tasarının 
görüşüldüğü iki gün 
boyunda Genel Kurul 
salonuna girmedi. 
Tasarı üzerinde 
sadece DYP ve 
Anavatan Partisi 
Milletvekilleri ile 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu eleştiride 
bulundu. Oylamaya 
206 milletvekili 
katılırken, 199 mil
letvekili 'kabul' oyu 
kullandı. 7 milletveki 
li de 'Red' oyu verdi. 
Sosyal güvenlik 
kurumlarını tek çatı 
altında birleştiren 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Yasası 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 
yasalaştırıldı.
Yasayla her üç 
sosyal güvenlik kuru
mu kaldırılarak yer
ine Sosyal Güvenlik 
Kurumu oluşturuldu. 
SGK, yönetim kurulu, 
genel kurul ve 

başkanlıktan oluşa
cak. En yüksek karar 
organı 10 üyeli yöne
tim kurulundan 
oluşan SGK'nın 
başkan ve başkan 
yardımcısı dışındaki 
yönetim kurulu 
üyelerinin görev 
süresi 3 yılla sınır
landı. Genel 
kurul da 3 yılda bir 
toplanacak. SGK, 
"Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğü, 
Genel Sağlık 
Sigortası Genel 
Müdürlüğü, Primsiz 
Ödemeler Genel 
Müdürlüğü, Hizmet 
Sunumu Genel 
Müdürlüğü, 
Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı ile 
Aktüerya ve Fon 
Yönetimi Daire 
Başkanlığı" gibi ana 
hizmet birimlerinden 
oluşacak. Yasayla, 
Sosyal güvenlik poli
tikaları ve uygula
maları konularında 
görüş oluşturacak 
"Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma 
Kurulu" da kurula
cak. Kurul, MSB, içiş
leri, Maliye ve Sağlık 
Bakanlıkları ile DPT, 
Hazine müsteşarlığı 
temsilcilerinin 
yanısıra YÖK ve bazı 
kamu kurum ve kuru
luşları, STÖ başkan- 
larından oluşacak. 
Her ilde sosyal 

güvenlik il müdürlük
leri kurularak 
SGK'nın taşra birim
leri oluşturulacak. 
Yasaya göre kurum, 
görevlendirildiği 
hizmetlerin gereği 
ve bağışlar 
dışında taşınmaz 
edinemeyecek. 
Kurumun taşınır ve 
taşınmaz malları, 
bankalardaki mevdu
atları dahil her türlü 
hak ve alacakları 
haczedilmeyecek. 
Kurum, Devlet İhale 
Kanunu'nun hüküm
lerine tabi olmaya
cak. Süresi içinde 
ödenmeyen sosyal 
sigorta ve genel 
sağlık sigortası prim 
gelirleri, işsizlik 
sigortası primleri, 
idari para cezaları, 
gecikme zamları ve 
katılım payları, 
kurum alacağına 
dönüşecek. Kurumun 
primsiz ödemeler 
için yapılan giderleri 
merkezi yönetim 
bütçesinden, diğer 
giderleri ise primlerin 
değerlendirilmesin
den eide ediiecek 
gelirle karşılanacak 
Sosyal güvenlik 
kanunları dışında 
kurum giderlerini 
artıran yasal düzen
lemelerin getireceği 
mali yük, merkezi 
yönetim bütçesinden 
karşılanması zorunlu 

olacak. Yasayla, 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın 
merkez ve taşra 
teşkilatlarında 
kadrolu olarak görev 
yapan personel, 
mevcut statüleri ile 
her türlü taşınır ve 
taşınmaz mal varlık
ları, tapuda bu 
kurumlar adına 
kayıtlı olan taşınma
zları ve hizmet 
binaları, araç, gereç, 
malzeme, demirbaş 
ve taşıtları, alacak
ları, hakları, borçları, 
iştirakleri, dosyaları, 
yazılı ve elektronik 
ortamdaki her türlü 
kayıtları ve diğer 
dokümanlar kuruma 
devredilecek. 
Kurumun merkez ve 
taşra teşkilatı ve 
kadroları, kademeli 
olarak en geç 3 yıl 
içinde kanuna uygun 
hale getirilecek. 
Geçiş sürecinin 3 
yılda tamamlanama
ması halinde 
Bakanlar Kurulu, 
süreci 2 yıl daha 
uzatabilecek.
Yönetim Kurulu oiuş- 
turuluncaya kadar, 
devredilen kurum- 
ların yönetim 
kurulları görevlerini 
sürdürecek.
Devredilen kurum- 
ların üst düzey 
yöneticilerinin görev
leri sona erecek.

Düşünse^oyut 
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Star olma sevdası
Her geçen gün çığ gibi büyüyen ünlü olma 

merakı son birkaç yıldır programlar dâhilinde 
gerçekleştiriliyor. Bu konuda zaten her daim 
tartışması yapılan okullu - alaylı tartışması bu 
olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamızı 
sağlıyor. Gençlerin artık işsizlikten mi, kendini 
kanıtlama içgüdüsünden mi kaynaklanıyordur 
bilinmez ama, bilinen işin iç yüzünün bu kadar 
kolay olmadığıdır.

Star avı, pop star gibi bir takım programların 
adayların belirli bir jüri karşısında yeteneklerini 
sınaması, ünlü olabilmek için en önemli koşul 
olarak görülüyor. Diğer taraftan ise manken 
olarak podyuma çıkanlar teker teker kaset yap
maya başladı. Her ne kadar medya bu kişilerin 
üstüne gidip, sürekli yapay gündem oluştursa 
da sonunda hepsi sönüp gidiyor.

Tıpkı star keşfetmek için yapılan program
larda birinci olan adaylar birden olay yaratıp, 
daha sonra adından sanından haberdar olun
madığı gibi. Ben bu konuda kesinlikle eğitim
den yanayım. Bu iş için belirli emek vermiş, 
türlü zorluklardan geçmiş onca insana saygısız 
lık yapılıyor gibi geliyor. Ama başka bir yak
laşımım ise sesi güzel olanlara ya da belirli bir 
yeteneğe sahip olanlara da, çeşitli eğitimlerden 
geçmek şartıyla olanak verilmesi gerekir diye 
düşünüyorum. Herhalde dünyanın her köşesin
deki insanlar için geçerli olan bir şey, ünlü 
olanların hayatlarının hep şatafatlı, lüks ve 
rahat olduğudur.

Aslında hepsinin çoğu zaman dile getirdiği 
gibi, zorunlu olarak kamera önünde maske tak
tıkları, ama kamera arkasında türlü güçlüklerle 
uğraşmak zorunda olduklarıdır. Halka mal ola
bilmek önce insanın kendine olan özsaygıyla 
başlar. Sürekli olarak kendi hayatlarındaki olur 
olmaz şeyleri su yüzüne çıkartıp, 
basitleşmemek gerek.

Ülkemizde tam anlamıyla çok az sanatçı 
olduğunu düşünüyorum. Çıkarsız, insanlara bir 
şeyler verebilen, halkın saygısını kazanmış kişi
leri bulmak artık çok zor.

Bir bakıyorsunuz sanatçıyım diye çıkmış, 
ama ne bir ses var ne bir yetenek. Sırf vücut 
güzelliğiyle, ya da ünlü birisinin kanatları altın
da olmasından dolayı kolayca kendini halka 
benimsetmiş. Artık değerlerimizin farkında 
olup, bu yeteneklere sahip çıkmalıyız. Onlara 
desteğimizi her alanda vermeliyiz.

Bunun yanında tabiî ki keşfedilmeyi 
bekleyen çocuklarımızı da başta aileleri olmak 
üzere, öğretmenleri ve herkes desteklemelidir

Çünkü star olma sevdasında olup her şeyi 
yüzüne gözüne bulaştıranları değil, izlerken 
üstlendiği rolün hakkını veren kişiler seyretmek 
ve dinlemek istiyoruz.

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

K
A

YI
P Orhangazi Nüfus Müdürlüğü’nden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Kamil YILDIRIM

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı Seri B 

523047-524001-524002 Sıra No’lu 
irsaliyeli Faturalarımız kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
(Vergi No: 619 005 9738) 

Yahya METE

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

Te! : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Sayfa 1015 Nisan 2006 Cumartesi

Kardeş kardeşe....
"Hayatta bir tek 
kardeşin var." der 
annem. Gerçekten de 
bir tanedir o. Bir gün 
içinde hem çok seve
bileceğim, hem 
dövmek isteyeceğim, 
beni eğlendirip 
kızdıran bir tanecik 
kardeşim.:.
Özellikle küçük yaşlar
dayken kardeşler bir
birlerini şevseler de 
hır gür eksik olmaz. 
Aynı gün içinde bir an 
birbirlerinin en iyi 
dostu, başka bir ansa 
birbirlerinin en büyük 
düşmanı kesilebilirler. 
Bunda şaşırılacak bir 
şey yok. Peki siz anne 
olarak çocuklarınızın 
daha iyi geçinmesi için 
neler yapabilirsiniz? 
Daha iyi geçinmek 
Kardeşler arasındaki 
ilişki bir tür test alanı
na benzer. Bu 
alanda çocuklar 
sosyalleşmek, anlaş
mazlıkları çözmek, 
yetişkin ve ergenlerle 
olan ilişkilerini şekil
lendirmek için farklı 

| farklı yöntemler 
I denerler.
İyi alışkanlıklar öğretin 
İyi anlaştıklarından 
onları sık sık övün.
Anneler genellikle 
çocukları iyi anlaştık
larında ortalarda 
görünmeyip, kavga 
etmeye başladıkların
da hemen olaya el 
koyarlar. Bundan 
kaçının; çünkü böyle 
yaparak aslında 
çocuklarınızın kavga 
çıkarmalarını ödül
lendirmiş olursunuz. 
İyi örnek olun. Sizi 
başkalarıyla iyi 
geçinirken görmeleri 
çocuklarınıza da olum
lu mesaj verir. Ayrıca 
anlaşmazlıkları çöz- 
erkenki sakin tavır
larınız, ılımlı konuş
malarınız ve öfkeli ve 
sert çıkışlardan uzak 
kalışınızdan çok şey 
öğrenebilirler.
Uzlaşma becerileri 
üzerinde çalışın.
Sırayla yapılan işler ve 
takım oyunları işbirliği 
yapmak konusundan 
oldukça öğreticidir.
Çocuklarınıza öfkeleri
ni hareketlerle değil 
sözcükler yoluyla ifade 
etmelerini ve bir anlaş
mazlığı çözemedikleri 
takdirde bir yetişkine 
başvurmaları gerek
tiğini hatırlatın. Ödün 
vermenin mümkün 
olduğu her durumu 
değerlendirin. Mesela

İ sevilen iki televizyon 
programından 
hangisinin seyredile

ceği tartışmıyorsa, biri
ni videoya çekin. Bir 
oyuncakla belli 
zaman oynadıktan 
sonra oyuncukları 
değiştirmek için 
çocuklarınızı 
teşvik edin.
Onları yakından 
izleyin. Böylece nasıl 
geçindiklerini, 
davranış şekillerini 
gözlemleyebilirsiniz. 
Empati geliştirmelerini 
sağlayın. Başkalarının 
nasıl hissettiğini 
anladıklarında, çocuk
ların birbirleriyle 
anlaşmaları kolaylaşır. 
Başkalarının duyguları 
hakkında düşünmeleri
ni sağlayan sorular 
sorun. Mesela "Sence 
Ayşe şimdi nasıl 
hissediyordur?" ya da 
"Cem gelip de oyu
nunu bozsaydı nasıl 
hissederdin?" gibi. 
Adil olun. Çocuk
larınıza eşit davranın. 
Çocuklarınızdan 
sadece birini sorun 
çıkaran olarak 
seçmeyin.
Onları meşgul edin. 
Sıkıntı olumsuz 
davranışların en büyük 
sebeplerinden biridir. 
Zihinlerini başka 
şeylerle meşgul edin. 
Kavgalar genellikle 
küçük şeyler yüzün
den çıkar. Bu nedenle 
çocuklarınızı daha 
ilginç bir şeye 
yönlendirin.
İlk mi, ortanca mı, 
en küçük mü? 
Her çocuk birbirinden 
farklıdır. Ancak doğum 
sırası çocuğunuzun 
tepkilerini ve 
davranışlarını etkiler. 
En büyük çocukların 
aile içindeki yeri 
ayrıdır. Lider karakterli 
olabilirler. Ayrıca 
kendikerine daha çok 
güvenip diğer çocuk
larınızdan daha ciddi 
olabilirler. En küçük 
çocuklar daha yaratıcı 
olma eğilimindedir. 
Hem sevimli, hem de 
asidirler ama bir 
yandan da son 
derece sevecen bir 
doğaları vardır. 
Ortanca çocuklara 
gelince... Omların aile 
içindeki konumları 
daha az belirgindir. 
Kendilerini dışlanmış 
ve dikkatinizi üzerine 
çekmek için diğer 
kardeşleriyle yarış
ması gerektiğini 
düşünebilir. Ortanca 
çocuk genellikle 
hayatın adaletsiz 
olduğunu düşünür. 
Tabii ortanca çocuk 
olmanın da kendine

göre avantajları vardır. 
Genellikle kendilerine 
yakın arkadaşlar 
edinirler ve ergenlikte 
arkadaş ilişkilerine 
daha çok sırtlarını 
dayarlar. Başkalarını 
tanımak için çaba 
sarfederler. Hassas ve 
anlayışlı olabilirler.
Yaş farkı çoksa... 
Farklı yaşlardaki 
çocuklar için ilginç ve 
güvenli etkinlikler bul
mak zor olabilir. Bu 
durumda çocuklarınızı 
farklı zorluk 
seviyelerinde, farklı 
ilgi alanlarına hitap 
eden aktivitelerie 
tanıştırmaya çalışın. 
Mesela her yaştan 
çocuk parka gitmekten 
keyif alabilir. Evde de 
el işi tarzında oyunlar 
ve İego farkiı yaş 
gruplarından çocuk
ların ilgisini çekebilir. 
Eğer seçtiğiniz 
etkinlik daha çok 
büyük olan 
çocuğunuza hitap 
ediyorsa, o zaman 
küçük çocuğunuzun 
da hoşuna gidebilecek 
basit bir oyun bulun. 
Ya da ikisinin bir 
şeyler yapmasını 
sağlayabilirsiniz. 
Mesela büyük 
çocuğunuz küçük olan 
bir oyunun nasıl 
oynanacaını öğrete
bilir. Bazen büyük 
kardeşi oynamak 
çocuğun aile içinde 
kendisini önemli his
setmesini sağlayabilir. 
Yaşı küçük olan 
çocuklar, büyük 
çocuklara neden daha 
geç yatmak, 
arkadaşlarında kala
bilmek gibi fazladan 
haklar verildiğini anla

SATIŞ İLANI 
KARACAALİ KÖYÜ MUHTARLIĞI’NDAN

Gemlik İlçesi, Karacaali Köyü’nde bulunan 
tapunun 1 pafta, 1695 parsel numarasında 
4479 yüzölçümlü olarak mülkiyeti 
Karacaali Köyü Tüzel Kişiliğine ait taşınmaz 
mal 23.04.2006 Pazar günü saat 17.oo 
Karacaali Köy Muhtarlık Binasında 5000 YTL 
muhammen bedel üzerinden pazarlık usulü 
ile satılacaktır. İhaleye Tarımsal Kalkınma 
Kooferatifleri katılabilecektir. İhaleye katıla
cakların %10 nispetinde geçici teminat yatır
ması gerekmektedir. İhale komisyonu ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR B-

makta zorlanırlar. 
Çocuğunuza 
büyüdükçe bu imtiya
zların kendisine de 
tanınacağını anlatın. 
Küçük çocuğunuz 
şikayet edince, yelken
leri hemen suya 
indirmeyin. Büyük 
çocuklara fazladan 
bazı haklar tanın
masının haklı sebeb- 
leri var. Mesela fiziksel 
olarak daha az uykuya 
ihtiyaçları var, bağım
sız olma anlamında 
daha çok sorumluluk 
alabilecek dürümdalar 
vs. Bu nedenle küçük 
çocuğunuz "Bu haksız 
lık." diyerek karşınıza 
dikildiğinde, kendiniz
den emin duruşunuzu 
ve sakinliğinizi 
yitirmeden ona küçük | 
olmanın avantajlarını 
anlatın. Mesela ev 
işlerine yardım etmek 
ya da odasını topla
mak gibi sorumluluk
ları olmadığından 
bahsedebilirsiniz.
Aileye yeni bir 
bebek katılırsa... 
Siz yeni bebeğin heye
canı içindeyken, diğer 
çocuklarınız yeni gelen 
hakkında aynı duygu
ları paylaşmayabilir. 
Çocuklarınızın bu 
bebeğe daha olmlu 
yaklaşmasının yolu, 
bebek doğmadan bir
likte hazırlık ve planlar 
yapmak ile bebek 
doğduğunda ona 
hep beraberce bak- 
maktantan geçer. 
Bebek doğmadan 
önce, bebeğin ismi 
için fikirlerini sorun. 
Ayrıca bebek odası 
hazırlanırken onların 
da dekorasyon işine 
katılmasını sağlayın.

ŞİİR KÖŞESİ

Emekli
Gençlik yıllarını işine vermiş 

Felek çemberinden geçmiş emekli 
Her türlü zorluğa göğsünü germiş 

Yokluğun içinde pişmiş emekli

Bir eziyet var ki maaş gününde 
Kuyruklar uzamış banka önünde 

Pek rahat görmemiş ahir ömründe 
Sabırla sıraya girmiş emekli

Hükümet kendine düzer methiye 
Yüzde üç, yüzde üç vermiş hediye

Gündüz pazarları pahalı diye 
Akşam pazarını seçmiş emekli

"Bu para bir ayda yeter mi?" diyor 
"Evimin bacası tüter mi?" diyor

Reva görenlere sitem ediyor 
Kızmış, hükümete küsmüş emekli

İş bulsa, yaylada koyun güdecek 
Bu maaş yetecek, baca tütecek

Nasıl everecek, baş göz edecek? 
Oğlunun derdine düşmüş emekli

Arz eder hâlini, getirir dile 
Uzaya yol olmuş çektiği çile

Yine de şükreder kan kussa bile 
Kızılcık şerbeti içmiş emekli
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Bahar nezlesini hafife almayın İsminiz kişiliğinizi etkiliyor
Baharın etkisini göster
meye başlamasıyla bir
likte hassas bünyeli 
kişilerin çeşitli alerjik 
hastalıklara karşı 
duyarlılığının arttığını 
belirten uzmanlar, ince 
giysiler giyilmemesini; 
sıcak, kuru ve rüzgarlı 
havalarda ve sabahın 
erken saatlerinde 
sokağa çıkılmamasını 
tavsiye ediyor. Bahar 
nezlesi hastalığına 
genellikle bitkilerin 
polenleri sebep oluyor. 
Bahar nezlesine, genel
likle bahar aylarında ve 
yazın havada uçuşan 
ağaç ve bitki polenler
ine karşı organizmada 
oluşan allerjik reaksi 
yon nedeniyle saman 
nezlesi adı verildiği 
ifade edildi.
Hastalığın, yalnızca 
ağaç ve çiçek tozlarına 
karşı değil, küçük 
çocuklarda gıda, 
erişkin ve çocuklarda 
hayvan tüy ve salgıları, 
deri döküntüleri, ev 
tozları, evde yaşayan 
hamamböceği gibi 
organizmalar ve diğer 
allerjenık maddelere 
karşı da olabileceği ■ 
bildirildi.
Allerjik rinitin mevsim- 
sel olduğunu veya yıl 
boyunca sürebildiğin! 
anlatan uzmanlar, 
"İster mevsimsel, ister 
yıl boyu süren tipi 
olsun iş gücü kaybına 
yol açarak bireyin 
gerek mesleki gerekse

sosyal yaşantısını 
olumsuz yönde 
etkileyerek tüm 
dünyada ve ülkemizde 
ekonomik kayıplara yol 
açmaktadır" diyorlar. 
Baharla birlikte 
havaların ısınmasına 
aldanılmaması 
tavsiyesinde bulunan 
uzmanlar, saman 
nezlesine sebep olan 
polen, çimen, 
spor gibi unsurların 
mevsimsel şartlar 
sebebiyle en yoğun 
olduğu günlerin 
yaşandığı bu dönemde 
vücudun savunmasını 
düşüren ani sicak- 
soğuk değişiklik
lerinden korunmak 
gerektiğini ifade ettiler. 
Vücudun mevsim 

dönümlerine, uyum 
sağlamada güçlük çek
tiğini, havadaki ısın
mayla birlikte, çök ince 
yazlık giyecekler giy- ; 
ilmemesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
"Havalar ısındı diye 
ince giysiler giymeyin. 
Sıcak, kuru ye rüzgarlı 
havalarda ve sabahın 
erken saatlerinde 
sokağa çıkmayın. Kapı 
ve pencereleri sıkı sıkr 
kapatın; dışarı çıkıl
ması gerekiyorsa ağız 
ve burnu koruyan 
maskeler kullanın, 
açık havada egzersiz 
yapmayın, evde ve 
otomobilde filtreli 
klima sistemleri kullan
mayın" tavsiyesinde 
bulunuyorlar.

Uzmanlar, kullanılan 
isimlerin baş 
harflerinin, o kişinin 
karakterini yansıttığını 
görüşünü ileri 
sürdüler. İsmi A 
harfiyle başlayanlar, 
flört edecek kadar 
sabırlı olmazken, Z ile 
başlayanlar samimi, 
hassas, duygusal ve 
hayalperest oluyor. 
Baş harflerine göre 
şekillenen kişilikler 
şöyle: 
"A: İlla da ilişki
lerinizde romantizm 
diye tutturduğunuz 
söylenemez! Daha çok 
aksiyonla ilgilisiniz. 
Hareket lazım size, 
hareket. Üstelik 
uğraştığınız her şeyde. 
Flört edecek kadar 
sabırlı değilsiniz. Ama 
dobralığınıza söyleye
cek hiçbir şey yok. 
Eşiniz çok çekici 
olmalı. Özellikle fizik
sel yönden. Çünkü bir 
şehvet düşkünü olarak, 
siz buna çok önem 
.verirsiniz/ 
B: Duygusallık ve 
romantizm sizin özel
liğiniz. Mum ışığında 
yemek, ay ışığında 
yürümek sizin için 
ideal. Sevgiliniz size 
hediye almak zorunda 
çünkü bu tur numar
alardan hoşlanıyor
sunuz. Özellikle seks 
konusunda iradeniz 
çok kuvvetİL Sevginizi 
ifade in ideal.
Sevgiliniz size hediye 
almak zorunda çünkü 
bu tur numaralardan

hoşlanıyorsunuz. Özel
likle seks konusunda 
iradeniz çok kuvvetli. 
Sevginizi ifade etme 
kabiliyetiniz muazzam. 
C: Sosyallik 
paçalarınızdan akıyor. 
Siz flörtsüz dura
mazsınız. Sevgiliniz 
yandı her an yanınızda 
olmak zorunda. 
Tamam duygulu ve 
duyarlısımz ama seks 
de önemli değil mi? 
Biraz bencilsiniz, ne 
ayıp, sanki 
eşiniz, sevgiliniz size 
tapmak zorunda! Seksi 
sevmenize rağmen çok 
uzun süre hayatınızda 
seks olmadan 
yaşayabilirsiniz.
D: Kafaya takmaya 
görün! Onu mutlaka 
elde edersiniz. İmkan
sız olsa bile kolay 
kolay vazgeçmezsiniz. 
Yardımseverliğin bu 
kadarı da fazla; 
Popülerliğinizin kay
nağı da bu. Sıfatlarınız 
şunlar; Seksi, sadık, 
kışkanç ve bencil.
E: Seks sizin için zevk
ten daha öte bir şey! 
İş, stres, para, dış 
etkenler seks ha 
yatınızı olumsuz yönde 
kolayca etkileyebiliyor.

Ama her şeye rağmen 
asla seks duygunuzu 
tamamen kaybetmiyor
sunuz. İhtiyacınız 
sürekli ilgi. Allah 
kolaylık versin.
F: İdeal sevgili, ideal 
romantik. Sevgilinizi 
ilah (aştırıyorsunuz. 
Üstelik bundan zevk 
alıyorsunuz. Dışarıdan 
gösteriş düşkünü 
olarak görülebilirsiniz 
ama içinizde sıcak ve 
romantik bir insan var. 
Umarım peşinde 
koştuğunuz ideal 
sevgiliye ulaşırsınız. 
G: Sizin için 
söylenecek iki sözcük: 
Müşkülpesent ve 
ayrıntıcı. Biraz özen
tisiniz. Statüsü sizden 
yüksek insanlarla ilişki - 
kurmaya bayılıyor
sunuz. Ayrıca bir 
özelliğiniz daha var, 
erotizmin zirvesine 
nasıl ulaşabileceğinizi 
iyi biliyorsunuz.
H: Sürekli bir arayış 
içindesiniz. Üstelik ne 
aradığınızı da 
biliyorsunuz: Sizi her 
yönden zenginleştire
cek bir partner. 
Onun için her şeyi 
yapabilirsiniz.

Devamı var...
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KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Yerel basında özel ödeme merkezlerinin 

doğalgaz faturalarını tahsili yönünde 
yanıltıcı ilanlar görünmektedir.

Kurumumuzun bu tür kuruluşlar ile 
hiçbir anlaşması bulunmamaktadır.

Doğalgaz abonelerinin ileride bir sorun yaşamamaları I 

için konulara dikkat edilmesi önemle rica olunur.
Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 
doğalgaz fatura tahsilatlarını, 

Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı
No: 3 Gemlik (İskele Meydanı) 

adresindeki şirket vezneleri ile 
Yapı Kredi. Bankası Gemlik Şubesi aracılığı ile yapmaktadır.

*' Otomatik ödemelerle ilgili olarak 
diğer banka şubeleri ile çalışmalar devam etmektedir. 
Çalışmalar sonuçlandığında da şirketimiz aracılığı ile 

kamuoyuna bilgi verilecektir.

GeMDAŞ GEMLİK DOĞAL ■ 
POĞAl GAZ GAZ DAĞIT,M A H

İrtibat Tel : 513 29 29

d—



Türkiye nüfus sayımına hazırlanıyor 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, sokağa çıkma yasağı olan son nüfus sayımının yıl sonunda yap

mayı planladıklarını açıkladı. Şahin, "Bu konuda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Bununla ilgili görevli Devlet Bakanı 
Beşir Atalay, hazırladığı kanun tasarısını TBMM'ye gönderdi. Biraz ödenek gerekiyor.” dedi. Yasa tasarısının mecliste 
görüşüleceğini söyleyen Şahin, "Nüfus sayımı geniş tabanlı olacak. Bu sayımdan sonra belediyelerin aldığı ödenekler daha 
farklı şekillenecek. Bu sayımdan sonra nüfus sayımı da dahil sayısal etkinlikler bilgisayar ortamında yapılacak” dedi.

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■MK. TARAFSIZ SİYASİ GAZETE |
17 Nisan 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Çipli pasaport 
dönemi başlıyor 
Üzerine çip yerleştirilecek ve bar 
kod sistemine uygun hale getiri 
lecek olan yeni pasaportlar, 
2007 yılının başından itibaren 
kullanılmaya başlanacak. Yeni 
pasaportlar artık 10 yıllık olarak 
alınabilecek. Haberi sayfa 8’de

AKP İlçe Teşkilatı, okuma alışkanlığının artmasını amaçlıyor

Her eve bir kitap kazandırılacak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Üçü birarada

Sosyal güvenlik kurumlan bir çatı altında 
toplandı.

Bu karar uzun yıllardan beri birçok iktidarın 
düşündüğü, ancak gerçekleştiremediği bir 
karardı.

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu devlet içinde birbirinden 
farklı kurumlar olarak çalışıyordu.

Herbirinin görevi oysa aynıydı.
Yaklaşık 7 yıl öğretmenlik, 11 yıl esnaflık, 8 

yıl da fikir işçisi olarak üç ayrı kurumda 
çalıştım.

Öğretmenlikten emekli sandığına, esnaflık
tan Bağ-Kür’a, gazetecilikten ise Sosyal 
Sigortalar Kurumu’na prim ödedim.

Emekli olurken Fomara’da bulunan Bağ-Kur 
dan, Altıparmak’ta bulunan SSK’ya hizmet süre
mi bildiren cetvel 6 ayda gitti.

AKP hükümetinin çıkardığı yasayı yerinde 
buluyorum.

Her çalışanın bir sosyal güvenlik numarası 
olamalı ve gerek çalıştığı sürede, gerekse 
emekli olurken ve emekliliğinde bu numara ile 
sorunsuz bir şekilde işleri sonuçlandırılmalı.

Onun için yazımın başlığını “Üçü birarada” 
koydum.

Bilgi çağında zaman kısalırken, bizde hantal 
bürokrasi yüzünde uzuyor.

Bu karar sosyal bir devrimdir.
18 yaşın altında olanların sağlık giderlerinin 

devlet tarafından karşılanma kararı görünüşte 
çok güzel. Ama, popülistçe alınmış bir karar 
gibi geliyor bana.

Hükümet bir yandan İMF’den kredi 
dilenirken, bütçe Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük açığını verirken, bu giderleri nasıl 
karşılayacaklar?

Denk bir bütçesi olmayan hükümet, bunun 
faturasını yine halktan çıkaracak.

Bunun başka yolu yok.

"Bir toplumun gelişmesi ve yükselmesi için en önemli adım okumaktır" 
diyen AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, başlattıkları kampan ya ile evlere gidil
erek kitap dağıtılacağını söyledi. Toplanan kitap sayısının 1000’i geçtiğini 
bildiren Şahin, amaçlarının ‘Bugün bir kitap okuyorum yarınlara daha aydın
lık bakıyorum’ sloganıyla okuma alışkanlığını artırmaktır olduğunu söyledi.
AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "1965’e göre 
üniversiteli oranı 14 kat 
arttı fakat okuma oranı 
artmadı. Türkiye’de 100 
kişiden 5’i kitap okuyor, 
yüzde 95’i televizyon 
seyrediyor” dedi.
Şahin, karanlıklardan 
aydınlığa çıkmanın, 
insan kültürü gelişiminin 
ve iletişimin daha iyi bir 
demokrasi anlayışının 
yaygınlaşması için 
okumayı teşvik amacıyla 
başlattıkları kitap 
kampanyasında 
toplanan kitapların 
evlere gidilerek 
dağıtılacağını belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3’de

t PARTİ

>»•<

ADD’den resim yarışması

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şube 
si’nin düzenlediği resim yarışması TSO 
Gazi İlköğretim okulunda yapıldı. Yarışma
ya 150 öğrenci katıldı. Haberi sayfa 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma

Sayfa j

ADD'den resim
Gürhan ÇETİNKAYA

Binilen dal kesilince ne olur ?
Herhalde dünyada bir başka canlı daha 

yoktur insanoğlunun dışında kendisine zarar 
veren ..

Son günlerde kamuoyunu ciddi bir bilim 
de meşgul eden ve zararları yüzyıllar boyu 
insan sağlığını tehdit edecek olan kimyasal 
atıklar örneğinde olduğu gibi..

Nasreddin Hoca’nın hikayesindeki gibi 
insan bindiği dalı kesiyor..

Para uğruna..
Çıkarlar uğruna..
Yarın para çok olacak belki ama oturacak 

dal, atacak kimyasal atık, kirletecek deniz 
bulunamayacak..

İşin kötüsü insan, beynini bu denli özürlü 
hale getiren kimyasal zehirlilerle haşır neşir 
oldukça ne yaptığının farkına bile varamaya
cak.

İşte ben bundan korkuyorum..
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün karşı 

karşıya olduğu tehlike..
Bölücülük ve din devleti kurma girişim-

। leri....
Durduk yerde olmadı ya...
Bilerek ya da bilmeyerek zararlı otlar 

görmezden gelindi.
Temizlenmedi..
Halk dalkavukluğu yapıldı.
Durum ortada..
Ayrık otları ile mücadele edilmezse gün 

gelir ana üründen daha etkin olur.
Bu biyolojik gerçek bir kez daha kendisini 

gösterdi..
Dünya;
Ayrık otlarının açtığı belalarla fırtınaya 

tutulmuş gemi gibi oraya buraya sürüklenip 
duruyor..

Terör denilen illet açlıkla, yoksullukla, 
adaletsizlikle beslenip güçlenerek ve 
makas değiştirerek dünyayı sallıyor..

Küresel bakış yerel gerçeklerin göz ardın
da kalmasına neden oluyor..

Oysa mutluluk ayrıntılarda gizli değil mi?
I Ortalık toz duman..

Göz gözü görmüyor..
Sesler birbirine karışmış, ağzın tadı bozul

muş, dokunma duyusu dumura uğramış, 
burun koku alma özelliğini yitirmiş durum
da..

Kimse başına neyin nereden nasıl ne 
zaman geleceğinin farkında değil.

Ön görmek geleceği okumak üç beş fal
cıyla onlardan esinlenen senaristlerin inişi 
yatifine terkedilmiş ..

Şıracı üflüyor...
Bozacı çiziktiriyor...
Figüranlar da oynuyor...
Gün geçiyor, devran dönüyor..
Globalizm denilen uyduruk sistem de 

duyuların nitelik değişimine uğratılmasından 
yararlanarak büyümesini sürdürüyor..

İnsanoğlu da ağzını açmış,başka insan
ların küresel girişimlerini alık alık izliyor..

Evet evet insanın insana yaptığını 
doğadaki hiçbir canlı birbirine yapmıyor..

Ne diyor ozan :
“Kendim ettim kendim buldum..”

‘Gemlik Körfez’ 
- internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

Elif ESMEN

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin düzen
lediği yarışmaların 
sonuncusu olan 
resim yarışması 
cumartesi günü 
TSO Gazi İlköğretim 
okulunda yapıldı. 
Birinci kademe 
3-4-5 sınıf öğrenci
lerinin katıldığı 
"Nasıl bir 23 Nisan 
istiyorsunuz" 
konulu resim 
yarışmasında 
yaklaşık 150 öğrenci 
becerilerini ortaya 
koydular.
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya ve 
Resim Öğretmenleri 
nezaretinde iki 
saat boyunca 
genç beyinlerindeki 
hayallerini 
önlerindeki 
kağıda yansıtmaya 
çalıştılar.
23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
birinci kademedeki 
öğrencilere böyle 
bir konuyu 
seçtiklerini belirten 
Başkan Kızılkaya 
"Geleceğimizin 
teminatı olan 
çocuklarımızın 
Atatürkçü düşünce

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR 
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ
NEW HOLLAND BAYİİ 

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98

sistemine bağlı 
birer birey olmalarını 
arzuluyoruz. Bu 
nedenle açtığımız 
yarışmalara 
öğrencilerimizin 
büyük ilgi göstererek 
katılmaları bizleri 
son derece mutlu 
ediyor. Bu gibi 
faaliyetlerimizi

Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak 
devam ettireceğiz" 
şeklinde konuştu. 
22 Nisan 2006 
Cumartesi günü 
düzenlenecek 
törende dereceye 
girecek olan öğren
cilere ödülleri 
dağıtılacak.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÜRFEZIEKUH
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP JJçe .Teşkilatı, okuma alışkahlığinın artmasını amaçlıyor

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

YazıYORUM

Evlilik....Her eve bif kitap kazandırılacak
"Bir toplumun gelişmesi ve yükselmesi için en önemli adım oku
maktır" diyen AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, başlattıkları kampan 
ya ile evlere gidilerek kitap dağıtılacağını söyledi. Toplanan kitap 
sayısının 1000’i geçtiğini bildiren Şahin, amaçlarının ‘Bugün bir 
kitap okuyorum yarınlara daha aydınlık bakıyorum’ sloganıyla 
okuma alışkanlığını artırmaktır olduğunu söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Teşkilatı, başlattığı 
kampanya ile. 
her eve bir kitap 
kazandıracak.
AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu'nun 
geçtiğimiz günlerde 
Bursa'da başlattığı 
kampanyayı örnek 
alan İlçe yönetimi, 
"Her eve bir kitap 
kampanyası" ile 
okuma alışkanlığının 
artmasını amaçlıyor. 
Toplanan kitapların 
1000'i geçtiğini 
söyleyen İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, içlerinde 
çocuklara hikayeler, 
ev hanımlarına 
yemek tariflerinin 
de bulunduğu 
her konudaki 
romanların evlere 
gidilerek dağıtıla
cağını söyledi. 
"Bir toplumun 
gelişmesi ve yük
selmesi için en 
önemli adım 
okumaktır" diyen 
Şahin, okumaya ne 
kadar önem verilir 
ve teşvik edilirse 
o ülkenin bilgili 
insanlarıyla da 
muasır medeniyetler 
seviyesine çıkmada 
en temel ve sağlam 
başlangıç 

sağlanacağını 
söyledi.
1930-1940 yılları arası 
bir kitabın 300 adet 
baskıdan 1000'e 
çıkabildiğini belirten 
Şahin, "2000'li 
yıllara doğru sosyal 
ekonomik ve siyasi 
şartların değişmesine 
karşılık okumayı 
hayat tarzı haline 
getiremedik" 
diyerek dış ülkelerle 
ülkemiz arasında 
bazı örnekler verdi. 
AK Parti İlçe
Başkanı Enver Şahin, 
"Gelişmiş ülkelerde 
kişi başına yıllık 
kitap alımı 100 USD 
Türkiye'de 10 USD, 
1965'e göre Üniver
siteli oranı 14 kat 
arttı fakat okuma 
oranı artmadı, 
Türkiye'de 100 
kişiden 5'i kitap 
okuyor, fakat yüzde 
95’i TV seyrediyor. 
Japonya'da yılda 4 
milyar, Türkiye'de 
23 milyon kitap 
basılıyor. Okuma 
oranında dünyada 
173 ülkeden 86 
sıradayız. 1600 
civarında kütüphane
miz, 400 bin 
civarında kahvehane 
ama maalesef 
çoğunun adı 
kıraathane olmasına 
rağmen kitap bulun

durulmuyor ve de 
okunmuyor. Kişi 
başına, Fransa'da 
7, İsveç'te 10, 
Japonya'da 25, 
bizde ise 7 kişiye 
ancak bir kitap 
düşüyor" dedi. 
Tüm bu istatistiklerin 
okuma alışkanlığı 
olmayan ve 
sevmeyen bir 
toplum olduğumuzun 
göstergesi olduğunu 
söyleyen şahin, 
"Yüce peygam
berimize gelen 
kutsal dinin ilk emri 
'oku' olmasına 
rağmen, içerisinde 
bulunduğumuz 
Kutlu Doğum Haftası 
münasebeti ile de 
velayetiyle şeref 
bulduğumuz, 
gelişiyle hayatın ve 
insanlığın akışını 
değiştirip, zulmün 
yerine adaleti, 
vahşetin yerine 
medeniyeti, cehaletin 
yerine ilmi, batılın 
yerine hakkı ve 
hakikati getiren 
alemlerin efendisi 
sevgili peygamberim
iz Hz. Muhammed 
Mustafa S.A.V.'in 
dünyaya gelişinin 
yıldönümü sebebiyle 
tüm İslam aleminin 
ve Gemliklilerin 
Kutlu Doğum 
Haftasını da 

tebrik ediyor hayır
lara vesile olmasını 
cenabı haktan 
diliyorum" dedi. 
AK Parti ilçe 
teşkilatı olarak, 
karanlıklardan 
aydınlığa çıkmanın, 
insan kültürü 
gelişiminin ve 
iletişiminin daha 
iyi bir demokrasi 
anlayışının yaygınlaş
ması için okumayı 
teşvik amacıyla 
"Gemlik'te her eve 
bir kitap" kazandır
mayı hedeflediklerini 
söyleyen Enver 
Şahin, “Hedefimiz her 
eve ulaşmak ve bu 
alışkanlığın evin tüm 
fertlerinde hayata 
geçmesini sağlamak
tır. Sayın Bursa 
Milletvekilimiz Zafer 
Hıdıroğlu'nun başlat
mış olduğu bu kam
panyaya destek ver
mek ve 'Bu gün bir 
kitap okuyorum 
yarınlara daha aydın
lık bakıyorum' 
sloganıyla çabamız 
okuma alışkanlığını 
artırmaktır.
Tüm amacımız ve 
dileğimiz 'daha 
çok okumak' diyerek 
evlerinde işyerlerinde 
bulunan kitapların
dan bize getirmelerini 
bekliyorum" 
şeklinde konuştu.

Bu köşede çok zaman siyaset, ekonomi 
gibi gündemde olan konularda yazıp duru 
yorum. Bu yazılarım kiminizin hoşuna gidi 
yor, kimide beğenmiyor, tenkit ediyor, belki 
de hakarete varan sözlerle tepkisini aslında 
kalitesini gösteriyor...

Köşe yazarı tarafsız, her konuda yazı ya 
zabilmeli derim.

Kendi iç duyguları, siyasi tercihleri ne 
olursa olsun, zamanında bunlardan sıyrılıp 
dünyaya bakışı, eğitimi, yaşının verdiği 
olgunluk varsa çevresini iyi gözlemlemeli ve 
bunları dürüstçe okurlarına aktarmalıdır.

Bu girişten sonra bu gün canım ciddi 
konulardan ziyade romantik bir konuya 
konuşmak, düşüncelerimi aktarmak iste 
dim..

Evlilik.... ve Aşk...
İkisi yan yana gelince güzel oluyor değil 

mi?
Evlilikte aşk, aynı havayı solumaktan 

zevk almak demektir..
Ama evlilik sadece aşk değildir...
Giysileri ütülü, güzel kokulu saçaları 

taralı, dişlerini fırçalamış, güler yüzlü adamı 
veya kadını sevmek kolaydır..

Evlilikte aşk; diz yapmış pijamalarla 
kanape de yastıklara sarılıp sızmış adamı 
bile şefkatle okşayabilmektir...

Ayni insanı sabahın köründe uykudan 
uyandırdığınızda ki en sinirli hali ile kabul
lenmek, ayni tuvaleti bir dakika arayla kul
lanabilmektir..

Halıya süt dökdüğünüz de eşiniz hiçbir 
şey olmamış gibi, gülerek size laf yetiştin 
yor, “Bebeğim sütünü mü döktün” diyebili 
yorsa inanın bu evliliği kimse (Bilhassa kay
nanalar dahi) yıkamaz..

Evde oturdukları koltukların yeri bile 
kolay değiştirilmez..

Değiştirmek için uzun bir söz düellosuna 
hazır olmak gerekir...

Tanımadığınız akrabaları sevebilmektir 
evlilik..

Eğer evlilikte eve yemek pişirecek, ütüyü 
yapıp dolabı düzenleyecek, bir anne olacak, 
evde hiç kavga olmayacak sanılıyorsa, O 
kadının saçlarının darmadağın olduğu ve 
adamın geceleri hiç terlemediği, düzensiz 
olduğu her şeye karıştığı gibi menfi şeyler 
düşünüyorsa, zaten beklenti iyi bir evlilik 
değil Türk filimlerin de ki mutlu aile tablo
larını beklemektir.

Eğer bunlara katlanamazsan hiç konuş
ma bırak bu işi, ayrıl git..

Burada iş hep beraber olmak hissidir..
Mutfaktan gelen tabak sesi onun evde 

olmasının huzuru olmalı, ev arkadaşlığı, sır
daşlık, ayni konulardan zevk almak, ayrı 
kökenlerin birleşmesi, başı hatırlanmayan 
bir akrabalık ilişkisidir evlilik...

Evlilik, görev haline gelen alışkanlıkların 
ağırlığı altında ezilmeye başlarsa bu iş bir 
yerde kopar..

Evlilikte aşkı korumak gerekir.
Emek verin, yorulun, terleyin, anlayışlı 

olun, daha da çok fedakar olun..
Göreceksiniz evliliğiniz hep taptaze kala

caktır..
Gelecek günler de hep iyi olacaktır..
Sevgi ve hoşgörü her zaman galip 

gelsin...

ABONE OLDUNUZ MU?
HlöFTIH abone olun
UiIYHiLtJ okuyun okutun
| GUNIUK SIYASI GAZETE MM

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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“Sosyal Güvenlik Reformu 
engelleri ortadan kaldıracak”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dünya Sağlık Haftası 
nedeniyle basın açık
laması yapan AK 
Parti İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
çıkarılacak olan 
Sosyal Güvenlik 
Reformunun birçok 
bürokratik engeli 
ortadan kaldıracağını 
söyledi.
Dünyadaki tüm 
insanların sağlık 
sorunlarıyla ilgili 
bilinçlenmesi, sağlıklı 
ve temiz bir yaşam 
için Birleşmiş 
Milletler Sağlık 
Örgütünün 7 Nisan 
1948 tarihinde çalış
malara başladığını 
anımsatan Yılmaz, 
her ülkede sağlık 
haftası olarak kut- 
lanılırken, ülkemizde 
de 1998 yılından 
itibaren de Sağlık ve 
Sosyal Güvenlik 
Haftası olarak 
kutlanmakta 
olduğunu söyledi. 
Yüzyıllardır insanları 
etkileyen bir çok 
hastalığa çare 
bulunduğunu ancak 
teknolojik gelişmenin 
bazı hastalıkları da 
beraberinde getirdiği
ni belirten Gencay

Yılmaz, "Tıp bilimi 
yoğun biçimde bu 
tür hastalıklara 
karşı çare aramak
tadır. İnsanları 
bunlara karşı 
uyarmak, toplumu 
bilinçlendirmek için 
tüm kamu kurulu
larıyla sivil toplum 
örgütlerine büyük 
görevler düşmekte
dir. Sağlıklı bir insan 
olmak için sağlığımı 
za dikkat etmeliyiz. 
Kanun-i Sultan 
Süleyman'ın 'Halk 
içinde muteber bir 
nesne yok devlet 
gibi, olmaya devlet 
cihanda bir nefes 
sıhhat gibi' diyerek 
sağlığımıza önem 
vermemiz gerek
tiğinin altını 
çizmiştir" dedi. 
AK Parti hüküme
tinin, sağlık hizmet

lerinin yerine 
getirilmesini sosyal 
devlet anlayışının 
değişmez unsurları 
olarak gördüğünü 
ifade eden Yılmaz, 
"AK Parti iktidarı 
döneminde sağlık ve 
sosyal alanlarda 
büyük reformlar 
gerçekleşmiştir. 
İlk olarak SSK ve 
Devlet hastanelerini 
tek çatı altında 
toplayan hüküme
timiz, gerek SSK'lı 
vatandaşlarımızın 
gerekse Emekli 
Sandığı ve Bağkur'lu 
vatandaşlarımızın 
istedikleri' hastanede 
tedavi olmalarını 
sağlamıştır.
Mecliste görüşülm
eye başlanan Sosyal 
Güvenlik reformunun 
yasallaşmasın dan 
sonra insanlarımız 

daha sağlıklı 
hizmetler alacaktır. 
Yıllarca ihmal edilen 
ve herkes tarafından 
'düzeltilsin' 
denilmesine rağmen 
bir türlü yapılamayan 
sosyal güvenlik 
reformu ülke 
gerçekleri göz 
önüne alınarak 
gerçekleştirilecektir. 
Sosyal güvenlik 
reformu ile 
bürokratik birçok 
engel ortadan 
kalkacaktır.
Genel Başkanımız ve 
Başbakanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 
açıkladığı gibi 
18 yaşına kadar 
olan çocukların 
sağlık giderleri 
devlet tarafından 
karşılanacaktır.
Genel sağlık 
sigortasıyla vatan
daşlarımız istediği 
hastaneyi seçecektir. 
Sağlık haftası 
nedeniyle tüm sağlık 
hizmeti çalışanlarının 
üstün fedakarlıkla 
sürdürdükleri 
hizmetlerden dolayı 
kutluyor, vatan
daşlarımıza sağlıklı 
uzun ömürler 
diliyorum" dedi.

Elif ESMEN

İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
elektrik direklerine 
çöp kovaları 
takılıyor.
Vatandaşların 
ellerinde bulunan en 
küçük çöpleri dahi 
atacak yer bulama
ması nedeniyle 
tepkiler uzun süre 
devam etmişti. 
Belediye Başkanı

‘Gemlik Körfez’ internette 
Gazetemizi 

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz

Mehmet Turgut, 
Bursa'da Park 
Grup firmasına 
sipariş ettiği 
100 adet direklere 
asılan çöp kovaları 
takılmaya başlandı. 
Sarı lacivert 
renklerde olan 
çöp kovalarının 
caddedeki direklere 
takılmasıyla 
çöplerin yerlere atıl
ması engellenmiş 
olacak.

BAY MUSTAFA ÖZALP EN'LAK TAN i Protestolu senet sayısında aıts
Her Çeşit Emlak

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SAM ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
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

Geçen seneki 
protestolu senet 
sayısı, 2000-2001 
yıllarında yaşanan 
ekonomik 
krizdeki protestolu 
senet sayısını 
geçti. 2005 yılındaki 
protestolu senet 
sayısı 920 bin 
641’e ulaştı.
Alınan bilgilere göre, 
2001,2002,2003 
yıllarında azalan 
protesto edilen senet

sayısı, 
2004 ve 2005 
yıllarında artış 
gösterdi.
2005 yılında
2004 yılına göre 
yüzde 56.1 
oranında artan 
protestolu senet 
sayısı 589 bin 892 
adetten 920 bin 641 
adete yükseldi.
Bu rakam, 
Türkiye'nin 
ekonomik kriz

yaşadığı 2000-2001 
yıllarındaki 
protestolu 
senet sayısını 
bile geçti.
Krizin yaşandığı 
2000 yılında 859 bin 
827 adet, 2001 yılın
da ise 805 bin 59 
adet olan protestolu 
senet sayısı, 2002 
yılında 498 bin 748 
adete, 2003 yılında 
ise 480 bin 231 adete 
düşmüştü.

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’mn 
altında 408 m2 arsa * Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
TeMmal 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: 51410 21

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR 

KttRFEZ REKLAM
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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Gemlik Lisesi öğrencilerinden Şiir dinletisi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lisesi Kitaplık 
Kulübü'nün düzen* 
lediği 2005/2006 yılı 
"Şiir dinletisi" gecesi 
dinleyenleri mest etti. 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki gecede 
Türk Edebiyatının 
değerli şairlerinin 
yazdığı şiirler 
öğrencilerin içten 
gelen duygularıyla 

seslendirildi.
Şairin dediği gibi 
"Ateşten çıkan 
kıvılcımdır şiir, 
yakalayabilecek olan
lara" diyerek geceye 
katılan misafirlere 
teşekkür eden Gemlik 
Lisesi Müdürü 
İsmail Çokal, 
öğrencilerin seslendi
receği okuyacağı 
şiirlerin belirlen
mesinde ve düzenlen

mesinde emeği geçen 
öğretmenleri ile 
öğrencilerine ayrıca 
teşekkür etti.
Nurullah Genç'ten 
N. Fazıl Kısakürek'e, 
Karacaoğlan'dan 
Yunus Emre'ye, 
Atilla Ilhan'dan 
M. Akif Ersoy'a 
uzanan şiir din
letisinde geceye 
katılanlar unutulmaz 
bir gece yaşadılar.

TELEKOM’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!

SUP£RONLIN£
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)
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Zeytinspor: 1 Muradiyespor: 2

İR»

GEMLİK ana bayii

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR

O 
o

Seyfettin SEKERSÖZ
İkinci Amatör küme 

I de ikinci maçına 
I çıkan Zeytinspor, 

konuk ettiği
' Muradiyespor'a 

2-1 yenildi.
Denk kuvvetteki iki 
maçında konuk 
Muradiyespor, 10. 
dakikada kazandığı 
penaltıyı gole 
çeviren Mehmet 
Onsöz'le 1-0 öne 
geçti. Yediği golden 
sonra rakip kalede 
ataklarını sıklaştıran

4 Isıtma, sıcak su ne 
kontrol cihazlarında

Zeytinspor, 17. 
dakikada Nuri'nin 
penaltıdan attığı 
golle durumu eşitle
di. 38'de 
Muradiyespor, 
Süleyman'ın kaleci 
Servet'in hatasından 
kazandığı golle 
yeniden öne geçti ve 
ilk yarı konuk 
takımın 2-1 üstün
lüğüyle kapandı. 
İkinci yarıda iki 
takımda yakaladığı 
fırsatları gole 
çeviremeyince maç

Muradiyespor'un 
2-1 galibiyetiyle 
sona erdi.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Tan (8) 
Harun Kazancı (8) 
Yahya Kan (8) 
ZEYTİNSPOR : 
Servet (5) Murat (7) 
Erkin (6) (Emrah 6) 
Sabri (7) Sönmez (7) 
Doğan (7) Ömer (6) 
(Gökhan 7) Ercan (6) 
Orhan (6) Nuri (7) 
Bülent (7) (Duran 6)

MURADİYESPOR : 
Sercan (6) Erol 
(7) Zeki (7) Cenk (6) 
Recep (8) Ertuğrul 
(7) (Emre 7) 
Gökmen (7) 
(Mehmet Sağık 7) 
Bahadır (7) 
Süleyman (8) 
(İskender 4) Mehmet 
Önsüz (8) İrfan (7) 
GOLLER : Dk. 10 
Pen. Mehmet Önsöz, 
Dk. 38 Süleyman 
(Muradiyespor) Dk. 
17 Pen. Nuri 
(Zeytinspor)

ULUKAYA
DOGALGAZ ISI SANAYİ

TpI:513 88 26

^53

a 
n

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
j HAAAI /**■» AAHifki Tel & Fax: (0 224) 513 88 26|r DOGALGAZ uUBAvI şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4

✓ TESİSAT ve PROJE
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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Özkaradenizspor sonunda patladı 84
Seyfettin SEKERSÖZ

Oynadığı iki maçta 
aldığı beraberlikle 
hayal kırıklığı yaratan 
Özkaradenizspor, 
beklediği patlamayı 
Çakırca Vatanspor'a 
yaptı 8-1 
İki hafta aldığı beraber
likle taraftarına futbolu 
gösteremeyen Özka
radenizspor, maça 
hızlı başladı.
12. dakikada Zeynel'e 
1-0 öne geçen 43'de 
penaltıdan Hakan ve 
45'te Deniz'le birer gol 

daha bularak soyunma 
odasına 3-0 üstün gitti. 
İkinci yarıda farkı 
artırmak için oynayan 
Özkaradenizspor, 
51'de kazandığı ikinci 
penaltıyı bu kez maçın 
yıldızı deniz gole 
çevirince rahatladı. 
58'de yine Hakan'la 
bir gol bulan Özkara 
denizspor, Deniz'in 73 
ve 82 dakikalarda attığı 
gollerle durumu 
7-0'a taşıdı.
Dakikalar 87'yi gös
terirken ceza atışında 
Çakırca Vatanspor, 

şeref sayısını Sercan'la 
bulmasına rağmen 
oynadığı oyunla takımı 
sırtlayan Zeynal, 
90'da kendinin ikinci 
takımının sekizinci 
golünü atarak 
Ozkaradenizspor'un 
sahadan 8-1 galip 
ayrılmasını sağladı. 
SAHA : Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Muhsin Şahin (8) 
Hüseyin Bay (8) 
Levent Cengiz (8) 
ÖZKARADENİZSPOR : 
Ercan (6) Talat (6) 
(Sertan 6) Gürcan (7)

Cem (7) Ferdi (7) Erol 
(7) Hakan (8) (Süley 
man 7) Deniz (9) 
Zeynel (9) Musa (7) 
ÇAKIRCA VATANSPOR 
Mehmet (4) Ömer (5) 
Ersin (5) (İsmail 5) 
Sancar (6) Ümit (5) 
Mesut (5) Şenol (4) 
Haşan (5) (Cumhur 5) 
Erden (4) Mehmet (5) 
Ersan (4) 
GOLLER : Dk. 12-90 
Zeynel, Dk. 43-58 Pen. 
Hakan, Dk. 45- 51 Pen. 
73-82 Deniz (Özkarade 
nizspor) Dk. 87 Sercan 
(Çakırca Vatanspor)

<3DS MÜHENDİSLİK <S>Buderus
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 T€M€L İLKEMİZDİR

DELTA KOMBİ
YOĞUŞMALI 

KOMBİ

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
3 (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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lise pcileriııe DEtP sw' Çipli pasaportlar geliyor

Türkiye'deki lise 
öğrencileri, OECD'nin 
PISA (Program for 
International Student 
Assessment- 
Uluslararası Öğrenci 
Değerlendirme 
Programı) kapsamın
da düzenlediği ve 40'a 
yakın ülkenin öğrenci
lerinin katılacağı 
sınava hazırlanıyor. 
Sınav, gelecek ay 
Türkiye'de 7 bölgede 
50 ilden seçilen 161 
lisede, toplam 5 bin 
35 öğrenciye 
uygulanacak.
Sınav, katılan 
tüm ülkelerde eş 
zamanlı uygulanacak. 
Bundan önce 
matematik ağırlıklı 
uygulanan ve 
sonuçları açısından 
Türkiye'nin 41 ülke 
arasından 34. sırada 
yer aldığı sınav, bu yıl 
fen bilimleri ağırlıklı 
gerçekleştirilecek. 
Fen bilimlerinin yanı 
sıra öğrencilerin 
matematik ve "okuma 
becerileri"ndeki 
yetenekleri de ölçüle

cek. Öğrencilere, 
bu alanlarla ilgili 
testlerin yanı sıra 
anketler de 
yöneltilecek. 
OECD'nin uyguladığı 
PISA projesi 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
sınavlar, OECD 
ülkeleri ile diğer 
bazı ülkelerdeki 
15 yaş grubu öğrenci
lerin, zorunlu eğitim 
sonunda"günümüz 
bilgi toplumunda 
karşılaşabilecekleri 
durumlara hangi 
ölçüde hazırlıklı 
yetiştirildiklerini 
belirlemek amacıyla" 
uygulanıyor.
Bu çerçevede 
öğrencilerin 

okuldaki müfredatını 
ne kadar 
öğrendikleri değil, 
sahip oldukları 
bilgi ye becerileri 
kullanabilme 
yetenekleri, akıl 
yürütme ve okulda 
öğrendikleri fen ve 
matematik 
kavramlarını 
kullanarak 
etkin bir
iletişim kurma beceri- 
sinç sahip olup 
olmadıkları ölçülüyor. 
Sınavın, bu yıl fen 
bilimleri ağırlıklı 
olarak gerçekleştirile
cek bölümünün 
sonuçları, projeye 
katılan ülkelere 2007 
yılının Aralık ayında 
gönderilecek

Pasaportların değişti 
rilmesiyle ilgili yıl
lardır süren çalışma 
nihayet sona eriyor. 
Üzerine çip yerleştir
ilecek ve barkod sis
temine uygun hale 
getirilecek olan yeni 
pasaportlar, 2007 
yılının başından 
itibaren kullanılmaya 
başlanacak. Rengi de 
değişen ve birden 
fazla güvenlik kat
manı olan pasaport
ların sahtesinin yapıl
ması mümkün ola
mayacak.
Önümüzdeki yılın 
başından itibaren kul
lanılmaya başlanacak 
olan çipli pasaportlar
da, pasaportu alacak 
kişiyle ilgili tüm 
bilgiler çipe 
yerleştirilecek.
Yeni pasaportlar 
barkod sistemine 
uygun hale getirile
cek. Özellikle turizm 
sezonunda ve belli 
dönemlerde 
havaalanlarındaki 
yoğunluk ortadan 
kalkacak. Pasaport 
görevlileri giriş ya da 
çıkış yapan kişilerin 
pasaport bilgilerini 
bilgisayara işlemek 

yerine, yeni pasaport
ları optik cihazlardan 
geçirecekler. Yeni 
düzenleme sayesinde 
giriş ve çıkışlarda 
herhangi bir engeli 
bulunmayan 
kişilerin havaalanlan- 
larında pasaport 
kontrolünden kay
naklanan bekleme 
süreleri ortadan 
kalkacak. Yeni pas
aportlarla birlikte kır
tasiye işlemleri de 
azalıyor. Pasaport 
almak için sadece 
nüfus cüzdanı yeterli 
olacak. Pasaport 
almak isteyen kişi
lerin bürolarda 
stüdyo ortamında 
dijital fotoğrafları 
çekilecek, bu 
fotoğraflar pasaport 
defterine yapıştırma 
yerine bir yazıcı ve 
laminasyon cihazıyla 
yerleştirilecek. 
Pasaport almak 
isteyen kişilerden 
formlara atılan ıslak 
imzanın yanı sıra diji
tal imzalar da alı
nacak. Vatandaşların 
ped üzerine atacak
ları imza, dijital 
olarak pasaportlara 
işlenecek.

Pasaportların defter 
kısmında güvenlik 
katmanları olacak. 
Bir çok aşamalı plan
lanan güvenlik kat
manlarında yer alan 
figür ve resimler, 
morötesi ya da 
kızılötesi ışınlarla 
görülebilecek. 
Böylelikle pasaport
ların sahtesini 
yapmak mümkün 
olamayacak.
Yapılması durumunda 
kontrollerde hemen 
tespit edilebilecek. 
Kamuoyunun 
"lacivert pasaport" 
olarak bildiği 
umuma mahsus 
pasaportların rengi, 
yeni pasaportlarla 
birlikte bordo olacak. 
Hizmet pasaportunun 
gri olan rengi ile 
hususi pasaportların 
yeşil olan rengi ise 
muhafaza edilecek. 
Diplomatların 
kullandığı pasaport
ların renginin 
değişip 
değişmeyeceğine 
de Dışişleri Bakanlığı 
karar verecek.
Yeni pasaportlar 
artık 10 yıllık olarak 
alınabilecek.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus d^lgaz

uun
( ISISAN ) KALORİFER TESİSATI 

KLİHA
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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Tekstilde kurtuluş yolları aranıyor
Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT) 9. 
Kalkınma Planı 
(2007-2013) Tekstil 
Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon Özel 
İhtisas Komisyonu 
Başkanı Prof.Dr. Işık 
Tarakçıoğlu, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin, 
sağladığı istihdam, 
ihracat ve ciro 
bakımından hala 
Türkiye'nin en önem
li sektörü olan tekstil 
sanayiini gözden 
çıkarmasının 
mümkün olmadığını 
bildirdi.
Prof. Dr. Tarakçıoğlu, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası'nın (EBSO) 
düzenlediği 
"Tekstilde Kurtuluş 
Yollan" konulu 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, insan
ların beslenme, 
barınma ve örtünme 
şeklindeki üç temel 
ihtiyacından birini 
sağlayan tekstil 
sanayinin, insanlık 
var oldukça yaşaya
cağını belirtti. Prof. 
Dr. Tarakçıoğlu, 2005 
yılında, Türk tekstil 
ve konfeksiyon 
sanayinin 25 milyar 
Avro civarındaki ciro
suna karşılık, 15 AB 
ülkesinin tekstil ve 
konfeksiyon sanayi
lerinin cirosunun 197 
milyar Avro 
olduğunu kaydetti.

Bu hızla yok etmeye devam edersek 
30 yıl içinde verimli toprağımız kalmayacak 

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

4L —*
www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

Komisyonun, 
Türk Tekstil ve 
Konfeksiyon Sana 
yii'ninvizyonunu 
belirlediğini de ifade 
eden Prof. Dr. Işık 
Tarakçıoğlu, şu bil
giyi verdi: "Türkiye 
Cumhuriyeti'nin, 
sağladığı istihdam, 
ihracat ve ciro 
bakımından hala 
ülkenin en önemli 
sanayi sektörü olan 
tekstil sanayini 
gözden çıkarması 
mümkün değildir. 
Tekstil sanayiinde 
meydana gelecek 
büyük boyutlu bir 
kriz veya ani bir 
çökme, küçülme, 
Türkiye'de çok 
tehlikeli ekonomik ve 
sosyal çalkantılara 
neden olabilecektir. 
Türk tekstil sanayi 
yapısal değişim 
aonemine geçmelidir. 
Tedarikçi ülkeden 
piyasa yapıcı ülkeye 
dönüşüm şarttır." 
EGE'DE ÜRETİM 
EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tamer Taşkın da, 
tekstil ve konfek 

siyon sektörünün, 
dünyada gerek 
üretim sürecinde 
yaratılan katma 
değer ve gerekse de 
ihracat gelirleri için
deki yüksek payı 
nedeniyle ekonomik 
kalkınma sürecinde 
önemli roller üstle
nen ve ülkelerin 
kolayca vazgeçeme 
diği bir sektör 
olduğunu söyledi. 
Taşkın, Türkiye'nin, 
tekstil ürünleri ihra
catında dünyada 9. 
konfeksiyon ürünleri 
ihracatında 3. sırada 
yer aldığını belirtti. 
Sektörün üretiminin 
yaklaşık yarısını 
ihraç ettiğini, genel 
ihracattaki payının da 
yaklaşık yüzde 30 
düzeyinde olduğunu 
anlatan Taşkın, 
faaliyette bulunan 
firma sayısının 40 bin 
civarında olduğunu 
savundu.
Konfeksiyon fir
malarının büyük bir 
kısmının Marmara 
Bölgesi'nde yer
leşmiş olduğunu, 
Ege'de ise tekstil fir

malarının yoğun 
olduğunu dile getiren 
Tamer Taşkın, şu bil
giyi verdi:"izmir hazır 
giyimde, Denizli 
pamuklu dokuma ve 
ev tekstiline yönelik 
ürünler konusunda 
ihtisaslaşmış durum
dadır. Aydın pamuk 
ve çırçır sanayiinde, 
Uşak iplik ve bat
taniye üretiminde 
yoğunlaşmıştır. 
Hayali ihracat ve 
kayıtsız ithalattan 
dolayı Türk tekstil ve 
konfeksiyon sanayi 
büyük yara almıştır. 
Araştırma ve teknolo
ji geliştirme faaliyeti 
olmadan, yeni ve rek
abet edilebilir ürünler 
üretilmediği zaman 
rekabet edilemeye
ceğini kabul 
etmeliyiz." 
Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği 
(TGSD) 13. Dönem 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Bolu 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı 
Umut Oran, tekstil ve 
konfeksiyon sektör
lerindeki 5-10 fir
manın birleşerek, 
yurtdışında pazarla
ma ağı oluşturması, 
finansman yapısını 
güçlendirmesi ve 
güçlü yönetim yapısı
na dönüştürmesi 
gerektiğini 
savundu.

Yabancılar Türkiye’de 
emlakçılıga el attı

Yabancıların, 
Bodrum, Marmaris, 
Kuşadası ve Didim 
başta olmak üzere 
turistik yörelerde 
yoğun olarak gayri
menkul alımına 
yönelmesi üzerine, 
söz konusu yerlerde 
emlak ofisi açarak 
emlakçilik yapmaya 
başlayan yabancı 
uyrukluların sayısı 
da giderek artış 
göstermeye başladı. 
Bodrum Emlakçılar 
Derneği (BEDER) 
Başkanı Ömer 
Yetkin, Bodrum'da 
yabancı uyrukluların 
kayıtdışı emlakçilik 
yaptığını belirterek, 
ilgili kurumların bir 
an önce önlem 
alması gerektiğini 
söyledi.
Ömer Yetkin, 
Bodrum'da 
emlakçilik yapan 
çok sayıda 
yabancının bulun
duğunu belirterek, 
"Bu kişiler arasında 
Bodrum'a tatil için 
gelip emlakçilik 
yapan, büyük şir
ketlerde internet 
ortamında yüksek 
fiyatlarla emlakçilik 
yaptırılanlar var. Bu 
kişiler kayıtdışı 
çalışıyor. Bodrum'da 
kayıtdışı çalışanların 
sayısı Nisan Mayıs 
Haziran aylarında 
daha da artacak. 
Kayıtdışı çalışan 
emlakçılara karşı en 
kısa sürede önlem 

alınması gerekir" 
diye konuştu. 
"DİLEYEN İSTEDİĞİ 
YERDEN EV ALIR" 
Sertifikalı 120 emlak 
danışmanlığı ofisinin 
bulunduğu 
Marmaris'te, çalışma 
izni bulunan 10 
dolayında yabancı 
emlakçı bulunuyor. 
Yerli emlakçılar bu 
duruma arz-talep 
meselesi olarak 
bakarken, Marma 
ris'in en eski 
emlakçılarından 
Raf et Öktem, 
yabancıların mülk 
satışının Marma 
ris'teki emlakçıları 
ikiye böldüğü 
görüşünde. 
Öktem'e göre bu 
konuda iki görüş 
çarpışıyor. Birinci 
görüşe göre, büyük 
miktardaki arsa ve 
arazi satışları dışın
da, ev ve emlak 
satışları normal 
karşılanıyor. Çünkü 
büyük oranda arsa 
ve site satışları 
beraberinde bir de 
güvenlik ve 
uyumsuzluk sorunu 
getiriyor.
Diğer görüşe göre 
de, "artık dünya 
küçüldü. Ne 
Marmaris, Marmaris 
lilerin, ne Londra 
Londralıların, ne de 
Paris Parislilerin. 
Dileyen dilediği 
yerde ev ve arsa 
alabilir."

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

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPnO

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

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
HeilİOİlffi'lûllMİeBblOlIflR İsbWıfe$iBoraWNo:3/BGaÜ 

........ (Atak aralığı Sliiıto fosta

İLAN
KÖPEK BULUNMUŞTUR. 

KABEDENLERİN 
(0.538) 550 82 22 NOLU TELEFONA 

MÜRACAAT ETMELERİ RİCA OLUNUR.
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Bavul hazırlamanın inceliklerini biliyor musunuz?
Tatile çıkma kararı 
almamızın hemen 
ardından, hepimizi 
bavul hazırlama telaşı 
sarar. Kış boyu 
giymeyi özlediğimiz 
yazlık giysilerimiz, yıl 
boyu durdukları çek
mecelerden çıkmak ve 
bavulumuza gire
bilmek için adeta sıra
da bekler. Hiçbirinin 
hatırını kırmayayım 
derken, gereğinden 
fazla bir yükle yola 
çıkmış buluruz 
kendimizi. Daha da 
kötüsü, tatil alışve 
rişine çıkıp, ihtiyacı 
mızın dışında bir sürü 
ıvır zıvır satın alırız. 
Tatile giderken 
gereğinden fazla yükle 
yola çıkmamak için, 
öncelikle kendimize 
birkaç soru sorarak 
başlayalım bavul 
hazırlamaya: 
“Nereye, kaç gün
lüğüne gidiyorum? 
Orada neler 
yapacağım? Gece 
dışarı kaç kere

çıkarım? Hangi 
ayakkabılarla rahat 
ediyorum? Yeni 
giysilere ihtiyacım var 
mı, yoksa geçen sene 
aldıklarım yeter de 
artar mı?"
Bu sorulara vere
ceğimiz cevaplar, 
bavulumuzun içeriğini 
belirlememize aşağı 
yukarı yardımcı ola
caktır. Şimdi de, tatil 
boyu rahat etmenizi 
sağlayacak birkaç ipu
cunu daha paylaşmak 
istiyoruz sizinle:
1- Öncelikle bir liste 
yapın. Listenizi ^zır
larken, baştan ayağa 
doğru bir yol izleyin. 
Nasıl mı? Güneşten 
korunmak için şapka, 

kozmetik ürünler ve 
makyaj malzemeleri, 
açık ve koyu renk iç 
çamaşırlar, mayolar, 
t-shirtler, şortlar, pan
tolonlar, etekler.
Parmak arası terlik, 
yürüyüş için rahat bir 
spor ayakkabı, soket 
çorap gibi.
2- Giysi seçerken, bir
birine uyacak tarz ve 
renkleri tercih edin. 
Böylece, yanınıza belki 
de hiç giymeyeceğiniz 
kıyafetler almazsınız. 
Neyi neyle giyeceğinizi 
daha önceden 
belirlediğiniz için, tatil 
sırasında hazırlan
manız da kolaylaşır.
3- Ütü gerektirmeye
cek kumaşlardan 

hazırlanmış giysileri 
tercih edin, tatilde 
ütüyle uğraşmayın. 
4- Ayakkabılar bavu
lunuzda fazla yer 
kaplayacağından, 
yanınıza alacağınız 
giysilerinizin geneliyle 
uyum sağlayacak 
birkaç ayakkabı seçin. 
5- Diş macunu, şam
puan, duş jeli gibi 
ürünlerin seyahat 
boyu olanlarını tercih 
edin.
6- Kitap seçiminiz 
önemli. Artık 
kitapçılarda boyutu 
küçük ama yeterli 
kalınlıkta kitaplar.var. 
Önemli olan sevdiğiniz 
bir yazara ait olması. 
Yanınıza alacaklarınız 
kadar, almayacak
larınız da önemli tabii 
ki. Bizden size küçük 
bir öneri daha; yıl 
boyu içinizde birik
tirdiğiniz tüm 
sıkıntıları arkanızda 

bırakın ve tatilinizin 
keyfine varın. İyi 
eğlenceler.

“Zararlı ışınlardan gözlükle korunun” Dövme yaptıracaklar
Göz hastalıkları 
uzmanları, yaz 
aylarında, güneş ışın
ları yüzünden mey
dana gelen göz 
şikayetlerinden kur
tulmak ve ultraviyole 
ışınlarından korun
mak için bilinçli 
gözlük kullanılmasını 
tavsiye ediyor. 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Opr. Dr. 
Hanefi Çakır, çok 
sayıda ışıklı dalga 
boyları olduğunu, 
bunlardan en önem
lisinin ise ultraviyole 
ışınlarının göze 
verdiği zarar 
olduğunu belirterek, 
"Güneşin göze daha 
dik olarak geldiği 
alerjik konjektivit 
etkisiyle göz nezlesi 
oluşabilir. Bunlar 
karşımıza genelde 
kızarma, sulanma ve 
batmayla gelebilir. 
Bunların etkisi daha 
kısa ve daha azdır; 
ama bir de gözdeki ■ 
ultraviyole ışınlarına 
bağlı olarak özellikle 
gözün merceğinde 
katarak oluşabilir. 
Uzun vadede katarak 
oluşumunun 

‘eemiik Körfez1 internette www.gemlikkoMM8si.com adresini tıklayın

ultraviyoleyi filtre 
eden güneş gözlük
lerinin kullanılmasını 
daha çok tavsiye 
ediyoruz. Hiçbir 
vatandaşımızın direk 
güneşe bakmasını 
istemeyiz. Bakması 
halinde görmede 
önemli olan retinada 
kısa süreli odak 
değişimi meydana 
gelmektedir. Biz buna 
gözde güneş yanığı 
da diyoruz" dedi. 
Opr. Dr. Çakır, 
güneşin zararlı ışın
larından korunmak 
için, güneşe direkt 
bakmamak gerek
tiğine dikkat çekerek, 
"Güneşe direkt bak
madıktan sonra böyle 
bir etkisi söz konusu 
değildir. Uzun süre 
güneş altında olan 
insanların yansımayla 
birlikte maruz kala
cakları ışınlardan 
korunmak için ultra
viyole ışınlarını filtre 
eden güneş gözlük
lerini tavsiye edi 
yoruz. Alerjik konjek
tivit bir nevi göz 
nezlesi olan hasta
larımıza da renk oranı 
daha yüksek olan 

güneş gözlüklerinin 
kullanılmasını 
tavsiye ediyoruz" 
diye konuştu. 
Güneşin zararlı ışın
larından korunmak 
için her hastanın ayrı 
bir tedavi yöntemi 
olduğunu ifade eden 
Çakır, "İlk başta 
hekime gitmek gerek. 
Hekimin bulduğu 
tabloya göre has
tasını kısa sürede 
tedavi eder. 
Kalıplaşmış bir 
tedavi yöntemi söz 
konusu değil. Önce
likle güneşe direkt 
bakmasınlar. Özellikle 
bahar ve yaz ayların
da güneş ışınlarının 
dik geldiği saatlerde 
güneş gözlüğü tak
sınlar" şeklinde 
yanıt verdi.
Opr. Dr. Çakır, bu 
tür hastalıklarda 
güneş gözlüğünün 
fonksiyonunun yüzde 
30 olduğuna dikkat 
çekerek, "Hekim 
tablosuna göre 
alerjik oranı düşükse, 
güneş gözlüğüyle 
tedavi edebilir. 
Ama ağır bir tabloyla 
karşılaşıldığı zaman 

yüzde 50'ye varan 
filtreli gözlüğün 
yanında damlatılması 
için ve ağızdan alın
ması için ilaç ver
ilebilir. Çok ileri 
bir durumda iğne bile 
yapabiliyoruz" 
diye konuştu. 
Op. Dr. Hanefi Çakır, 
göz enfeksiyonları 
hakkında ise şunları 
söyledi: 
"Ellerin yüzlere 
sürülmesi nedeniyle 
mikroplar gözlere 
geçiyor ya da 
sonbahar ve bahar 
sonrası gribal 
enfeksiyon oluşuyor. 
Ondan mikrop 
göze ulaşabiliyor. 
Denizde de 
mikroplar göze 
bulaşabiliyor.
Aslında önemli olan 
hijyene dikkat etmek. 
Erken tedbir 
alınırsa, göz 
hastalıkları 
önlenebilir." 
Konuyla ilgili 
görüşleri sorulan 
vatandaşlardan 
çoğu, güneş gözlük
lerini bilinçli 
kullanmadıklarını 
söyledi.

aman dikkat!
Son yıllarda bir 
'dövme' çılgınlığı 
yaşanıyor. İnsan
ların, özellikle de 
kadınların ta antik 
çağlardan beri 
bildikleri, uyguladık
ları bu kendini 
süslenme sanatı, 
adeta salgın bir 
hastalık gibi tüm 
dünyada hızla 
yayılıyor. Gencinden 
yaşlısına, kadının
dan erkeğine... 
giderek daha çok 
insan dövme yap
tırıyor. Üstelik 
sadece kol, bacak, 
omuz, sırt... gibi 
görünen yerleri de 
değil, vücutların 
'güneş görmeyen* 
bölgeleri de nasibini 
alıyor dövmeden. 
Kimininki küçücük 
bir şekil. Kimininki 
ise, rengârenk, 
kocaman bir tablo 
sanki. Ejderhalar, 
deniz kızları, tek 
gözlü korsanlar, 
yılanlar, kartallar, 
böcekler, laleler, 
güller... mi istersiniz, 
ay-yıldızlar, gamalı 
haçlar, kılıçlar, 
palalar, tabancalar, 
toplar, tüfekler mi? 
Akla hayâle gelecek 
gelmeyecek 

şekiller... harfler... 
yazılar... neler neler. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, Mynet 
okurları için dövme 
yaptırmanın özellik
leri yazdı.
Peki ama, kiminin 
modaya uymak için, 
kiminin gerçekten 
süslenmek... güzel 
olmak... için, kiminin 
ise ilgi çekici ve 
farklı olmak jçin yap
tırdığı bu dövmelerin 
hepatitten AİDS'e, 
alerjik reaksiyonlar
dan zehirlenmelere 
ve tümör oluşumuna 
kadar sağlığımız için 
çok ciddi zararları 
olabileceğini biliyor 
muydunuz?
ASIL ZARARLI 
OLAN KALICI 
DÖVMELER 
Dövmelerin, geçici 
ve kalıcı olmak 
üzere iki türü var. 
Asıl tehlikeli olan 
kalıcı dövmeler. 
Ancak, Hint kınası 
gibi birkaç hafta 
sonra silinen geçici I 
dövmelerin bile 
problem yaratabile- | 
ceği unutulmamalı. J

http://www.gemlikkoMM8si.com
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İsminiz kişiliğinizi etkiliyor
Cumartesiden devam 
I - İ: Sevilmek için 
yaratılmış birisiniz. 
Sevgilinizin size tap
ması için her şeyi 
yapabilirsiniz. Ama 
unuttuğunuz bir şey 
var her şeyi hep 
ondan bekliyorsunuz. 
Bu kadar çabuk kırıl
manızın nedeni bu. 
Sizin için aslolan 
güven duygusudur. 
Seks ise sadece 
doyurulması gereken 
bir ihtiyaç.
J: Müthiş bir fiziksel 
enerjiniz var. 
Sevişirken hiçbir güç 
sizi durduramaz. 
Partnerinizin yorul
ması hariç! Sizin için 
karşı cinsle ilişki bir 
meydan okuma. 
Romantik olduğunuz 
söylenebilir ama sizi 
asil ilgilendiren baş
tan çıkarmak. İdeal 
aşka inanıyorsunuz. 
İşiniz kolay değil. 
K: Ketum ve utan
gaçmış gibi görünü 
yorsunuz ama son 
derece şehvetli ve 
duyarlı bir insansınız. 
Ama bunu kimseye 
çaktırmıyorsunuz. 
Ticari kabiliyetlerinize 
maşallah. Bu işin 
bütün ayrıntılarına 
hakimsiniz. Ciddi 
görüntünüz insanlar
da çekingenlik yaratı 
yor. Aldatmaktan ve 
aldatılmaktan nefret 
edersiniz.
L: Aşk, sizin için 

tutkuyla eşdeğer. 
Sevilmekten çok sev 
meye önem veriyor
sunuz. Birine bağlan
mak sizin için çok 
değerli. Aşk konusun 
da her alanda basari 
garanti. Bu yüzden 
biraz maymun iştah 
tısınız. Yeni tatlar 
deneme potansiyeline 
sahipsiniz. Tuzlu mu, 
tatlı mı, ekşi mi? 
Sevgilinizin işi zor 
çünkü entelektüel 
olmak zorunda.
M: Çok duygusal
sınız. Bir ilişkiye 
girdiğinizde tüm ben
liğiniz eriyip gidiyor. 
Seks özgürlüğüne 
inanıyor gibi görünse 
niz de, lafta, doğru 
değil. Fantezileriniz 
ve seksüel enerjiniz 
tükenecekmiş gibi 
durmuyor. Birlikte 
olduğunuz insanı 
çocuk gibi koruyup, 
konuyorsunuz. 
Ama onun bundan 
sıkılabileceğini hiç 
düşünmüyorsunuz. 
N: Sizi yakından 
tanıyanların asla 
inanmadığı iki 
sıfatınız var: Masum 
ve çekingen. Bu 
sadece dış görünü 
şünüz. Son derece 
aldatıcı. Seks konu 
sunda çok yetenek
lisiniz. Sekste tek 
düzeliğe asla taham
mülünüz yoktur. 
Maalesef mükemel- 
liyetçisiniz. Bu yüz

den de sizin standart
larınıza uygun 
birini bulmanız 
çok zor oluyor.
O - Ö: Oooo sekse 
çok düşkünsünüz! 
Ama biraz da çekin
gendiniz. Enerjinizi 
başka âlanlara yön
lendirmeniz bu yüz
den. Para ve güç si 
zin için çıkış yolu. 
Düşkün olmanıza 
rağmen seksi ciddi 
bir iş gibi görüyorsu 
nuz, karşınızdakini de 
seksüel bir obje gibi. 
Bu yüzden itirazlar 
geliyor.
P: Sizin için hayatın 
anlamı sosyal statü. 
Biriyle birlikte olabil
meniz zor. Çünkü eli 
yüzü düzgün olma 
yan biri sizin statü 
nüzü düşürür. Üstelik 
çok da zeki olmalı 
çünkü siz tartışma 
dan duramazsınız. Bu 
sizin için bir ihtiyaç! 
R: Birlikte olmak için 
en iyisi kendinizi 
kopyalamanız olurdu. 
Çünkü sizin tıpkı 
kendiniz gibi birine 
ihtiyacınız var: 
Entelektüel' ve zeki. 
Akil sizin için fiziksel 
güzellikten daha 
önemli. Ama bu sek 
sin önemsiz olduğu 
anlamına gelmiyor. 
Eşiniz yatakta etkili 
değilse, öğretmekten, 
zevk alırsınız.
S - Ş: Gevezesiniz. 
En büyük zevkiniz 

konuşmak. Esiniz 
dinlemekten hoşlan
mıyorsa yandınız. Eş 
değiştirmek zorunda 
siniz. Çünkü konuş
mak sizin için bir 
ihtiyaç. Hayatınızdaki 
her şey derli toplu 
olmalı. Uyumsuzluk 
ve karmaşadan nefret 
ediyorsunuz. Siz her 
şeyi kontrol etmek 
istiyorsunuz. Çok 
flört ediyorsunuz. 
Sizin için flört sek
sten önemli. Ama bir 
kere kalbinizi kaptır
maya görün, dünya 
nın en sadik insani 
oluverirsiniz. Size 
uygun sevgili bula
mazsanız, iyi bir 
kitapla da idare 
edebilir siniz.
T: Tam bir romantik. 
Aşka düşkünsünüz. 
Flört için ideal bir 
tipsiniz. Aşık olduğu 
nuzda romantiksiniz 
ve bu yüzden de 
kırılgansınız. Ufak bir 
aksilik ayaklarına her 
şeyi yapabilirsiniz. 
Ama unuttuğunuz bir 
şey var her şeyiızın 
yere basmasını sağ 
laf. Ânında gerçekçi 
olursunuz.
U - Ü: Tam bir para 
doks. Aşık plduğunda 
gerçekçi, aşık olma- 
dyn duygusu dur. 
Seks ise sadece 
doyurulması gereken 
bir ihtiyaığı zamanlar
da aşka aşık bir 
tip. Her zaman değer 

ve recek birini arar. 
Sevmek için 
yaratılmıştır. 
Sevgilisini her şeyin 
üzerinde tutar. 
V: Sizden adam ol 
maz, her zaman öz 
gürlük ve hdyecan 
peşindesiniz üstelik 
gizemli insanlar 
ilginizi çeker, sizi. 
büyüler. Ya yaşça 
büyük ya da küçük 
insanların peşinde 
koşarsınız. Bu 
yüzden bütün 
ilişkileriniz 
tehlikelidir.
Y: Bağımsızlık, 
sloganınızdır. Biriyle 
olmanız zor, haliyle. 
Her zaman kendinizi 
ispatlamak zorun
dasınız. Özellikle 
sevgilinize karşı.
Ya o da kendini ispat
lamaya kalkarsa? 
Ama Allah için son 
derece açık ve çekici 
bir insansınız. Sekse 
önem veriyorsunuz. 
Ama para daha 
önemli. Ne ayıp! 
Z: Aşkın acı çekmek 
olduğunu artık bili 
yorsunuz. Samimi, 
hassas, duygusal ve 
hayalperestsiniz.
Başı dertte olan 
insanlar için, sizden 
daha iyi biri buluna
maz. Üstelik her 
zaman da sevgilinizin 
kurtarıcısısınız.
Ama paylaşmaktan 
çok hoşlanmıyor
sunuz. Özel haya
tinizi, sırlarınızı kendi
nize saklıyorsunuz. 
Belli olmasa da 
seksi seviyorsunuz.

Felç ölüm 
nedeni olarak 
3. sırada
Dünya Sağlık Örgütü 
(WH0) verilerine göre 
inmenin (felçı), 
dünyada kalp 
hastalıkları ve 
kanserlerden sonra 
üçüncü ölüm nedeni 
olduğu bildirildi. 
Türk Kardiyoloji 
Derneği (TKD) 
Hipertansiyon Çalış
ma Grubu Başkanı 
Prof. Dr. Giray 
Kabakçı, Kalp Haftası 
dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, "Dünya 
Sağlık Örgütü’nün 
verilerine göre felç, 
dünyada kalp 
hastalıkları ve tüm 
kanserlerin toplamın
dan sonra üçüncü 
sırada yer alan ölüm 
nedenidir. Dünyadaki 
inmelerin üçte ikisi 
ise az gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelerde görülmek
tedir. İnmeye bağlı 
ölüm oranının 2020 
yılında özellikle 
yaşlanan nüfusun ve 
az gelişmiş ülkelerde I 
sigara içme alışkan 
lığının artması 
nedeniyle iki katına 
çıkacağı tahmin 
edilmektedir. İnmeyi 
oluşturan değişik 
risk faktörleri vardır, 
ancak günümüzde 
tüm inmelerin yüzde 
62'sinden yüksek 
tansiyon sorum
ludur" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ1 ■ _
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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
ilçe 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

i
K

) 
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■

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20.77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur . 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 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

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
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26

NÖBETÇİ ECZANE
17 NİSAN 2006 PAZARTESİ 

GEMLİK ECZANESİ. 
Demirsubaşı Mh. GEMLİK 

TEL: 513 02 49
GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■ GÜNLÜK SİYASÎ GAZETE !■■■

YEREL SURELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2414

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)



J7 Nisan 2006 Pazartesi -Eg.BE8;

DUYURU
15 Nisan 2006 tarihi itibariyle 

Gemlik ve Küçük Kumla istasyonumuzda 
YAZAR KASALAR FAALİYETE GEÇMİŞTİR.

Yazar kasaların vermiş olduğu fişler 
fatura yerine kullanılmaktadır.

Tüm müşterilerimizin bilgilerine sunulur

AKCAN Alaattin AKCAN
PETROL Tel: 513 10 79 - 513 17 78

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Yerel basında özel ödeme merkezlerinin 

doğalgaz faturalarını tahsili yönünde yanıltıcı ilanlar görünmektedir. 
Kurumumuzun bu tür kuruluşlar ile hiçbir anlaşması bulunmamaktadır. 

Doğalgaz abonelerinin ileride bir sorun yaşamamaları için 
konulara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. doğalgaz fatura tahsilatlarını, 
Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı No: 3 Gemlik (İskele Meydanı) 

adresindeki şirket vezneleri ile Yapı Kredi Bankası Gemlik Şubesi aracılığı ile 
yapmaktadır. Otomatik ödemelerle ilgili olarak 

diğer banka şubeleri ile çalışmalar devam etmektedir. 
Çalışmalar sonuçlandığında da şirketimiz aracılığı ile 

kamuoyuna bilgi verilecektir.
G€MD AŞ GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

i DOGOLGOZ İrtibat Tel : 513 29 29
LJ . . 1



Emeklilik yaşı 68’e çıkıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'un tek çatı 
altında toplanması hükme bağlandı. Böylece işçi, memur ve bağımsız çalışan ayrımı ortadan kalkmış olacak ve 'tek tip' sigorta ve emeklilik 
sistemine geçilecek Bu üç kurum, 'Sosyal Güvenlik Kurumu' adı altında birleşecek, böylece farklı kurumlarca sunulan kamu sigortacılığın
da standart birliği sağlanacak. Devlet memuru, işçi ve bağımsız çalışan ayrımı ortadan kalkacak. Emeklilik mevzuatı bakımından tüm 
çalışanlar eşit haklara sahip olacak. Kanun gereğince emeklilik yaşı 2075 yılına kadar kademeli olarak 68’e çıkarılacak. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■E . TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Nisan 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

1.6 milyon çocuğa 
eğitim yardımı

Devlet Bakanı Beşir Atalay, 1 milyon 600 
bin çocuğun eğitimlerini sürdürebilme 
leri için her ay ailelerine yardım edildiği
ni bildirdi. Atalay, "Şu anda 1 milyon 
600 bin öğrenci şartlı nakit transferin 
den faydalanıyor. Yani, maddi durumu 
iyi olmadığı için çocuğunu okula gön
dermeyen ailelere, bu çocuklarını okula 
kazandırdıkları takdirde her ay düzenli 
olarak ödeme yapıyoruz." dedi. Syf 8'de

Erken teşhis ve tedavi projesi kapsamında ülke genelinde göz taraması yapılıyor

Öğrencilere ücretsiz göz taraması
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Tehlikeli gidiş..

Bir yanda zehirli varillerin skandali 
yaşanırken, bir yanda da üniversitelerimizde 
yaşanan ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor.

Önce saçı uzun, kulağı küpeli diye bir öğre
tim görevlisi dövülüyor.

Sonra İstanbul Üniversitesi’nde duvarları 
aşan bir grup bıçaklı saldırgan, bira standını 
yıkıyor, öğrencilere saldırıyor...

Dünkü gazetelerde bir başka rezalet daha 
ortaya çıktı. İstanbul Ünversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde yine bir grup öğrenci, 31 Mart 
günü, tarihde 31 Mart Vakası olarak anılan geri
ci ayaklanmasını anmak için kuran okuyup, 
kızların başını zorla örtüyorlar.

Olayı üniversite dekanı doğruluyor.
Bu olaylar yer yer oluyormuş gibi görülse de 

bugüne kadar 31 Mart Vakası’nı anan bir 
üniversite gençliğini ben duymadım.

AKP'liler bunları birer provakasyon olarak 
adlandırabilirler.

Ne olarak adlandırılırsa adlandırılsın, bu 
gidiş iyi değildir.

Cumhurbaşkanının laiklik konusundaki 
nazik uyarılarına sert yanıt veren başbakan 
önünü görmüyor.

Yakında olaylar kendilerini aşarsa şaş
mayın.

Atatürk devrimlerlni savunan Cumhuriyetin 
kurumlarıyla kavgalı bir iktidar bugüne kadar 
görülmedi.

Zaman zaman görülsede bu denlisi hiç 
olmadı.

Dindarlığı kendilerinin tapulu malıymış gibi 
görüp, İslam üzerine siyaset hep yapıldı ama 
yapanın da yanına kalmadı.

OsmanlInın son döneminde 1909'da İstan
bul’da yeşil bayrak açan Volkan Gazetesi 
başyazarı Derviş Vahdeti, 2006 yılı Cumhuriyet 
Türkiyesi’nde yeni versiyorları hızla artıyor.

Cumhuriyetçiler hergünden daha dikkatli 
olmak zorundalar.

Göz Sağlığını Koruma ve Görme Engellilere Hizmet Derneği, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi bahçesine getirdiği Mobil Göz Tarama Aracı ile okullar
dan gelen öğrencilere göz taraması yaptırdılar. Dernek Başkanı, Bahattin 
Taşkın, dünyada klinik olarak 45 milyon insanın kör olduğunu, ayrıca 135 
milyon insanın da görme kusurlu olduğunu söyledi. Haberi sayfa 3’de

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin düzenlediği yarışmada dereceye girenlere ödülleri 23 Nisan’da verilecek

“Nasıl bir Gemlik?” konulm
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafından 
düzenlenen "Nasıl bir Gemlik?" 
konulu resim yarışması için 
oluşan jüri 13 Nisan 2006 günü 
Mimarlar Odası'nda yaptığı 
değerlendirmede ödüle layık 
görülen beş eseri belirledi. 
Atatürk İlköğretim Okulu 7/B 
öğrencisi Müge Şahin 565 
puanla birinci oldu. Yarışmada 
derece alan öğrencilere ödül
lerinin 23 Nisan 2006 Pazar 
günü saat 14.oo’de Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nda düzen
lenecek törende verilecek. 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği'nin düzenlediği yarışmada dereceye girenlere ödülleri 23 Nisan’da veriletti

‘Nasıl bir Gemlik?" konulu
“Futbol sen bizim her şeyimizsin”

Futbol, Türkiye'de siyasetin de önünde giden 
önemli bir sosyo-olay..

İnsanlar futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. 
Pazartesi’den çarşambaya kadar geçen haftanın maçını 
konuşuyor, perşembeden cumartesiye gelecek haftanın 
maçı üzerine iddiaya giriyor, pazar günleri de maç 
seyrediyor.

Futbol, siyasetçi için seçim malzemesi..
Taraftar için stres atma aracı...
Fanatikler için geçim kaynağı..
Futbolcu için ciddi bir borsa..
Yönetici için sıçrama tahtası.. Medya için tiraj..
Futbolla çağımızın ekonomik yapısı ve davranış 

biçimi arasında bağlantı bulunduğu bir gerçek.
Dünya sisteminin yeniden yapılandırılmasında, fut

bolun yaşamsal bir önemi var. Hayat pahalılığı 
karşısında beklenen kitlesel başkaldırmanın, kitlesel 
işsizlik karşısında sessiz kalmanın narkozu olarak fut
bol, çok işe yarıyor. Futbol maçları medya aracılığı ile 
birkaç milyar insan kitlesine hitap ediyor. Milyonlar yal
nızca izleyici olarak değil, aynı zamanda toto, loto gibi 
müşterek bahisler aracılığıyla da, arka kapıdan 
ekonomik yapının içine alınıyor. İş ve kazanç umudunu 
yitirmiş olan kitleler şans yakalama arayışına yöneli 
yor. Böylece işsiz kitleler, bir yandan küçük avuntularla 
oyalanırken, bir yandan da ekonomik devrede tamajn.-^ 
layıcı oluyor.

Futbol, kitlelerin bilincini uyuşturarak yön- » 
lendirilmelerine yol açarken, öte yandan da isyan 
duygularının bastırılmasını sağlıyor. Milyonlarca . 
insanın birkaç saat içinde sokaklara dökülmesi, taşkın
lık yapmak suretiyle boşalım sağlaması, hatta tahripkar 
girişimlerine hoş görüyle bakılmasa da, göz yumul
ması, kitlesel ayindeki coşkunluğa bağlanarak açık-l 
tanırken, kitlelerin bu sahte kutsallardan yüz 1 m 
çevirmesinin de önü alınmak istepiyor.

Böylece, klasik ölçütlerde işleyecek bir demokra-» 
side, hakları ve geçim imkânları ellerinden alınmış ola*h 
kalabalıkların verdiği oylarla işbaşında bulunan 
Hükümetlerin düşürülmesi, olsa olsa bir seçim vade
sine bağlıyken, bu hükümetlerin, gene bu aynı kala- | 
balıkların oylarıyla iktidarda kalmasının yolu açıla
bilmektedir. Siyasetçilerin son zamanlarda, dünyanın 
her yerinde futbola duyduğu ilgiye bakılırsa, iktidarın 
oluşturulmasında stadyumlar, modern ayinlerin sekülej 
tapınakları olarak yükseliyor. Futbolun İktisadî süreçte 
kitlesel üretim ve tüketim mekanizmasında, hem bir 
ihtiyacı karşıladığı, hem de toplumsal patlamanın 
önlenmesinde, belli bir ölçüde supap işlevi gördüğü 
anlaşılmaktadır.

Diktatörlerin “büyük uyku tulumu” olarak niteledik
leri 100 bin kişilik statlar yaptırdıkları ve toplumu bu 
oyunun yardımıyla uyutmayı planladıkları 1950’li yıllar
dan, hatta 2. Dünya Savaşı öncesinden beri futbol, 
çocukların mahalle arasında toza toprağa bulanarak 
oynadıkları basit oyun değil. George Orvvell, futbolun 
milliyetçiliğe ve ulus devletlerin propagandasına 
payanda olmasını kastederek milli maçlar için “silahsız 
savaş” tanımlamasını yapmıştı.

Daha sonra köprülerin altından çok sular aktı. 
Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, insanların 
ekran başındaki en büyük eğlencesinin maçlar olabile
ceği keşfedildi ve futbol, heyecanı, coşkusu, iddiası 
dünyanın dört bir yanına yayılabilen bir oyun haline 
geldi. Bu kadar büyük ilgi toplayan bir aktivitenin, 
büyük bir ekonomi yaratması da kaçınılmazdı. Sonuçta 
futbol, devasa bir endüstri bugün... Kaba bir politika 
malzemesi olmaktan çok, binlerce ailenin geçimini 
sağlayan, milyonlarcasının da sınıf atlama hayalleriyle 
ve tutkuyla bağlı oldukları bir iş kolu görünümünde. Ne 
var ki paranın girdiği her alan gibi saflığını, temizliğini 
yitirmiş durumda. “Ne yaparsan yap, kazan” felsefesi 
her geçen gün biraz daha hakim oluyor yeşil sahalara..

Futbol izleyicisi genellikle ekonomik sistemin bir 
kenara ittiği, işsiz, eğitimsiz, sosyal kimliği olmayan, 
enerjisini nereye boşaltacağını bilemeyen gençlik 
yığınlarından oluşuyor. Son zamanlarda, şehirli orta 
sınıf gençliği de olaylara katılıyor.

Bunun sebepleri arasında son dönemde hızla 
taraftar kazanan fanatizmi ve koyu milliyetçiliği 
gösterebiliriz. Aileden başlayarak hemen bütün sorun
larını şiddet kullanarak çözmeye alışmış bir toplumda, 
12 Eylül dönemi sonrası “depolitizasyon” aşısı Olmuş 
gençlik, nereye savrulacağını bilemiyor.

Okuma, dış dünyaya ilgi duyma, hobi edinme oran
ları dramatik bir biçimde düşüyor.

İş, güç ve para sahibi olsa da kimlik bunalımı 
yaşayan gençler, futbola tarif edilmesi zor bir tutkuyla 
sarılıyor. “Sen bizim her şeyimizsin” diye tezahürat 
yapan, hayatı futbol ve taraftarlık üzerinden anlam
landırmaya çalışan, sığ bir kuşak oluşuyor...

İşsizlik ve yoksulluk arttıkça, ekonomik göstergeler 
negatife doğru gittikçe bu kuşağın patlamaları da daha 
şiddetli oluyor.

Ve devlet, stadyumlar hariç hiçbir yerde patlamaya 
izin vermediği için, haliyle şiddet gelip futbol alan
larının baş köşesine kuruluyor.

Ve ülke insanı futbola bir kurtuluş aracı olarak 
sarılıyor. Olan da ülkeye oluyor.

resim yarışması sonuçlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından 
düzenlenen 
İlköğretim Okulları 
resim yarışması 
sonuçlandı.
"Nasıl bir Gemlik?" 
konulu resim 
yarışması için 
oluşan jüri
13 Nisan 2006 günü 
Mimarlar 
Odası’nda yaptığı 
değerlendirmede 
ödüle layık 
görülen beş 
eseri belirledi.
Jüri üyeliğini 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ile

| Yönetim Kurulu 
| Üyeleri Mimar 

Mustafa Semiz ve
Mimar Ahmet 
Bayrak, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Resim Öğretmeni. 
Nazân Alyüz ve 
Gemlik Lisesi Resim 
Öğretmeni İlknur 
Öcal'ın yaptığı 
resim yarışmasında 
derece alan 
sekiz resim ödüle 
layık görüldü.
PARA ÖDÜLLÜ 
Yarışmanın birinciliği
ni Atatürk İlköğretim 
Okulu 7/B öğrencisi 
Müge Şahin 565 
puanla kazanırken 
ikinciliği TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
6/D öğrencisi

Zeynep İrem Akın 
555 puan, 
üçüncülüğü ise 
yine TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
6/E öğrencisi Büşra 
Kocadere 495 
puanla kazandı. 
Resim yarışmasında 
ayrıca Mansiyon 
ödülüne layık 
5 resim belirlendi. 
Mansiyon birincisi 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulundan 7/B 
öğrencisi Gökselin 
Yasa 480 puan, 
ikinci Atatürk 
İlköğretim 
Okulu’ndan 6/C 
öğrencisi Melis 
Çelebi 475 puan, 
üçüncü TSO Gazi 
İlköğretim 
Okulu’ndan 6/B 
öğrencisi Gülizar 
Şule Ağan 470 puan,

dördüncü Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu’ndan 6/C 
öğrencisi Gülşah 
Durmuş 445 puan 
ye beşinci Kurtul 
İlköğretim
Okulu 7/A öğrencisi 
Cansu Demiroğlu 
410 puanla ödüle 
layık görüldüler. 
Resim yarışması 
birincisi 150 YTL 
nakit ve 150 YTL 
kırtasiye yardımı 
kazanırken İkinciye 
100 YTL nakit 
para ve 100 YTL 
kırtasiye yardımı 
üçüncüye de 50 YTL 
nakit para ve 50 YTL 
kırtasiye yardımı 
kazanırken, 
Mansiyon kazanan 
5 resim sahibine 
50 YTL ve 30 YTL 
kırtasiye yardımı

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel : 0.224 573 27 77 - 573 81 98

yapılacak. 
Yarışmada derece 
alan öğrencilere 
ödüllerinin 
23 Nisan 2006 
Pazar günü 
saat 14.oo’de 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
alt salonunda 
Protokol ve 
davetliler önünde 
verileceğini açıklayan 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi I 
Osman Turan, 
yarışmaya katılan 
öğrencilere 
teşekkür ederken 
"Öğrencilerimiz 
ve aileleri olmak 
üzere tüm öğrenci I 
lerimiz ve aileleri, 
okul yönetici ve 
öğretmenleri ile tüm ; 
halkımız ödül töre- İ 
nine davetlidir" dedi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZIEHM
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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Erken teşhis ve tedavi projesi kapsamında Ülke genelinde göz taraması yapılıyor

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

YazıYORUM

Öğrencilere iicretsiz giz taraması
Göz Sağlığını Koruma ve Görme Engellilere Hizmet Derneği, 
Celal Bayar Anadolu Lisesi bahçesine getirdiği Mobil Göz 
Tarama Aracı ile okullardan gelen öğrencilere göz taraması 
yaptırdılar. Dernek Başkanı, Bahattin Taşkın, dünyada klinik 
olarak 45 milyon insanın kör olduğunu, ayrıca 135 milyon 
insanın da görme kusurlu olduğunu söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Merkezi İstanbul'da 
bulunan Göz 
Sağlığını Koruma 
ve Görme Engellilere 
Hizmet Derneği, 
Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
katkılarıyla Mobil Göz 
Sağlığı Tarama Aracı 
ile öğrencilerin göz 
taramasını yaptı. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi bahçesine 
getirilen Mobil 
Göz Tarama 
Aracı, gün boyu 
okullardan gelen 
öğrencilerin göz 
taramalarını yaptı. 
Önce salonda 
kontrolleri yapılan 
öğrenciler, daha 
sonra Mobil Göz 
Tarama aracına alı
narak uzmanlar 
tarafından özel 
muayene edildiler. 
Ömür boyu aydınlık 
bir yaşam için göz 
sağlığı taramaları 
erken teşhis ve 
tedavi projesi 
kapsamında ülke 
genelinde göz 
taraması yapmakta 
olduklarını bildiren 
Göz Sağlığını koruma 
ve Görme Engellilere 
Hizmet Derneği 
Başkanı Bahattin 
Taşkın, bu hizmeti 
çağdaş bir anlayış 
içersinde sevgi ile 
sürdürmekte 
olduklarını söyledi. 
Okullarda yapılan 
göz taramalarının 
amacının körlüğün 
önlenmesi, çocuk
ların göz sağlığına 
kavuşması,eğitim ve 
öğretimi olumlu 
etkilemesi ile öğret
menlerin öğrenci
lerine daha iyi eğitim 
sağlayabilmeleri 
olduğunu söyleyen 
Bahattin Taşkın, 
dünyada klinik olarak 
45 milyon insanın 
kör olduğunu ayrıca 
135 milyon insanında 
görme kusurlu

olduğunu belirterek, 
bu kişilerin ucuz 
maliyetle tedavi 
edilebileceklerini 
söyledi.
Dünya’da bu konuya 
ilgi duyan sivil 
toplum örgütlerinin 
bir araya gelerek bazı 
çalışmalar içine 
girdiklerini söyleyen 
Taşkın, "2020 yılına 
kadar dünyada tedavi 
edilebilir körlüklerin 
tedavi edilebilmesi 
için yoğun çaba 
sarf ediyorlar.
Bizde Göz Sağlığını 
Koruma ve Görme 
Engellilere Hizmek 
Derneği olarak

ülkemizde görme 
kusurlu yaklaşık 1 
milyon civarındaki 
vatandaşımızın

tedavileriyle ilgili 
çalışmalarımız etkin 
bir şekilde devam 
etmektedir" dedi.

Basının ağırlığı...
Bol keseden konuşmak, atıp tutmak daha 

da önemlisi pişkinlik siyasetin olmazsa 
olması, demirbaşıdır...

Biz halk ise utangaç olduğumuzdan 
hesap soramayız bundan dolayı da hep 
kaybeder, ezilir gideriz..

Türkiye halkı hep yaşar ve görür, bir çok 
siyasi parti lideri, basın bir şeyler yazdığında 
tepki göstermesini isteyen adamlarını şu 
şekilde yatıştırdığını “Yazarlar yazarlar 
sonunda da bıkarlar, veya okuyucularını bık
tırmaktan korkarak susarlar. Onun için 
sabırlı olun..”

Turgut Özal yapılan işlere basından tepki 
ler gelince etrafındakilere “Alışırlar” diye 
geçişti rirmiş..

Doğrudur, utanma ve arlanma duygu
larının kontrol edici etkisi, kendisini siyaset 
adamlarından çok basında, yazar çizerlerde 
hissettirir.

Çünkü gazetenin okuru, siyasetinkinden 
daha seçici, daha, eğitimli, neler olduğunu az 
çok bilen, toplum değerlerini bilen bir kes
imdir...

Gerçekten de biz yazar -çizerler, 
kendimizi -yazdıklarımızı tekrarlamanın 
doğuracağı sıkıcılığa sürüklenmeden 
korkarak daha önce yazdığımız yazılarımızın 
konularının nerelerde olduğunu takip 
etmeden başka konulara atlama yanlışına 
düşeriz...

Aslında bu basının zayıf yönü sayılma
malıdır..

Basın toplumun desteğini arkasında his
setmediği, toplumun başka konulara geçtiği 
anda bu basın kavgasında tükenmek iste
mez..

Fatura yalnızca Don Kişot olmak, doğrucu 
Davut olmakla kalsa neyse de, okuyucu 
kaybedersiniz, konular değişik olduğu için 
okurun ilgisi kalmaz...

Basın mensupları olarak son günlerde 
toplumda değişimin havasını hissetmenin 
kıvancını duyuyorum.

Mal beyanlarının açıklanması, dokunulma
zlıklar, Maliye bakanının maceraları, gibi 
genel konuların yanında Gemlik’te siyaşi 
partiler de, Belediye’de, Belediye Meclisi 
toplantılarında, Kamu görevlilerinde olan 
değişiklikler halk adına basına verilen ağır
lığın artması sevindirici..

Bu değişim bence heyecan vericidir...
Yeter ki basın, kamunun, halkın yararı ve 

demokrasinin gelişmesi, Laiklik için gerekli 
yazıları yazmaktan vazgeçmesin...

Devlet adamlığı isteyen koltuklara, 
siyasetçi karakterlerini değiştiremeden otu
ranlar her an bu olgunluklarından sapabilir
ler.

Çok zaman siyasi kibirleri, devlet adamı 
olmak meziyetlerini siler geçer..

Onun için basının iktidardakilerin gerçeği 
görecekleri güne kadar, peşlerini bırakma
maları gerekir. Bu siyasetçileri, kendilerine, 
partilerine ve memleketlerine kazandırmak 
için yapılan bir mücadele olmalıdır.

Şu bir örnek olmalı; Maliye Bakanı kemal 
Unakıtan kaçak villalarını, “Zaten ben onları 
yıkacaktım” diye konuşarak, kibirlenerek 
değil, Yasalar böyle istiyor, öyleyse yıkıla
cak, yasaiar karşısında boynumuz kıldan 
ince” demeliydi..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

SülkM OKUYUN OKUTUN
■ DUNLUK SIYASI GAZETE ■■ '

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Dikey Geçiş sınavı 
16 Temmuz’da yapılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Meslek 
Yüksekokulları ile 
Açıköğretim 
Önlisans Programları 
Mezunlarının Lisans 
Öğrenimine Dikey 
Geçiş Sınavı'nın 
(DGS) 16 Temmuz 
2006 tarihinde 
Üniversite 
Rektörlüklerinin 
bulunduğu iller ile 
Lefkoşa'da yapıla
cağı açıklanırken 
adaylar 17-26 Nisan 
2006 tarihleri 
arasında başvuru 
yapabilecekler. 
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi'nden yapılan 
açıklama şöyle: 
"2005-2006 öğretim 
yılında mezun ola
bilecek durumda 
olan meslek yük
sekokulu öğrencileri, 
başvuru evrakını 
kendi meslek yük
sekokullarından, 
AÖF önlisans 
programlarından 
mezun olabilecek 
durumda olanlar ise 
kendi AÖF büroların
dan alacaklar ve

doldurdukları 
belgelerini yine 
kendi yüksek 
okullarına veya 
AÖF bürolarına 
teslim edeceklerdir. 
Mezun durumda 
bulunan adaylar 
ise başvuru evrakını 
herhangi bir 
meslek yüksek 
okulundan, AÖF 
bürosundan 
veya ÖSYM sınav 
merkezi yöneticiliğin
den alabilecekler, 
doldurdukları 
başvurma belgesini 
başvuru evrakını 
aldıkları yüksek 
okul müdürlükleri, 
AÖF büroları 
veya sınav merkezi 
yöneticiliklerine

teslim edeceklerdir. 
Meslek Yüksekokulu 
müdürlükleri, Sınav 
Merkezi yöneticilik
leri ve Açıköğretim 
Fakültesi Büroları 
uygun görecekleri 
bir merkezde, 
başvuru ve 
danışma işlemlerinin 
yürütülmesi amacıyla 
bürolar tesis 
edecekler ve 
bu büroların 
çalışmasından 
sorumlu olacak 
bir yetkiliyi 
görevlendirecek
lerdir. 2006-DGS 
başvuru evrakı 17 
Nisan 2006 tarihin
den önce elinize 
geçecek şekilde 
gönderilecektir"

Şükrü Şenol İlköğretim 
Okulu’ndan gıda kermesi
Elif ESMEN
Okullarının çeşitli 
ihtiyaçlarını karşıla
mak amacıyla Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği gıda 
kermesi yaptı. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda satışa 
sunulan gıda 
ürünleri ile giysiler 
ihtiyacı olan 
vatandaşlar 
tarafından ücreti 
ödenerek alındı. 
Okulun çeşitli gider
leri ile öğrenim gören 
fakir öğrencilerin

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+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 bönüm 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

s ve Azot kavşağınıve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta
i

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

DUYURU
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan 

Genel Müdürlüğü’nün
07.04.2006 tarih 420.5/3515 sayılı emirleriyle Gemlik ilçesinde 

Kültür 2000 Dershanesi Gemlik Şubesi’ne
KURUM AÇMA ve ÖĞRETİME BAŞLAMA İZNİ

verilmiştir.
Özel Kültür 2000 Dershaneleri Gemlik Şubemizde 

2005 - 2006 öğretim yılında uygulanacak olan 
bir ders saat ücreti aşağıdaki gibidir.

E

Kursun Adı Ders saat ücreti
İlköğretim 3-4-5-6-7. sınıflar 8. sınıf (OKS) 4,20 YTL

Lise arası sınıf takviye (L1 - L 2) 4,50 YTL
Üniversite hazırlık 4,50 YTL

ÜCRETLERE KDV DAHİLDİR

İNDİRİMLER
Kardeş İndirimi % 15
Başarı İndirimi : Ortalama % 20
Şehit yakınları (1. derece) % 15
Personel indirimi % 50
MEB personel ve öğretmen çocukları: % 20
Eski öğrencilerimiz % 15

B- I
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Taksiciye gasp şoku
Kimliği belirsiz bir 

şahıs, bıçakla etkisiz 
hale getirdikten 
sonra 200 YTL 
parasını, cep telefo
nunu ve aracını gasp 
ettiği taksi sürücü 
süne, evine dönmesi 
için 5 YTL yol parası 
verdikten sonra 
kayıplara karıştı. 
Jandarma Komutan 
lığı'ndan alınan bil
giye göre, olay, 
önceki gece 01.00 
sıralarında Emirsul 
tan Mahallesi'nde 
meydana geldi. İddi
aya göre, Emirsultan 
Taksi Durağı'na 
gelen kimliği belirsiz 
25-30 yaşlarındaki 
bir kişi, yeğeninin 
kaybolduğunu ve 
onu arayacağını 
belirtip, Salih Do 
ğan'ın(55) kullandığı 
16 T 0471 plakalı 
ticari araca bindi. 
Yaklaşık iki saat 
boyunca kent mer 
kezinde tur atan 
sürücüden Samanlı 
Mahallesi istikame
tine gitmesini iste 
yen zanlı, Vakıf köy 
yolu girişinde cebin 
den çıkardığı bıçağı 
yanında oturan iki 
çocuk babası 
Doğan'ın boğazına 

dayadı. Ölümle tehdit 
ettiği sürücüyü, 
cebindeki 200 YTL 
para ve cep telefo
nunu aldıktan sonra 
araçtan indiren zanlı, 
paraların içinden 
çıkardığı 5 YTL'yi ise 
eve gidebilmesi için 
Doğan'a verip, kayıp 
lara karıştı. Olayın 
şokunu kısa sürede 
üzerinden atan taksi 
şoförü Doğan, yol 
dan geçen vatan
daşlardan istediği 
cep telefonu ile duru
mu jandarmaya 
bildirdi. Harekete 
geçen jandarma, 
sabah saatlerinde 
gasp edilen taksiyi, 
Millet Mahallesi mini 
büs duraklarının 
arkasındaki boş 
arazide terk edilmiş 
halde buldu.
Ekipler, araç 
üzerinde parmak 
izi incelemesi 
yaparken, sürücünün 
ifadeleri doğrul
tusunda robot 
resim çizdi.
Salih Doğan, olayın 
şokunu uzun süre 
üzerinden atamadı. 
Gaspçının yakalan
ması için geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı. BHA .

“Köy enstitülerini 
yeniden açacağız”
CHP İl Başkanı 
Abdullah Özer, par
tisinin iktidarıyla bir
likte, köy enstitüleri
ni, günümüz şartları
na uygun, çağdaş ye 
Atatürkçü öğretmen
ler yetiştirecek okul 
lar olarak yeniden 
açacaklarını söyledi. 
CHP İl Başkanı 
Abdullah Özer, 1954 
yılında kapatılan köy 
enstitülerinin, par
tisinin iktidarıyla bir
likte günümüz koşul 
larına uyarlanarak, 
yeniden açılacağını 
söyledi. Özer, köy 
enstitülerinin kuru
luşunun 66. yıl 
dönümü nedeniyle il 
başkanlığında 
düzenlendiği basın 
toplantısında, köy 
enstitülerinin Türki 
ye'nin çağdaşlaş
ması yolunda atılan 
en önemli adımlar
dan biri olduğunu 
vurguladı. Köy 
enstitülerinin kuru
luş amacının, kırsal 
kesimi kalkındırmak, 
köylüyü eğiterek 
kısa yoldan okur
yazar yapmak, 
eğitimli köylüyü üre

time teşvik etmek 
olduğunu ifade eden 
Özer, köyden başla 
yan bu devrimci 
hareketin ülkeyi 
kalkındırmak için 
çok çalışma ve 
üretme anlayışını 
taşıdığını söyledi. 
Köy enstitülerin 
sayesinde köylü 
çocukların hem 
eğitildiğini, hem de 
geleceğe hazır
landığını dile getiren 
Özer, "Bu küçük 
çocuklar bir taraftan 
öğrenirken, diğer 
taraftan üretiyor
lardı. Bir yandan 
tarım alanlarında 
çalışırken, diğer yan
dan dünya klasik
leriyle tanışıyor, tiya
tro yapıyor, nasırlı 
elleriyle keman 
çalıyorlardı. Kısacası 
köy enstitüleri feo
dal yapının, toprak 
ağalığının üretim ve 
yaşam tarzlarında 
devrim yaratacak 
olumlu değişimlere 
neden olmuştu. Çağ
daş, laik, bilimsel 
üretime dönük, sor 
gulayan bir eğitim 
vermişti.” dedi.

Özürlüler Derneği 
Alanya’da yapılacak 

panele gidiyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 
dernek olarak 20-22 
Nisan 2006 tarihleri 
arasında Alanya'da 
panele gideceklerini 
bildirdi.
Aynı zamanda Özel 
Türe Özel Eğitim 
Kurs Merkezi 
Müdürü olan Tamer 
Sivri, geçtiğimiz 
günlerde Ankara'da 
yapılan seçimlerde 
Zihinsel Özürlüler 

Federasyonu Mali 
Sekreterliğine seçil 
mişti. Tamer Sivri/ 
Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
Eğitim, Kültür ve Dış 
İlişkiler sekreteri de 
olan Tamer Sivri, 
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu tara 
fından düzenlenen 
"Toplumun Bilinç 
lendirilmesi ve Du 
yarh Kılınması Prog 
ramı" çerçevesinde 
Alanya'da ya pılâcak 
olan panele 10 
kişiyle katılacak
larını söyledi.

TELEKOM'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!

SUP€RONLIN€
' TELEKOM

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK BAYİİ

CEMRE İLETİŞİM
BİR TELEFONUNUZ YETER

Salih ÇAYIR (0.532 747 01 57)
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IBorusan İlköğretim Okulu’nda Kutlu Doğum Haftası kutlandı
Elif ESMEN
Borusan İlköğretim 
Okulu Kültür 
Edebiyat Kulübü’nün 
düzenlediği Kutlu 
Doğum Haftası prog

ramı dün yapıldı. 
Okul salonunda 
düzenlenen etkinlikte 
öğrenciler arasında 
dini konularda bilgi 
yarışması yapılırken, 
şiir ve ilahiler okun-

du, peygamberimizin 
hayatı anlatıldı.
Borusan İlköğretim 
Okulu’nda düzenle
nen Kutlu Doğum 
Haftası etkinliğine 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan ile 
Okul Aile Birliği ve 
öğrenci velileri 
katıldı.
Din Kültürü Öğret
meni Şükrü Subaşı 
ve öğrencilerinin 
hazırlayıp sunduğu 
dini konular bilgi 
yarışmasına 6-7-8 
sınıf öğrencileri 
katıldı.
Bilgi yarışmasında 
ilk sırayı yedinci sınıf

✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR

✓ TESİSAT ve PROJE

✓ DOGALGAZ

öğrencileri alırken, 
sekizinci sınıf öğren
cileri ikinci, altıncı 
sınıf öğrencilerinin 
oluşturduğu gurup 
ise üçüncü oldu. 
"Sevgili 
Peygamberime 
Mektup Yazıyorum" 
konuju mektup 
yazma yarışmasında 
6. sınıf birincisi 
Bahadır Sürek, 
olurken, 7. sınıf 
birincisi Elif Dağtaş, 
8. sınıf binicisi ise 
Pembenur Anlı oldu. 
Borusan İlköğretim 
Okulu’nda düzenle-

nen Kutlu Doğum 
Haftası etkinliklerinde 
düzenlenen 
yarışmalarda derece 
alan öğrencilere

Peygamberimizin 
hayatını anlatan 
kitap, Kuran-ı 
Kerim Meali ve 
küçük altın verildi.

VVaillan^ ulukaya dogalgaz ısı san, 
... T?11 1 HÜSEYİN ULUKAYA • CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

A İsıtma, sıcak sune 
a kontrol cikaıtaınûa

-Y ita B

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓
 RA/uı Aiw AAR1AI Tel & Fax: (0.224) 513 88 26DOGALGAZ SOBASI 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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Emeklilik yaşı 68’e çıkıyor
AK Parti Hükümeti 
tarafından hazırlanan ve 
uzun bir süre üzerinde 
çalışıldıktan sonra 
Meclis'te onaylanması 
beklenen Sosyal 
Güvenlik Reformu 
Tasarısı ile Türkiye'de 
sosyal güvenlik sistemi 
köklü bir değişime 
uğrayacak. 
Reform ile SSK, BAG- 
KUR ve Emekli Sandığı 
tek çatı altında toplanı 
yor, emeklilik yaşı 2075 
yılına kadar kademeli 
olarak 68'e çıkarılıyor, 
nüfusun tamamı 'zorun
lu' sigortalı kapsamına 
alınıyor. Maddi durumu 
iyi olmayanların primleri
ni ise devlet ödeyecek. 
Sosyal Güvenlik 
Reformu, Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu, 
Emeklilik Sigortaları 
Kanunu ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Kanunu ve Primsiz. 
Ödemeler Kanunu olmak 
üzere 4 kanundan 
oluşuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu CHP ile AK 
Parti arasında yaşanan 
tartışmalara rağmen 
geçtiğimiz hafta 
TBMM'de kabul edildi, 
geriye kalan 3 kanun 
tasarısı ise onaylanmayı 
bekliyor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı'nca hazırlanan 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu ile SSK, Emekli 
Sandığı ve.BAĞ-KUR'un 
tek çatı altında toplan
ması hükme bağlandı. 
Böylece işçi, memur ve 
bağımsız çalışan ayrımı 
ortadan kalkmış olacak 
ve 'tek tip' sigorta ve 
emeklilik sistemine 
geçilecek. Bu üç kurum, 
'Sosyal Güvenlik 
Kurumu* adı altında bir
leşecek, böylece farklı 
kurumlarca sunulan 
kamu sigortacılığında 
standart birliği 
sağlanacak. Devlet 
memuru, işçi ve 
bağımsız çalışan ayrımı 
ortadan kalkacak. 
Emeklilik mevzuatı 
bakımından tüm çalışan
lar eşit haklara sahip 
olacak. Kanun gereğince 
emeklilik yaşı 2075 
yılına kadar kademeli 
olarak 68'e çıkarılacak. 
Reformla nüfusun 
tamamı sağlık sigortası 
güvencesine alınacak. 
Maddi gücü yerinde 
olmayanların sağlık pri
mini devlet ödeyecek. 
HERKES 'ZORUNLU' 
SİGORTALI OLACAK 
Reformda, emeklilik 
yaşlarının kademeli 
olarak artırılması da 
öngörülüyor. 2036 yılın
dan itibaren erkeklerin 
63, kadınların 61 yaşında 
emekli olması planlanı 

yor. Emeklilik yaşı,' 
ortalama yaşam beklen
tisinin artması nedeniyle 
2075 yılına kadar 
kademeli olarak yük
seltiliyor. Taslağa göre 
2075 yılından sonra 
kadınlar ve erkekler 68 
yaşında emekli olacak. 
Emeklilik için en az 9 bin 
gün prim ödeme şartı 
aranacak. Ancak düzen
lemeden yasanın çıktığı 
tarihten önce sigortalı 
olarak işe başlayanlar 
etkilenmeyecek. Yeni *. 
düzenlemeyle brüt ücret 
üzerinden çalışan yüzde 
9, işveren de yüzde 
11 olmak üzere toplam 
yüzde 20 emeklilik 
primi alınacak.
Reform tasarısıyla 
sosyal güvenlik açık
larının azaltılması 
amaçlanıyor. SSK, BAĞ- 
KUR ve Emekli Sandığı, 
son 10 yılda, 2003 
yılı borçlanma faizi 
hesaplarına göre toplam 
345 katrilyon lira açık 
verdi. Bu yıl Hazine, 
sosyal güvenlik kuru
luşlarına yaklaşık 18 
katrilyon liralık kaynak 
transferi gerçekleştirdi. 
Gelecek yıl bu rakamın 
22.5 katrilyon liraya 
çıkacağı tahmin ediliyor. 
Sosyal güvenlik açıkları 
gayri safi milli hasılanın 
yüzde 4.5'ine ulaştı. Bu 
açığın reformla birlikte 

kademeli olarak 2045'ten 
sonra sıfır düzeyine 
indirilmesi hedefleniyor. 
Sosyal Güvenlik 
Reformu, sağlık alanında 
da önemli değişiklikler 
getirecek. Genel Sağlık 
Sigortası sistemiyle 
nüfusun tamamı zorunlu 
sağlık sigortası kapsamı
na alınacak. Halen 
Emekli Sandığı, BAG- 
KUR ve SSK'lı olarak 
çalışanlar sağlık hizmet
lerini eskisi gibi almaya 
devam edecek. Herhangi 
bir sosyal güvencesi 
olmayanlardan 'asgari 
yaşam düzeyinin' 
üzerinde maddi gücü 
bulunanlar, Sosyal 
Güvenlik Kurumu'na 
prim ödeyerek 'sağlık 
sigortalı' olacak. 
Ödeme gücü olmayan 
vatandaşların primlerini 
ise Maliye Bakanlığı 
karşılayacak. Yeni sis
temle yürürlükte olan 
Yeşil Kart uygulaması da 
ortadan kaldırılacak. 
Yeşil Kart'lı tüm vatan
daşlar Genel Sağlık 
Sigortası'na dahil edile
cek. Sistem, Sağlık 
Bakanlığı'yla eşgüdüm 
içinde yürütülecek. 
Kanun taslağına göre 
vatandaşlar, sağlık 
yardımından yararlan
abilmek için öncelikle 
aile hekimlerine başvura
cak. Genel Sağlık

Sigortası, koruyucu 
sağlık hizmetlerini, 
hastalık nedeniyle 
ayaktan veya yatarak . 
tedaviyi, tüm tahlil ve 
tetkikleri, gebelik ve 
doğum, ağız-diş sağlığı 
ve acil yardım hiZmet- 
leriyle tıbbi araç gereç
leri kapsayacak. 
HASTALAR, KATILIM 
PAYI ÖDEYECEK 
Yeni sisteme göre hasta
lar, yararlanacakları tüm 
sağlık hizmetleri ve ala
cakları ilaçlarla tıbbi 
cihazlar için yüzde 
1 ile yüzde 50 arasında 
katılım payı ödeyecek. 
Ancak primleri devlet 
tarafından ödenen yok
sul vatandaşlar, iş kazası 
ve meslek hastalığı 
geçirenlerle kronik 
hastalığı olanlar 
mu.ayenelerin katılım 
payından muaf tutula
cak. Hekimin uyarılarına 
uymadığı için tedaviyi 
uzatan ve zorlaştıran 
hastalardan, oluşacak ek 

masrafın yüzde 50'si tah
sil edilecek.
Genel Sağlık 
Sigortası'nda sağlık 
primi oranı yüzde 12.5 
olarak belirlendi. Bunun 
yüzde 5'ini çalışan, 
yüzde 7.5'ini de işveren 
ödeyecek. Ücretsiz izne 
ayrılanlar bu süre içinde 
sağlık primlerinin 
tamamını kendisi ödeye
cek. Maddi gücü olduğu 
halde çalışmayan vatan
daşlardan belirlenecek 
bir rakam üzerinden 
ayda yüzde 12.5 prim 
tahsil edilecek. Devlet, 
yoksulların primini 
asgari ücret üzerinden 
Sosyal Güvenlik Kuru 
mu'na ödeyecek. Tüm 
emeklilerden sağlık primi 
alınmayacak. Türkiye'de 
23 milyon SSK'lı, 9 mil 
yon 150 bin BAG-KUR'lu, 
10 milyon 100 bin Emekli 
Sandığı mensubu, 13 
milyon Yeşil Kartlı ve 
14.4 milyon da sigortasız 
vatandaş bulunuyor.

GDS MÜHENDİSLİK «Ss>
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 T€M€L İLKEMİZDİR

DELTA KOMBİ
YOGUŞMALI 

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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Sıcak para mart ayında azaldı 1jnili|iıııticıiîaeiiliı»rtıı
Döviz kurlarındaki 
düşüş ve hisse senedi 
fiyatlarındaki hızlı 
artış yüzünden şubat
ta 67.2 milyar dolara 
kadar "şişerek" 
ekonomideki stresi 
artıran yabancı kay
naklı sıcak para stoku, 
martta 61.9 milyar 
dolara kadar gerile 
yerek stres boşalttı. 
Döviz kurlarındaki 
düşüş ve hisse senedi 
fiyatlarındaki hızlı 
artış yüzünden şubat
ta 67.2 milyar dolara 
kadar "şişerek" 
ekonomideki stresi 
artıran yabancı kay
naklı sıcak para stoku, 
martta 61.9 milyar 
dolara kadar gerile 
yerek stres boşalttı. 
Merkez Bankası, 
BDDK ve Merkezi 
Kayıt Kuruluşu (MKK) 
verilerinden yapılan 
belirlemelere göre 
Türkiye’deki 
yabancılara ait sıcak 
para stokunda martta 
5 milyar 315 milyon 
dolarlık bir azalış 
yaşandı. Bu azalışla

birlikte yabancıların 
Türkiye’deki port
föyünün toplam tutarı 
(yabancı kaynaklı 
sıcak para stoku) 61 
milyar 904 milyon 
dolara geriledi. 
İKİ AYDA 9 MİLYAR 
DOLAR ŞİŞMİŞTİ 
Sıcak para stoku 
geçen yıl sonunda 58 
milyar 59 milyon dolar 
düzeyinde bulunuyor
du. Ocakta 5 milyar 
695 milyon dolar 
artarak 63 milyar 754 
miilyon dolara, şubat
ta ise 3 milyar 464 
milyon dolar artarak 
67 milyar 218 milyon 
dolara yükselen sıcak 
para stokunda iki 
ayda toplam 9 milyar 
159 milyon dolarlık bir 
büyüme yaşanmıştı.

Oysa yabancı yatırım
cılar ocak-şubat döne
minde, Türkiye’ye 664 
milyon doları hisse 
senedi, 1.1 milyar 
doları Hazine iç 
borçlanma kağıdı, 
210 milyon doları 
da mevduat olmak 
üzere toplam 1 milyar 
942 milyon dolarlık 
net sıcak para getir
mişti. Bu düzeydeki 
bir girişe karşılık 
sıcak para 
stokunda iki ayda 
9 milyar dolardan 
fazla bir büyüme 
yaşanması, dolar 
kurundaki düşüşün 
devam etmesi ve 
hisse senedi fiyat
larındaki artışın 
sürmesinden 
kaynaklanmıştı. ..

Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, 1 milyon 600 
bin çocuğun eğitim
lerini sürdüre
bilmeleri için her 
ay ailelerine yardım 
edildiğini bildirdi. 
Bakan Atalay, yaptığı 
açıklamada, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı 
Teşvik Fonu'nun 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Daha 
önceki yıllarda fon 
gelirlerinin genel 
bütçe açıklarını 
kapatmaya ya da 
fonun kuruluş amacı 
dahilinde olmayan 
işlere harcandığına 
dikkati çeken Atalay, 
"Oysa şimdi fonun 
kaynakları tamamen 
amacı dahilinde 
değerlendiriliyor" 
dedi.
Fonun en büyük 
desteklerinden birinin 
eğitim alanında 
olduğunu, taşımalı 
eğitim gören öğrenci
lerin yemek gider
lerinin karşılandığını, 
kız çocuklarının okul

laşması için 
ihtiyaçlarının fondan 
karşılandığını ifade 
eden Atalay, 
şunları kaydetti: 
"Şu anda 1 milyon 
600 bin öğrenci şartlı 
nakit transferinden 
faydalanıyor. Yani, 
maddi durumu 
iyi olmadığı için 
çocuğunu okula gön
dermeyen ailelere, 
bu çocuklarını okula 
kazandırdıkları 
takdirde her ay 
düzenli olarak 
ödeme yapıyoruz." 
Atalay, lisede okuyan 
kız çocuklarının 
oranının daha önce 
yüzde 45 olduğunu, 
yapılan yardımlar

sayesinde bunun 
yüzde 74'e çıktığını 
ifade etti.
"BALIK TUTMAYI 
ÖĞRETEREK..." 
Bakan Atalay, 
yardım politikalarını, 
vatandaşları pasif 
alıcı durumunda 
bırakan bir defalık 
destek biçiminden, 
sürdürülebilir gelir 
elde etmeye yönelik 
ve onları üretken 
kılabilecek kalıcı ; 
proje desteklerine 
yönlendireceklerini 
belirterek, 
"Çünkü, yoksulluk 
zincirini balık 
vererek değil, balık 
tutmayı öğreterek 
kırabiliriz" dedi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus ^ğalgaz 
kombi 
m

( ISISAN ) KALORİFER TESİSATI
İS-- - - - - - - - KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSİTTMHHÛT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

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 J
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Türkiye satrançta Avrupa şampiyonu
Kuşadası'nda 
gerçekleştirilen 2006 
7. Avrupa Bireysel 
Satranç Şampiyonası 
sona erdi. Türkiye 
tarihte ilk kez 
Büyük Bayanlar 
Kategorisinde 
Ekaterina Atalık ile 
satrançta Avrupa 
Şampiyonluğuma 
ulaştı. Kuşadası 
Korumar Otel'de 
3 Nisan tarihinde 
başlayan ve internet 
üzerinden yayınlanan 
2006 7. Avrupa 
Bireysel Satranç 
Şampiyonası'nda; 
genel kategoriye 37 
ülkeden 82 GM, 37 İM 
ve 5 FM, bayanlar 
kategorisine 26 
ülkeden 2 GM, 19 İM, 1 
FM, 27 WGM, 23 WIM 
ve10WFM olmak 
üzere toplam 242 
sporcu katıldı.
12 gün süren Avrupa 
Bireysel Satranç 
Şampiyonası'nda 
bayanlarda birinciliği
ni 8.5 puanla 
Türkiye'den WGM 
Ekaterina Atalık 
alırken, erkeklerde ise 
birinciliği 8.5 puanla 
Hırvatistan'dan 
Gltf Zdenfcö közût' 
alarak ülkelerine altın 
madalya kazandırdı. 
Bayanlarda 
Hollanda'dan 
Lanchava Tea 
Bosboom 8 
puanla gümüş, 
Ermenistan'dan Lilit

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok... 

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

Mkrtchian ise 7.5 
puanla bronz madalya 
aldı. Erkeklerde ise 
gümüş madalyayı 8 
puanla Ukrayna'dan 
Vassily Ivanchuk, 
bronz madalyayı 
ise 7.5 puanla 
Bulgaristan'dan Kiril 
Georgiev elde etti. 
Türkiye'nin bayanlarda 
büyük zaferiyle 
sonuçlanan Avrupa 
Bireysel Satranç 
Şampiyonası'nın 
kapanış töreni de 
görkemli oldu. 
Kuşadası'ndaki 
Korumar Otel'in balo 
salonunda gerçek
leştirilen kapanış töre
nine; Avrupa Satranç 
Birliği Başkan Vekili 
Gery Walsh, Türkiye 
Satranç Federasyonu 
Başkanı Ali Nihat 
Yazıcı, Aydın Valisi 
Mustafa Malay, 
Kuşadası Kaymakamı 
Ahmet Ali Barış, 
Kuşadası Garnizon 
Komutanı Umut 
Bütün, Kuşadası 
Emniyet Müdürü 
Ramazan Erdoğan ve 
kalabalık davetli toplu
luğu katıldı. Kuşadası

Folklor Derneği'nin 
halk oyunları ekibinin 
gerçekleştirdiği gös
terilerin ardından 
kapanış töreninde 
ilk konuşmayı, Türkiye 
Satranç Federasyonu 
Başkanı Ali Nilat 
Yazıcı yaptı.
Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanı 
Ali Nihat Yazıcı, 
bugüne kadar satranç
ta Avrupa şampiyon
larını hep imrenerek 
seyrettiklerini ancak 
Kuşadası'nda ilk kez 
tarihi başarı elde 
ettiklerini söyledi. İlk 
kez bir Türk vatan
daşının bayanlar 
kategorisinde Avrupa 
Şampiyonu olması ile 
satrançta Türkiye 
açısından yeni dönem 
açıldığını ifade eden 
Yazıcı, "Büyük 
ustamız Suat Atalık'ın 
eşi Büyük Usta 
Ekaterina Atalık, 11. 
turda rakibi UkraynalI 
WGM Zhukova ile 
berabere kalarak 
ülkemize ilk kez 
büyükler kate
gorisinde Avrupa 
Şampiyonluğu'nu 

getirdi. Türkiye, 
satranç adına büyük 
ilerlemeler elde ediyor. 
7 Avrupa şampiyona 
sının 3'ünü Türkiye'de 
yaptık. Ülke turizmi 
ve organizasyon 
anlamında çok büyük 
başarı elde ederek, 
tanıtım açısından 
üzerimize düşeni yap
tık. Dünyanın hiçbir 
yerinde bu kalitede 
turnuva yapılmıyor. 
Organizasyonun 
Türkiye'de yapılmasıy
la satranç sporu bu 
dalda ilerlemeler kay
detti. 130 bin lisanslı 
sporcumuz vat ve bu 
sayı gittikçe artıyor. 
Geçen ay 15 bine 
yakın lisans verdik. 
Hedefimiz bu sayıyı 
1 milyona çıkartmak. 
Bu turnuvada fe 
derasyonumuz 50 bin 
Avro zarar etti. Bunun 
peşinde değiliz.
Önemli olan ev sahibi 
olarak kaliteli hizmet 
ve ülke turizminin 
tanıtımıydı. Biz üze 
rimize düşeni yaptık 
ve İstiklal marşımızı 
çaldırdık, bayrağımızı 
dalgalandırdık" dedi. 
Daha sonra konuşan 
Aydın Valisi Mustafa 
Malay ise mükemmel 
bir organizasyonun 
tarihi başarı ile 
taçlandırıldığını 
belirterek, bundan 
sonra satrançta 
Türkiye'nin önünün - 
açık olduğunu söyledi.

AB’den Türkiye’ye 
hibe önerisi

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Abdullah Gül, 
AB Komisyonu'nun, 
Türkiye'ye 2006'da 
hibe olarak 500 
milyon avro ver
ilmesini önerdiğini 
bildirdi.
Anavatan Partisi 
İstanbul Milletvekili 
Emin Şirin'in soru 
önergesini yanıt
layan Gül, Gümrük 
Birliği.Anlaş 
ması'nın, Türkiye'nin 
AB ile olan ticaret 
hacminin gelişme
sine ve toplumsal 
refahına katkıda 
bulunduğunu ifade 
etti. Türkiye'nin AB 
ile ticaret hacminin, 
Gümrük Birliği'nin 
ilk yıllarında 
Türkiye'nin aleyhine 
olduğunu; zamanla 
AB ülkelerine yöne
lik ihracatın arttığını 
belirten Gül, 
Türkiye-AB 
ekonomik ilişki
lerinin oluşturduğu 
dinamiğin, Türki 
ye'nih, 1997'de 
Uzakdoğu'da,1998'd 
e Rusya'daki krizler
le 1999 depremleri 
ve 2000-2001 
ekonomik kriz
lerinden az hasarlı 
çıkmasına yardımcı 
olduğunu kaydetti. 
Gül, AB Komisyo 
nu'nun, 2003 katılım

Q_
%

BEKO 498 TR AİG 40803063 
seri noiu yazar kasa ruhsatımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
BURCU EKMEK FIRINI 

İhsan PALTA

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
aldığım Personel Kimlik kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
YASEMİN İKİZ

ortaklığı belgesiyle 
birlikte,Türkiye'ye 
2006'da hibe olarak 
500 milyon avro 
verilmesini önerdiği
ni ifade ederek, 
AB Komisyonu'nun 
Katılım Öncesi 
Aracı Tüzük 
Taslağı'nda,Türkiye' 
ye verilecek fonların 
kademeli olarak, 
AB'ye yeni üye olan 
ülkelere, zamanında 
sağlanan "kişi başı
na yardıma" eşitlen
mesini öngör 
düğünü bildirdi. 
Abdullah Gül, 
Türkiye'nin AB mük- 
tesebatına uyum 
çalışmalarının AB 
fonlarından destek
lenmesi amacıyla 
sağlanan katılım 
öncesi mali 
yardımın, 2007-2013 
yıllarında nasıl ola
cağı konusundaki 
çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
belirtti.

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

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

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
aldığım Personel Kimlik kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
İlhan YILDIRIM

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı Seri B 
523047 - 524001 - 525000 seri nolu 

irsaliyeli faturalarımız kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

YAHYA METE Vergi No : 6190059738

DUYURU
Gazetemizin 17/04/2006 günkü sayısında 

yayınlanan Karacaali Köyü Muhtarlığına ait 
ihale ilanı sehven yayınlanmıştır. 

Geçerli değildir. Duyurulur.
KARACAALİ KÖYÜ MUHTARLIĞI

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Uyuyarak güzelleşmek mümkün».
Uzmanlar, güzelliğin 
sırrının uykuda 
olduğunu keşfetti. 
Derin bir uykuya dalan 
insanın vücudunda 
hormon düzeyinin 
dengelendiği, sindirim 
ve bağışıklık sistem
lerinin kendi içinde 
yoğun faaliyete 
geçtiği, vücudu 
kaplayan cildin de 
kendisini yenilediği 
belirtildi.
Güzellik uzmanları, 
geç yatıp uykusunu 
tam olarak alamayan
ların, bunun faturasını 
hemen ertesi sabah 
ödemek zorunda 
kaldığını ifade ediyor. 
Uzmanlar, uykusuz 
kalmış kişilerin göz
lerinin altında mor hal
kalar, yüzünde çizgiler 
bulunduğuna, cildinin 
solgun ve kuru bir hal 
aldığına dikkat çekiyor. 
Uyku yetersizliği duru
munda bu olumsuz 
tablonun kaçınılmaz 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, uykunun 
sadece iki iş günü 
arasındaki karanlık ve 
yatakta geçirilen süreç 
olmaktan öte önem

(taşıdığının artık ispat
landığının altını çizi 
yor. Uyku sırasında 
ruh halini ve dış 
görünümü böylesine 
etkileyecek önemli 
neler olup bittiği üze 
rine kafa yoran uzman
lar, ulaştıkları sonucu 
şu şekilde özetliyor: 
"Uyku sırasında hor
mon düzeyimiz denge
leniyor, sindirim 
sistemi hızla çalışıyor, 
bağışıklık sistemi 
kendi içinde yoğun 
faaliyete geçiyor ve 
vücudumuzu kaplayan 
cildimiz yoğun 
çalışma içine giriyor" 
Cildimizin her gün 10 
gram ölü deri hücresi
ni atarak pürüzsüz 
kalmayı başardığını 
vurgulayan uzmanlar,

"Bunun gerçekleşe
bilmesi için, her akşam 
derimizin en üst 
tabakasındaki hücreler 
bölünmeye başlar. 
Uyku esnasında ise 
büyüme hormonunun 
artması ve stres hor
monunun düşmesiyle 
birlikte bu reaksiyon 
sürat kazanır. Gecenin 
sessizliği, bu işlev 
için en ideal ortamdır. 
Çünkü şimdi ne güneş, 
ne rüzgar, ne de 
hareket ve stres kar
maşık hücre bölün
mesini engelleyemez. 
İşte bu yenilenme 
saatlerinde cildin, 
başta oksijen olmak 
üzere bir dizi besin 
maddesine ihtiyacı 
vardır. Alınan her 
solukta cilt, ihtiyacı

olduğu oksijeni depo
lar. Bu nedenle akşam
ları yatmadan önce 
yatak odası iyice 
havalandırmalıdır.
İlerleyen yaşla birlikte 
cildin oksijen alımı 
güçleştiği için, 30 
yaşından sonra 
havanın temiz olduğu 
ortamda uyumaya 
daha çok dikkat 
edilmesi gerekir" 
diyor.
CİLDİ YENİLİYOR 
Uyurken, özellikle 
de rüya görüldüğü 
saatlerde, vücut 
ısısının 2 derece art
masıyla birlikte, orga
nizmanın bol miktarda 
sıvı ürettiğini anlatan 
uzmanlar, "İşte bu 
nedenle, sabahları 
uyandığımızda 
saçlarımız nemlenmiş, 
şekilleri bozulmuştur. 
Yağ bezleri geceleri 
yenilendiğinden, uyku 
sırasında yağ salgıla
ması genelde azdır. 
Bu nedenle, cildi 
kuru olanların gece 
yatarken cildine nem
lendirici krem, hatta 
cilt yağı uygulaması 
yapması doğru olur.

Serbest Kürsü

Ayrılan eşler çocuklara nasıl davranmalı?
Eşlerden biri veya ikisi 
ayrılmayı kesin karar
laştırdığında, çocuğun 
bu süreçten ola
bildiğince az etkilen
mesini sağlayabilmek 
için, bundan sonra 
ailenin hayatında ne 
gibi değişiklikler 
olacağı konusunda 
çocuğu bilgilendirmek 
ve bilinçlendirmek 
gerektiği belirtiliyor. 
Evliliğin, her kurum 
gibi zaman zaman 
aksayan yönleri bulun
duğunu, bu aksaklıklar 

ı giderilemediğinde ise 
boşanmayla nokta
landığını hatırlatan 
uzmanlar, boşanmanın 
sebebi ve şeklinin, 
çocukların bu durum
dan ne kadar 
etkileneceğini 
belirlediğini bildiriyor. 
Uzmanlar, boşanma 
sürecinde, şehir veya 
ev değiştirme, yeni 
bir evlilik vb. hayat 
değişikliklerinin erte
lenmesi gereğine 
dikkat çekerek, yaşan
ması mecburi bazı 
değişiklikler varsa, 
bunlara kademeli 
geçişler yapılmasına 
gayret edilmesi gerek
tiğini kaydediyor.
Çocuktan ayrı yaşaya
cak eşin, kademeli 
olarak evden ayrı

I kalmaya başlaması 
I gerektiğini ifade eden

uzmanlar, bu süreç 
haftada bir günden 
5-6 güne kadar 
çıkarıldığında, 
çocuğun ayrılığa daha 
kolay adapte olacağını 
savunuyor.
Boşanmadan sonra, 
çocukların her iki eşle 
de sürekli ve düzenli 
olarak görüşmeye 
devam etmesi gerek
tiğini vurgulayan 
uzmanlar, "Siz artık 
sevgili veya karı-koca 
olmayabilirsiniz ama 
onun için halen anne- 
babasınız. O sizleri 
beraber tanıdı ve 
beraber istiyor. Bunu 
anlamaya çalışın ve 
ayrılığınıza alışması 
için ona zaman verin. 
Çocuğunuza, anne ve 
babanın birbirlerinden 
ayrılmalarının çocuk
larından ayrılmaları 
anlamına gelmediğini 
anlatın. Hep birlikte sık 
sık bir araya gelin" 
tavsiyesinde bulunu 
yor. Uzmanlar, ayrılan 
eşlerin kendilerini ne 
kadar çabuk toparlar
larsa, çocuklarına da o 
kadar çok yararlı ola
bileceklerini belirterek, 
"Unutmamak gerekir 
ki, çocuklar yeni 
karşılaştıkları her 
durumun ne denli 
tehdit edici olup 
olmadığını anlamak 
için genellikle yetişkin

lerin tepkilerine bakar
lar. Sürekli ağlayan bir 
anne, çocuğa duru
mun kötü olduğu, 
neşeli ve çabalayan bir 
anne ise her şeyin 
yolunda gittiği izleni
mini verecektir. Eşler, 
çocukları kesinlikle 
birbirlerine karşı kul
lanmamalıdır. Çocuk 
hiçbir şekilde taraf ve 
tanık tutulmamalıdır. 
Yeni düzenlemelerle 
ilgili kararlar alırken 
çocuğunuzun onayını 
alın ama onu karar 
verme sorumluluğu 
altında ezmeyin" diyor. 
Çocukla ilgili her 
konuda eşlerin 
birbirleriyle çelişen 
davranışlarda bulun
mamaya gayret göster
mesi ve ortak bir yol 
izlenmesi gereğine 
dikkat çeken uzmanlar, 
babanın evinde 
izin verilen bir şeye, 
annenin evinde yasak 
konulmaması gerek
tiğini bildiriyor.
Uzmanlar, çocukların, 
anne-babalarının

boşanması nedeniyle 
kendilerini suçlaya
bileceklerini vurgula
yarak, bu yüzden, 
boşanma sebebinin 
çocukla hiçbir ilgisinin 
olmadığının, bunun 
anne ile babanın 
arasındaki anlaş 
mazlıktan kay
naklandığının 
açıkça anlatılması 
gerektiğini kaydediyor. 
Çocuğun yanında 
boşanma konusunun 
konuşulmaması, 
özellikle de eşlerden 
birinin tarafını tutan 
veya kötüleyen sözler 
sarf edilmemesi 
gerektiğini ifade eden 
uzmanlar, şu uyarılar
da bulunuyor: 
"Boşanma olayını 
çocukla ilişk- 
ilendirmeyin ve kendi
sine bu anlama gelen 
sözler sarf etmeyin. 
Anne ya da babasının 
kendisini sevmediği 
için, çok yaramazlık 
yaptığı için, başka bir 
kadınla birlikte olmayı 
tercih ettiği için vb.”

Donanımlı gençlik
Anadolu’da bir söz vardır. Ağaç köküyle 

güçlüdür. Kökü güçlüyse ağaç rüzgara fırtı
nayla karşı koyar, ayakta durur. Yıllanmış 
çınar ağaçları böyledir.

Donanımlı ülke çocukları da yıllanmış 
çınar ağaçları gibidir. Onların üzerinde 
olsun gözlerimiz. Bu bağlamda hem öğret
menler, hem de ailelere büyük görev düşü
yor. Her birimiz gelenek, görenek ve 
davranışlarımızla çocuk üstünde etki ve 
•Enlendirici oluruz.

“Sağlam gençlik lurkıye nın mayasıdır." 
der Atatürk. Geleceğin mirasçısı olarak 
gördüğümüz çocukları çok severdi. Onların 
iyi yetişmesini, geleceğe güvenle bak
malarını, bilgi ve kültür bakımından ileri git
melerini, özgürce davranmalarını, üretken 
olmalarını, kendilerine özgüven ve özsaygı 
duymalarını, belirli amaçlara erişmek için 
savaş vermelerini, yaptığı işlerde derinliğin 
hakim olmasını düşünürdü. İşte bu neden
lerdendir ki bu bayramı armağan etmiş tüm 
çocuklara. Bizler bu görevimizi layıkı ile 
yaparak onları geleceğe hazırlanmahyız.

Nice mutlu çocuk bayramlarına...
Şükriye GÜRE 

Özel Aykent İlköğretim Okulu 
Türkçe Öğretmeni

DUYURU
Tasviye halinde S.S. İlknur Konut Yapı 

Kooperatifi Başkanlığı’ndan
Kooperatifimizin 30.6.2005 tarihinde 

yapılan Genel Kurulu’nun iptali için Cemal 
Türe tarafından Bursa 2. Ticaret 
Mahkemesi’ne dava açılmış olup, 268/2005 
nolu dosyada davanın devam ettiği Koope 
ratifler Kanunun 53. maddesi gereğince ilan 
olunur.

Gemlik İmam Hatip Lisesi’nderi aldığım 
ortaokul diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Mahmut KILIÇ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Ahmet BAŞKABAK

DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORU
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Stres performansınızı düşürmesin
İnsanların zamansız 
hktan, kendine vakit 
ayıramamaktan 
yakındığı son dönem
lerde hayatı olumsuz 
yönde değiştiren, 
kişileri verimsizleş 
tiren, performans 
düşüren ve aynı 
zamanda da sağlığı 
bozan bir dert haline 
geldi stres. İş sağlı 
ğım olduğu kadar 
insan sağlığını da 
tehdit eden stresi 
tanımlamak gerekiyor. 
insankaynaklari.com'- 
dan alınan bilgiye 
göre Türkiye ve 
dünyada stresin, 
oldukça üzerinde 
durulan bir kavram 
olmasının sebepleri 
arasında birçok 
hastalığa yol açması 
da yer alıyor. Stres; 
iş hayatında verimin 
azalmasına, işe 
gitmede isteksizliğe, 
tutarsız kararlar 
verilmesine sebep 
olurken; bu sonuçlar 
erken ölümlere kadar 
taşınabiliyor. Gün 
geçtikçe daha da 
önemli ve ciddi bir 
husus haline gelen 
stres; çalışanların, 
yöneticilerin ve kuru
luşların yaşamını 
işgal etmekte. İş 
sağlığını olduğu 
kadar insan sağlığını 
da tehdit eden stresi 
tanımlamak gerek
tiğinin belirtildiği 
sitede; bireyler ve 
kurumlar üzerinde 
olumlu, olumsuz 

birçok etkiye sahip 
stresin de çeşitli 
tanımları olduğu ifade 
ediliyor. Stresle ilgili 
bazı tanımlar şöyle: 
"Stres, kişilerde mey
dana gelen ve onları 
normal faaliyetlerin 
den sapmaya zor
layan durumu ifade 
etmektedir. Stres, bir 
eylemin ya da duru
mun kişiler üzerinde 
yarattığı fiziksel veya 
psikolojik zorlamaya 
verilen tepkidir.
Kısaca vücudun 
dışarıdan bir uyarana 
karşı savunma ya da 
uyum sağlama 
amacıyla verdiği tepki 
olarak tanımlanan 
stres, farklı yaklaşım
larla da ele alınabili 
yor. Bazı uzmanlar, 
stresin bir olayda da 
çevresel faktörle 
ortaya çıkan dışsal 
bir olgu olduğunu 
düşünürken, kimi 
uzmanlar da bir duru
ma karşı kişinin 
verdiği öznel tepkilere 
dayalı içsel bir hal 
olduğunu savunuyor. 
İnsanların hayat
larının üçte birini 
çalışarak geçirdiğini 
hatırlatan uzmanlar, 
"İş stresinin de 
üzerinde önemle 
durulması gereken bir 
kavram olması 
kaçınılmazdır. İş stre
si, ortaya çıkarken; 
kurumun içinden, 
dışından, bireyin ken
disinden ve daha 
birçok alandan kay

nak bulabilir" diyor. 
Uzmanlar iş stresinin 
nedenlerini şöyle 
sıralıyor: 
"Politikalar, ücret 
eşitsizlikleri, adaletsiz 
performans değer
lendirmeleri, vardiyalı 
çalışma, fazla sorum
luluk altına girmek, 
istikrarsız çalışma, 
sık bölüm değiştirme, 
görev ve rol belirsi
zler, kurumsal yapılar, 
terfi konusundaki fır
sat azlığı, 
merkeziyetçilik, karar 
alırken fikir ileri 
sürme imkanı tanın- 
mayışı, aşırı derecede 
resmiyet, işçi-işveren, 
personel-yönetici 
çatışması, kurumsal 
süreçler, iletişimin . 
azlığı, yetersiz bilgi 
donanımı, uyuşmayan 
ys dâ öei'ırienmemiş 
hedefler, hatalı dene
tim ve performans 
değerlendirmesi, 
yetersiz geribildirim, 
dış etkenler, uzun 
süreli uykusuzluk, 
dengesiz beslenme, 
uyarıcı değeri fazla 
maddeleri çok 
tüketme, fiziksel 
etkenler, aşırı sıcak 

ya da soğukta çalış
ma, kalabalık çalışma 
ortamları, havasız ve 
kötü aydınlatılmış 
ofisler, bilgisayar 
yorgunluğu, 
mahremiyetin yok
luğu ile kimyasal 
maddelerin, radyasy
onun ya da manyetik 
alanın fazla olduğu 
çalışma yerleri" 
STRESİN ETKİSİNİ 
ANLAMAK İÇİN 
ÖLÇMEK GEREK 
Uzmanlar, kaynağı ve 
sebebi ne olursa 
olsun iş stresinin 
günümüzde bireyleri 
ve kurumlan etkileyen 
bir faktör olduğunu 
vurgulayarak, "Bunun 
etkilerini ve 
sonuçlarını anlaya
bilmek için öncelikle 
stresi ölçmek gerekir" 
şeklinde konuşuyor. 
Çalışanların stres 
altında olduklarında 
genellikle önce 
performanslarının 
düştüğünü hatırlatan 
uzmanlar, stres 
ölçümünde kullanıla
cak en iyi yöntemin 
performans değer
lendirmeleri olduğunu 
belirtiyor. Bireyin, 

çalışma ortamı içinde 
veya dışında strese 
maruz bırakan her
hangi bir durum 
ya da olayla karşı 
karşıyaysa veriminin 
düştüğü gözlemleni 
yor. Bir diğer stres 
ölçme yöntemi ise 
bireyde meydana 
gelen fizyolojik ve 
biyolojik değişimler. 
Fizyolojik ölçüm için 
tansiyon, kalp atışı, 
nabız, refleksler, 
nefes alma hızı gibi 
etkiler kullanılırken, 
biyolojik ölçümlerde 
ise strese bağlı olarak 
vücuttaki birtakım 
salgıların ve hormon
ların artıp azalması 
kontrol ediliyor.
Ancak laboratuarda 
yapılan ölçümler, 
ilave bir stres oluş- 
turabildiğini hatırlatan 
uzmanlar, "Bu da 
testin güvenilirliği ve 
geçerliliği için 
olumsuz bir 
etkendir" diyor.
Bir başka ölçüm 
metodu da bireyin 
hayat olayları tablo
sunu çıkarmaktır. Bu 
tabloda 43 hayat 
olayı, en çok stres 
oluşturandan en aza 
oluşturana doğru 
sıralanmıştır. Bu olay
lardan en çok stres 
yaratanına 100 puan 
verilirken, en az 
yaratan 11 ile puan- 
landırılmıştır. Bundan 
sonra kişilerden son 
6-24 ay içerisinde 
yaşadıklarının 
işaretlenmesi istenip, 
bunların toplam 
puanıyla gelecekteki 
olaylar arasındaki 

korelasyon bulun
muştur (Holmes, 
Rahe; 1967). Bu 
ölçümdeki zayıf ve 
tartışılan yan ise; 
değişkenlerin tüm 
çalışanlar için aynı 
anlamı taşıyacağının 
düşünülmesidir. 
Avrupah uzmanlar 
tarafından geliştiri 
lerek günümüze 
kadar gelen 'Günlük 
iyi ve kötü olaylar 
cetveli' çevresel fak
törleri de mercek altı
na alıyor. İyi olaylar, 
gündelik hayatımızda 
yaşadığımız olumlu 
tecrübeler olarak nite
lendirilirken; kötü 
olaylar, kişiyi çaresiz 
kılan, iyiliğini tehlik
eye düşüren olaylar 
şeklinde tanımlanıyor. 
İŞ STRESİ 
PERFORMANSI 
DÜŞÜRÜYOR 
İş stresinin yoğun 
olduğu kurumlarda 
genellikle performan
sın düştüğüne dikkat 
çeken uzmanlar, 
bu sorunun etkileri 
konusunda şu 
tespitleri yapıyor; 
"Belirli bir seviyede 
ve kabul edilebilir 
sınırdaki stres, kişinin 
verimini bir noktaya 
kadar artırabilirken 
aşırıya kaçmak, fazla 
sorumluluk altına 
girmek, istikrarsız 
çalıştığında psikolojik 
çöküntüyle beraber 
verimi düşürüyor. 
Sürekli olarak stres 
dolu bir ortamda 
çalışma, kurumdaki 
çalışanların 
bağlılığını, tatminini 
azaltıyor.

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
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 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 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
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 613 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25



DUYURU
15 Nisan 2006 tarihi itibariyle 

Gemlik ve Küçük Kumla istasyonumuzda 
YAZAR KASALAR FAALİYETE GEÇMİŞTİR.

Yazar kasaların vermiş olduğu fişler 
fatura yerine kullanılmaktadır.

Tüm müşterilerimizin bilgilerine sunulur

AKCAN Alaattin AKCAN
PETROL Tel: 513 10 79 - 513 17 78

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Yerel basında özel ödeme merkezlerinin 

doğalgaz faturalarını tahsili yönünde yanıltıcı ilanlar görünmektedir. 
Kurumumuzun bu tür kuruluşlar ile hiçbir anlaşması bulunmamaktadır. 

Doğalgaz abonelerinin ileride bir sorun yaşamamaları için 
konulara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. doğalgaz fatura tahsilatlarını, 
Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı No: 3 Gemlik (İskele Meydanı) 

adresindeki şirket vezneleri ile Yapı Kredi Bankası Gemlik-Şubesi aracılığı ile 
yapmaktadır. Otomatik ödemelerle ilgili olarak

। diğer banka şubeleri ile çalışmalar devam etmektedir.
I Çalışmalar sonuçlandığında da şirketimiz aracılığı ile

kamuoyuna bilgi verilecektir.
G€MDAŞ GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.
DOĞALGAZ İrtibat Tel : 513 29 29

i



Merinos Projesi’nin ilk harcını Unakıtan atacak
Bursa Büyükşehlr Belediyesi İle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğinde Merinos Fabrikası'nın Bursa'ya yeniden kazandırılacağı 
projenin temeli bugün saat 13.00'da Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da katılacağı törenle atılıyor. Toplam 273 938 m2'lik alanda, 
72 097 m2 taban alanı bulunan 55 adet binadan oluşan Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası'ndakl müdür evi, İplik işletmesi, 
tabldot (Düğün Salonu), su kulesi, soğutma kulesi, puantörlük yapıları Koruma Kurulu kararıyla korunacak. Haberi sayfa 6'da

GEMİ İK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■E TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
19 Nisan 2006 Çarşamba lnfo@gemllkkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Memur ve işçiye 
nema müjdesi

Ankara 10. İdare Mahkemesi, zorunlu 
tasarruf sisteminden kendi isteğiyle 
ayrılan memur ve işçilerin devlet 
paylarının ödenmesine karar verdi. 
Danıştay'ın kararı onaması halinde 
yaklaşık I milyon memur, işçi ve 
emekliye 500 -1000 YTL arasında 
ödeme yapılması gündeme gelecek.

Haberi sayfa 7'de

Bursa Büyükşehlr Belediye Meclisi Gemlik Belediye Meclisi kararını uygun bulmadı

Ovada 4 kat yapılaşmaya tırpan
Geçtiğimiz ay Gemlik Belediye Meclisi’nde 
görüşülerek kabul edilen ilçenin ova olarak 
bilinen bölgelerindeki 2 katlı yapılaşmayı 
4 kata çıkaran kararını Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 3 kata indirdi. Bu kararın 
alınmasına gerekçe ise Üniversite tarafın
dan yapılan deprem zemin etüd çalış
malarının Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
raporlarına işlenmiş olması gösterildi. 
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, izin 
kararının Belediye’de bir ay süre ile 
askıda kalacağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi 3’de

Kadri GÜLER
kadri_gulor@hotmail.com

Güne Bakış
4 kat Büyükşchirdcn geçmedi..

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin yaptığı açıkla
mada, Gemlik Belediye Meclisl'nln ovada 4 kat 
İnşaat İznine, Bursa Büyükşehlr Belediye 
Meclisl'nln İzin vermediğini açıkladı.

4 kat İnşaat konusunda Gemlik'te alınan 
karardan sonra yazdığım bir yazıda konuyu 
eleştirmiştim.

1999 depreminden sonra İlçemize gelen 
birkaç üniversiteden jeologların yaptığı araştır
mada, 2 kat yapılaşmaya İzin verilmesi tavsiye 
edilmiş, Belediye Başkanımız da bu konuda 
ısrarcı olmuştu.

2 kat yapılaşma birçok kişinin beklentilerine 
yeterli cevap vermemişti.

Zamanla Beledlye'ye karşı yapılan eleştiriler 
artınca, araya bir de seçim girince, İki kat 
yapılaşmadan vazgeçip, 4 kat yapılaşamaya 
doğru yelken açıldı.

Ovada 5 katlı, 11 katlı inşaatların yanında 2 
katlı İnşaatlar ne kadar çirkin görünse de 
"zararın neresinden dönülürse kardır." 
düşüncesiyle bu konuda önceleri kimse ses 
çıkarmadı.

Geçen zamanda 4 kata meclisten olur çıktı.
Büyükşehlr Belediye Meclisi yaptığı 

İncelemede, üniversitelerin Gemlik'te yaptıkları 
zemin etüdlerlne alt raporları, 4 kat yapılaşmaya 
engel teşkil edince, bir katlara tırpan geldi.

Bence Büyükşehlr Belediye Meclisi burada 
denetim görevini yerine getirdi.

Çünkü, küçük yerlerde kİ Belediye meclis
lerinde alınan birçok İmarla İlgili karar, 
bazılarının çıkarları İçin alınmış olabilir.

Bu kararlar blrllerlne rant sağlayabilir.
Ama Büyükşehlr komisyonları vo imar ekip

leri yasal nedenlerle buna geçit vermeyebilir.
Büyükşehlr Belediyesinin kararına 

üzülmesinler, yine do bir açık kapı bırakmışlar.
Çatı katlarına odaya İzin çıkmış.
Yani üç buçuk kata İzin çıkmış.

Kırsal Kalkınma 2006 projesi 
köy muhtarlarına tanıtıldı

Muhtarlar Derneği'nde köy muhtarları ile bir 
araya gelen İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim 
Çetin, 2006 yılında yapılacak projeler hakkın
da muhtarlara bilgiler verdi. Kırsal kalkınma 
Programı çerçevesinde köylere yapılacak 
yardımlar için 169.550 YTL ayrıldığını bildiren 
Çetin, bunun öncelikli olarak hayvancılık ve 
süt üretimi için yapılacağını söyledi. 2’de

Memur disiplin affı isliyor
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-
Son), memur disiplin affı için ülke çapında
İmza kampanyası başlattı. Monnır-Sen Genel
Başkanı Ahmet Aksu, Memurun artık 
bekleyecek sabrı kalmadı" dedi. Sayfa 8'de

Nemıının emekli aylığı düşecek
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Tasarısı, memurun emekli aylıklarını 300 
YTL 'ye kadar düşürecek. Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Tasan'sının 
yasalaşması bekleniyor. Haberi sayfa 7'de

'Gemlik Körfez’ internette «$►- www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

mailto:lnfo@gemllkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_gulor@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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13 Buluşma E W* 3
Gürhan ÇETİNKAYA

Bir Gazeteci bir de kadın fıkrası...
Bir gazeteciyle bir kadının sosyo - anatomik 

yapısını ortaya koyan iki fıkra geçti elime..
Aslında fıkra lakırdının gelişi...

Okuyacaklarınızın gerçeklerden hiç farkı yok . 
Önce gazeteci fıkrası;
Ülkede ekonomik kriz başlamış, her sektörü 

olduğu gibi, basın sektörünü de etkilemiş. İki 
genç gazeteci işsiz kalmış, "Ehh, ne de olsa 
Avrupah sayılırız!" diye yurtdışına çıkmışlar, 
ama ceplerindeki üç beş avro tükenince akılları 
başlarına gelmiş, iş aramaya başlamışlar...

Nafile, her kapı yüzlerine kapanmış, tam 
umutlarını yitirip "Benim ülkem, güzel ülkem!" 
diye diye dönmenin yollarını ararken, bir 
gazete ilanı görmüşler:

"Çiftlikte çalışacak işçi aranıyor!"
Çiftlik sahibi onları ahırın önüne götürmüş: 
"Bu ahırı temizleyeceksiniz, gübreleri 

toplayıp gübreliğe atacaksınız, üç öğün yemek, 
yatacak yer ve saatine de 5 avro! Hadi göreyim 
sizi!"

Bizimkiler "Ya Allah!" deyip işe girişmişler, 
bir haftalık işi, üç günde bitirmişler, her taraf 
pırıl pırıl...

Patron çok memnun, almış onları bir maki
nenin başına götürmüş:

"Şu düğmeye basınca yürüyen bant çalış
maya başlar ve yumurtalar gelir; siz de bantta
ki yumurtaları büyük küçük, iyi kötü diye kutu
lara atacaksınız. Büyükler, iriler bu kutuya; 
kötüler, ufaklar şu kutuya!, Hadi bakayım, 
göreyim sızı!"

Makine çalışmış, bant yürümeye başlamış. 
Yumurtalar geliyor, bizimkiler hangisi büyük, 
hangisi küçük, bu iyi, bu kötü diye tartışırken, 
yumurtalar bandın sonundaki çöp kutusuna 
düşüp kırılıyor, onlar da, ellerinde yumurta, 
bunu hangi kutuya atalım diye tartışıyorlar.

Patron koşup gelmiş, bandı durdurmuş, 
kızgın:

"Ne yapıyorsunuz siz?"
Verecek cevap yok! Patron bir soru daha 

sormuş:
"Siz Türkiye de ne iş yapıyordunuz?" 
"Gazeteciydik!"
Patron "Belli oluyor!" demiş:
"Bok atmayı iyi beceriyorsunuz da iyi ile 

kötüyü, küçük ile büyüğü ayırmayı bir türlü 
beceremiyorsunuz!"

Şimdi de Ferdinand Porsche’nin gözüyle 
kadın fıkrasını okuyalım....

Porsche otomobillerinin babası Ferdinand 
Porsche, rahmetli oluyor ve diğer tarafta 
karşılanıyor...

Karşılayan melek kendisinin büyük icadın
dan dolayı bir dilek hak ettiğini söyleyerek, 
dileğinin ne olduğunu sorar.

Ferdinand Porsche kısa bir süre düşündük
ten sonra

- Tanrı ile bir saat konuşmak isterdim., der.
Melek derhal isteğini yerine getirmek üzere 

Porsche yi bir salona götürür.
Porsche Tanrıya sorar:
- Kadını yaratırken düşüncelerin nelerdi??
Tanrı:
- Ne demek istiyorsun??
Porsche:
- Çok hatalı yaratmışsın.. Mesela
Ön tarafı aerodinamik değil. Çok ses yapı 

yor. Bakım masrafları yüksek. Her ay beş altı 
gün tamamen kullanılmaz durumda. Arka taraf 
çok sarkık duruyor. Sürekli boyanması ve 
yenilenmesi gerekir. Egsoz, emisyona çok 
yakın. Farlar genellikle küçük. Yakıtı da son 
derece pahalı.

Tanrı kısaca düşündükten sonra cevap 
verir:

- Ferdinand, bunların hepsi doğru olabilir 
ama istatistiklere göre bir çok erkek benim 
icadıma senin icadından daha fazla biniyor..

Kırsal Kalkınma 2006 projesi 
köy muhtarlarına tanıtıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl 
başlatılan Kırsal 
Kalkınma 
programları 
çerçevesinde 
sürdürülen 
2006 yılı projeleri 
köy Muhtarlarına 
tanıtıldı.
Muhtarlar 
Derneği’nde köy 
muhtarları ile bir 
araya gelen 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
2006 yılında 
yapılacak 
projeler hakkında 
bilgiler verdi. 
Kırsal kalkınma 
Programı 
çerçevesinde köylere 
yapılacak yardımlar 
için 169.550 YTL 
ayrıldığını bildiren 
Çetin, bunun 
öncelikli olarak 
hayvancılık ve süt 
üretimi için yapıla
cağını söyledi.
Yapılacak hayvan 
yardımlarının 
II Tarım 
Müdürlüğü’nce

Muhtarlar Derneği’nde yapılan toplantıda İlçe Tanm Müdürü İbrahim Çetin, 
2006 yılı projeleri hakkında köy muhtarlarını bilgilendirdi.

gerçekleşeceğini 
söyleyen Çetin, 
yaptıklançalışmanın 
hayvancılığın hangi 
köyde ihtiyaç 
duyulduğunu ve 
kimler tarafından 
daha iyi koşullarda 
yapılabilirliğini tespit 
olduğunu söyledi. 
2006 yılı Kırsal 
Kalkınma Programı 
içinde uygulamaya

konacak olan 
projelere devletin 
1100 YTL yardımda 
bulunacağını 
bildiren Çetin, 
rakamın aşması 
durumunda kalan 
ücretin proje 
sahibi tarafından 
karşılanacağını 
söyledi.
Köylerinin neye 
ihtiyacı olduğunu ve

kimlerin hayvancılık 
yapabileceğini 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne 
bildiren Köy 
Muhtarları ayrıca 
köylerinde 
hayvancılık ve 
süt üretimine 
katkı sağlayacak 
projeleri yapabilecek 
çiftçileri de 
belirleyecekler.

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok... 

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KhFEZ BEKIAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİIC 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı j
Tel: (0.224) 513 96 83 Fav • 513 35 95 i

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Bursa Büyükşehir BelediyeiyieclişiGemlik Belediye Meclisi kararını, uygun bulmadı

i Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvuraH 933@hotmail.com

_ www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YORUM

Geçtiğimiz ay Gemlik Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen ilçenin 
ova olarak bilinen bölgelerindeki 2 katlı yapılaşmayı 4 kata çıkaran kararını 
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 3 kata indirdi. Bu kararın alınmasına 
gerekçe ise Üniversite tarafından yapılan deprem zemin etüd çalışmalarının 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü raporlarına işlenmiş olması gösterildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde alınan 
Gemlik Ovası’nda 
4 kat yapılaşma 
kararı Bursa 
Büyükşehir 
Meclisi’nde 
3'e indirilerek 
kabul edildi. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
konu hakkında 
yaptığı açıklamada, 
12 Nisan 2006 günü 
yapılan Büyükşehir 
Meclisi’nde 
alınan kararın 
daha önce 
Gemlik'te Üniversite 
tarafından yapılan 
deprem zemin 
etüt çafışmafarı 
ve Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü 
raporlarına işlen
mesinin neden 
olduğunu söyledi. 
Üniversite tarafından 
yapılan çalışmalarda, 
Ovada uygulanan 
2 kat izninin 
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü raporları

MEB’den 45 bin kişilik yeni sınav
Öğretmenlerin okul 
yöneticiliği sınav 
larında başarılı ola
maması, 15 bin okul 
müdürlüğü ile 30 
binden fazla müdür 
yardımcılığı kadro
sunu boş bıraktı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğretmen
lerin sınavlarda 
ancak yüzde 5 ile 10 
arasında başarı 
sağlaması üzerine 
okul müdürlüğü ile 
birlikte okul müdür 
yardımcılığı için 
sınav açmaya karar 
verdi. 27 Haziran 
2006 Salı günü yapıl
ması planlanan 
sınavda, başarının 
artması için soruları 
da kolaylaştırmayı 
düşünen bakanlık,

na işlenmesi 
nedeniyle 
Büyükşehir 
Meclisi’nin 4 kata 
izin veremediğini 
belirten Şahin, 
"Ova'da uygulanan 
B-2 kararı, 
(bitişik nizam) 
B-3’e çıkarıldı. 
Sevinilecek husus 
ise bina yapacak 

öğretmenlerin 
sınavlara hazırlıklı 
gelmesi halinde 
başarılı olacaklarına 
inanıyor.
Okul müdürlüğü ile 
müdür yardımcılığı 
için aynı gün ancak 
ayrı olarak düzen
lenecek sınavda; 25 
Türkçe, 15 inkılap 
tarihi, 15 anayasa, 20 
genel kültür, 25 de 
görevinin gerektirdiği 
temel mevzuattan 
soru sorulacak. Okul 
müdürlüğü sınavında 
adayların başarılı 
sayılması için bir 
puan barajı konul
mazken, 100 
üzerinden en fazla 
puan alanların sözlü 
sınava çağrılması 
öngörülüyor. Okul 

kişilerin içerden 
bağlantılı dubleks 
çatı katıyla bu 
rakamı 4'e çıkara
bilirle imkanlarının 
olması" dedi.
Uzun süredir bu 
iznin çıkması için 
bekleyen vatan
daşların konuyu 
bilmelerinde fayda 
olduğunu söyleyen 

müdür yardımcılığı 
sınavında ise 70 
puan barajı bulunu 
yor. Sınav sonuçları 
iki yıl geçerli sayılı 
yor. Müdür yardım
cılığı seçme sınavına, 
adaylığı kaldırılmış 
bütün öğretmenler 
başvurabilecek. 
Müdürlük sınavına 
girmek için ise en az 
iki yıl müdür yardım
cılığı yapmış olma 
şartı bulunuyor. 
Sınava ilişkin duyu
runun önümüzdeki 
günlerde yapılması 
beklenirken, başvu
ruların mayıs ayında 
alınması öngörülü 
yor. Anadolu statü 
sündeki liseler, fen, 
sosyal bilimler, spor 
liseleri ile yatılı

AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Büyükşehir 
Meclisi’nde alınan 
Gemlik'e 3 kat 
izin kararının 
Belediye’de askıda 
kalacağı bir 
aylık süreden 
sonra yürürlüğe 
gireceğini 
söyledi.

ilköğretim bölge 
okullarının müdürleri
ni bakanlık, bunun 
dışındaki tüm liseler 
ile ilköğretim okulu 
müdürlerini valilikler 
atıyor.
Öğretmenlerin 
yüzde 11’i başardı 
2004 yılında yapılan 
ilkokul müdür yardım 
cılığı sınavında 
öğretmenler yüzde 5 
başarı göstere
bilirken, 2005 yılında 
İkincisi yapılan 
müdür yardımcılığı 
sınavında ise öğret
menlerin başarısı 
yüzde 11,6'ya çıka
bilmişti. Bu başarı, 
ikinci sınavda çan 
eğrisine benzeyen bir 
sistem uygulanması 
sayesinde olmuştu.

Nükleer santral meselesi....
Türkiye 1968 yılından beri nükleer santral 

(Atom santralı) konusunu konuşuyor, tartışı 
yor.

Bundan önceki hükümetler 4 defa bu 
santraları kurmak için karar verip, yatırımı 
için yola çıktı..

Değişik nedenlerle bu santrallar yapıla
madı...

Bu günlerde AKP hükümeti de birden faz 
la (3) nükleer santral yatırımı niyetiyle hazır
lıklar yapıp, Amerika Birleşik Devletleri’ne git 
ti..

Enerji alanında söz sahibi olanlar, uzman
lar, artan elektrik enerjisi talebi nin, hidro
lik - kömür, doğalgaz - petrol santraları ile 
karşılanmasının imkansız olduğunu söylü 
yorlar.

Özellikle termik santraların hem pahalı, 
hem de çevreyi kirleten tesisler olduğu orta 
ya çıktı.

Doğal gaz dışarıya bağımlı idi..
Sanayileşen ülkeler zamanla nükleer 

enerjiye geçtiler..
Fransa ürettiği elektrik enerjisinin % 70ini 

nükleer santralardan alıyor.
İngiltere - Almanya - Amerika yarıya 

yakın bu enerjiyi kullanıyor..
Ama burada açıkça söylemek gerekir ki 

nükleer teknoloji ve enerji alanında tekel 
oluşturuldu..

1960 yılından sonra bu teknolojinin müs- 
lüman ülkelere verilmemesi için kararlar alın 
dığı açıkça ilan edildi..

Bu gün Batı ülkelerinde 450 nükleer sant 
rai var...

Müslüman ülkeler de nükleer santrala sa 
hip tek ülke Pakistan’dır..

Bunun da sebebi Asya’da Rusya ile 
Amerika arasında ki hegemonya çatışmasın
da Rusya Hindistan’a bu enerjiyi verince, 
Amerika’da kendi tarafında olan Pakistan’a 
dengeyi kurmak için vermek zorunda kaldı. 
Pakistan bu enerjiden faydalanarak Atom 
bombasına sahip oldu..

Batı ülkeleri çevre kirliliği yapan kömür 
santralarının yerine Nükleer santralar kurar 
ken, diğerlerine termik santral kurmaya teş 
vik etti.

Hidrolik santraların bile kurulmasını bile 
engellediler..

Petrol ve doğalgaz zengini Rusya’da 51 
nükleer santral yapıldı.

5 tanede inşa halinde olduğu söyleniyor.
Düşünün Rusya Doğalgazı’nı, petrolünü 

ihraç ediyor, nükleer enerjiden elektrik sağlı 
yor.

Türkiye’nin bu enerjiye sahip olmasını 
istemeyen Batıhların kamuoyunu, sivil 
toplum örgütlerini nükleer enerji karşıtı eyle 
me yönelttiği iddia ediliyor.

Şöyle mantıklı düşünürseniz bu iddia doğ 
ru da olabilir.

Başbakanın açıklamasına göre hükümet 
bu konuda yola çıktı..

En yeni teknolojiyi verecek olan şirketler
le iş birliği yapılacağı açıklandı.

Amerikanın İran'da bu enerjinin 
gelişmesini Atom bombası yapacak diye 
durmaya çalışması ne kadar doğru bilinmez. 
Irak da bombalar var dendi, ama hiçbir şey 
çıkmadı.

Etrafımız dc Atom bombasına sahip ülke 
ler olmasın, ama biz elektriğimizi bu 
santrallerden elde etmeğe çalışalım.

Aklın yolu birdir....

Gemlik Körfez internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHF'Iİ hanımlar ziyaretlere haşladı
Elif ESMEN

Geçtiğimiz hafta 
içinde Latife Dikmen 
başkanlığında oluşan 
CHP İlçe Kadın Kolları 
ilk ziyaretlerini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e yaptı.
Ziyarette, 
Başbakanımızın da 
bir dönem kadın 
olduğunu hatırlatan 
Baygül, kadının 
yerinin toplumda 
olsun siyasette olsun 
her yerde ayrı 
olduğunu belirterek 
"Kadınların siyasette 
aktif olmamaları 
üzücü bir durum.
Anneler ablalar olarak 
zaten bizleri yöneten 
başlı başına kadın
lardır. Kadınların 
siyasette yerlerini 
almalarını gerektiğine 
inanıyor ve kadınların 
birtakım şeyleri daha 
net görerek ona göre 
güzelleştireceğini 
düşünüyorum. Ulu 
Önder Atatürk'ün çağ
daş partisi CHP'nin 
Kadın Kolları olarak 
sizlerin faydalı işler 
yapacağınıza 
inanıyorum" dedi. 
CHP Kadın Kolları 
Başkanı Latife 
Dikmen ziyaretlerinin 
amacının kendilerini

tanıtmak olduğunu 
belirterek, yeniden 
oluşuma girdikleri 
CHP Kadın Kolları 
olarak Gemlik'te parti

çalışmalarını sürdüre
ceklerini ve başarılı 
olacaklarına inandık
larını söyledi.
CHP Kadın Kolları

daha sonra İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'u ziyaret 
ederek bir süre 
görüştüler.

CHP’den
Kemalpaşa yangınına 

tam destek
Elif ESMEN
Mustafa 
Kemalpaşa 
İlçesine bağlı 
Karaköy'de 
geçtiğimiz 
günlerde çıkan 
yangın sonucu 
köyün tamamen 
yanarak yok 
olmasının 
ardından köy 
halkına yönelik 
yardımlar 
sürerken 
CHP Gemlik İlçe 
Kadın Kolları da 
düzenledikleri
yardım kampanyası 
ile destek veriyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen ve 
yanarak yok olan 
köye yardım etmek 
için başlattıkları 
kampanyanın devam 
ettiğini belirten 
CHP Kadın Kolları 
Başkanı Latife 
Dikmen "Nasıl çık
tığı bilinmeyen bir 
yangınla koskoca 
köyün yok olmasına 
herkes gibi bizlerde 
çok üzüldük. Ama 
üzülmek çare değil. 
Bizler de CHP 
Kadın Kolları olarak 
başlattığımız yardim

kampanyasıyla 
destek vermek 
istedik.
Öğrendiğimize 
göre yiyeceğe 
ihtiyaçları yokmuş . 
fakat giyecek sıkın
tısı çekiyorlarmış, j 
Sadece giyecekle de 
olmaz. Kadın Kollan 
olarak uygun 
gördüğümüz eşya 
ve kıyafetlerden 
temin etmeye 
çatıştık.
Kampanyamız 
devam ediyor. 
Hayırsever vatan
daşlarımızdan da 
destek bekliyoruz" j 
şeklinde konuştu, j

t

l $
ı» iiusta» toır butmii TÜKDER'in isi kolaylaştı

Her Çeşit Emlâk 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

i
t

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYerii Devlet Hastanesi Altı

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

Eski Sahilde 3*1110 m2 asarisörölü, 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 Baraj ı’ 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
Macide ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21

Bursa Tüketicileri 
Koruma Derneği 
(TÜKDER), medya 
organlarında reklam
cılığı denetim ve 
kontrol altında tutan 
Reklam Kurulu'na, 
İstanbul ve 
Ankara'nın ardından 
temsilci gönderen ilk 
kurum oldu. 
Halkı aldatan ve 
yanıltan reklamlara 
yerinde müdahale 
edebilecek olan 
TÜKDER'in işi 
artık daha kolay. 
TÜKDER Genel 
Başkanı Fikri 
Karagöz, Ankara'da 
gerçekleştirilen 
10. Tüketici Konseyi 
Toplantısı'nda alınan 
kararla, 25 kuru
luşun temsil 
edildiği Reklam 
Konseyi'ne girmeyi 
başardıklarını 
söyledi.
Dernek binasında 
basın toplantısı 
düzenleyen Genel

Başkan Karagöz, 
29 üyesi bulunan 
Reklam Kurulu'nda 
TÜKDER'i Genel 
Başkan Yardımcısı 
Sıtkı Yılmaz'ın 
temsil edeceğini 
vurguladı. 
Televizyon ve 
gazetelerdeki 
halkı yanıltıcı, 
aldatıcı reklamlara 
yaptırım uygulaya
bilen Reklam 
Kurulu'nda 
Bursa'dan bir 
temsilci bulun
masının çok önemli 
olduğunu anlatan 
Karagöz, şöyle 
devam etti: 
"İstanbul ve 
Ankara'dan sonra 
ilk kez bir Anadolu 
ilinde faaliyet 
gösteren sivil 
toplum örgütü, 
Reklam Kurulu'nda 
temsil edilecek. Bu 
gelişme, merkezi 
Bursa'da bulunan 
TÜKDER'in

Ankara'daki 
kurum ve 
kuruluşlarda ve 
Tüketici Konseyi'nde 
iyi temsil edildiğini 1 
gösteriyor.
Ticaret ve Sanayi j 
Bakanlığı'nda 
gerçekleştirilen 
10. Tüketici 
Konseyi 
Toplantısı'nın 
ikinci gününde 
AB eşleştirme 
projesi, güvenli 
ürün, güvenli gıda 
kullanımı gibi 
sorunlarını da j 
ele aldık. Oldukça 
verimli ve 
olumlu geçen 
toplantının karar- . a 
(arını yakında 
kamuoyu ile 
paylaşacağız.
Bursa tüketicisini 1 
aldatıcı, yanıltıcı, ] 
ticari reklam ve ilan
lara karşı daha sık | 
bilgilendirecek, 
ihbarları daha yoğun 
değerlendireceğiz." t
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I GÜNLÜK SİYMİ GAZETE

Patlayan su borusu korkuttu
Seyfettin SEKERSÖZ

Dün öğle 
saatlerinde 
çalışma anında 
patlayan su borusu 
çevrede oturanlara 
korkulu anlar yaşattı. 
İstiklal Caddesi 
Ziraat Bankası 
karşısında bulunan 
Fırın Şokak’ta 
BUSKİ elamanları 
tarafından yapılan 
su bağlantısı 

sırasında ana boru
nun patlamasıyla 
çıkan su evlerin 
çatılarına kadar 
yükseldi.
Yaklaşık yarım 
saat müddetle 
insanların meraklı 
bakışları arasında 
evlerin balkonlarına 
ve çevredeki 
dükkanların 
camlarına vuran 
sular ancak hattın 
kesilmesiyle

durabildi.
Olay yerine gelen 
Gemlik BUSKİ 
İşletme Müdürü 
Haşan Türe, 
çalışma yapan 
elemanlardan 
bilgi aldı.
Çevreye fazla zarar 
vermeden kapatılan 
ana su hattı yapılan 
çalışma sonucunda 
onarılarak yeniden 
devreye sokuldu.

Gem 
Gaz

MÜHENDİSLİK • “ V,EİMANN
ISI TEKNİĞİ YETKHJ BAYİİ

Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Siste
Kolon Hattı 
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım
Katı Yakıt Kazanları

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No:l6 ■ GEMLİK iş Tel-Fax:513 03 02
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Merinos Projesinin temeli heyecanla atılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliğinde 
Merinos Fabrikası'nın 
Bursa'ya yeniden 
kazandırılacağı 
projenin temeli 
bugün saat 13.00'da 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın da katıla
cağı törenle atılıyor. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Cumhuriyet 
döneminin ilk sanayi 
yapılarından biri olma 
özelliğine sahip 
Sümerbank Merinos 
Yünlü Sanayi 
Dokuma Fabrikası'nın 
Bursa'ya 'Atatürk 
Kongre-Kültür 
Merkezi' ve 'Merinos 
Kültür Parkı' olarak 
hizmet vereceği 
projenin Türkiye'ye 
hayırlı olmasını 
diledi.
Merinos Fabrikası'nın 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne devri 
konusundaki karar
lılıkları ve verdikleri 
destekten dolayı 
Başbakan Recep

Tayip Erdoğan, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan ve Bakanlar 
Kurulu Üyeleri'ne 
Bursa halkı adına 
teşekkür eden 
Başkan Şahin, 
"Bursa ’yı ulusal ve 
uluslararası alanda 
daha itibarlı örnek bir 
dünya kenti haline 
getirmek için çok 
sayıda kentsel 
dönüşüm projeleri 
ürüterek, bunları 
birer birer hayata 
geçiriyoruz.
Bunlardan Merinos 
Projesi'ni de hüküme
timizin ve kentin en 
önemli dinamiği 
BTSO'nun desteği ile 
hayata geçiriyoruz. 
BTSO Başkanı 
Celal Sönmez'e yöne
tim kurulu ile meclis 
üyelerine de ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” 
dedi.
PROJEDE NELER 
VAR?
Toplam 273 938 
m2'lik alanda, 72 097 
m2 taban alanı bulu
nan 55 adet binadan 
oluşan Merinos Yünlü 

Sanayi Dokuma 
Fabrikası'ndaki 
müdür evi, iplik 
işletmesi, tabldot 
(Düğün Salonu), su 
kulesi, soğutma kule
si, puantörlük yapıları 
Koruma Kurulu 
kararıyla korunacak. 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi olarak 
değerlendirilen 109 
bin 424 m2 ’lik alanda 
kongre ve konser 
etkinliklerinin düzen
leneceği, opera, bale, 
tiyatro gösterilerinin 
yapılacağı 1800 ve 
800 kişilik salonlar, 
sinemalar, konservat
uar ve fuar alanı yer 
alacak. Projede, 
Merinos Fabrikası'nın 
geçmişteki izinin 
geleceğe taşınması 
amacıyla 'Ulusal 
Tekstil ve Modern 
Sanat' ve 'Spor' 
Müzesi" de oluşturu
lacak.
BURSA’YA YENİ 
KÜLTÜR PARK 
"Merinos Kültürparkı" 
konsepti içinde 
değerlendirilen 197 
bin 630 m2 açık

Merinos yeniden
■* '•-hayat buluyor

misi

alanın mevcut bitki 
örtüsü korunarak, 
peyzaj düzenlemeleri 
"Yeşil Bursa" imajına 
yakışacak şekilde 
düzenlenecek ve 2 
bin 500 adet yeni 
ağaç dikilecek. 3 ana 
fonksiyon üzerinden 
hazırlanan projenin . 
'kültür' diliminde 
mevcut yapı stoku ile 
nitelikli ağaç kümesi 
nin yoğun olduğu 
batı tarafındaki 
bölgede kongre kül 
tür merkezi, nikah 
salonu, lokanta ve 
açık anfi ile kültürel 
yaşamın tüm öğeleri 
bir bütün içinde yer 
alacak.

Rekreasyon çalış
malarının yapılacağı" 
bölgenin orta 
bölümünde ise ahşap 
konstrüksiyonlu göl- 
letin yer alacağı mev
cut ağaçların koru 
nacağı teriıatik parkta 
farklı boyutlardaki 
platformlarla sosyal 
aktivitelerin yapıla
cağı alanlar oluşturu
lacak. Bu bölgede 
ayrıca su gösterileri 
havuzlarının önünde 
oluşturulan basamak
lı teras su ve ışık 
gösterileri ise 
Merinos'a ayrı bir 
güzellik katacak.
BursalIlar 
Merinos'taki Senlik

Platosu'nda 
eğlenecek 
Gençlik Merkezi 
olarak düşünülen 
14 bin m2'lik alanda 
oluşturulacak 
'Spor ve Aktivite' 
bölümünde de, 
bisiklet ve yaya 
yolları, basketbol, 
voleybol, tenis 
sahaları, kay-kay 
pisti ve anfi yer ala
cak. 10 bin kişiyi 
kapsayan açık 
alanla bu bölgenin 
'şenlik platosu' olarak 
yapılandırılması 
planlanıyor. 
Düzenleme alanının 
bu bölümü ayrıca 
Bursa Afet Yönetim 
Planı bağlamında 
Acil Kurtarma 
Merkezi biçiminde 
hizmet edecek 
şekilde tasarlandı. 
Tüm alanda 1567 
araçlık açık ve 
kapalı otopark alanı 
da bulunacak. Bu 
otopark Atatürk 
Stadı'nda maç günleri 
yaşanan park sıkın
tısını da ortadan 
kaldıracak.

VVaillanf™ MMLMZ ısı SANı... ¥1 * ■ ’"1 ■1 HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
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Memur te işçiye nema müjdesi Memurun emekli
aylığı düşecek

Ankara 10. İdare 
Mahkemesi, yaklaşık 1 
milyon memur, İşçi ve 
emekliyi İlgilendiren 
bir karar aldı. Danıştay 
kararı onarsa 1 milyon 
kişiye Nema ödemesi 
yapılacak.
Ankara 10. İdare 
Mahkemesi, zorunlu 
tasarruf sisteminden 
kendi isteğiyle ayrılan 
memur ve işçilerin 
devlet paylarının 
ödenmesine karar 
verdi. Danıştay karan 
onarsa 1 milyon kişiye 
ödeme yapılacak 
Ankara 10. İdare 
Mahkemesi, Çalışan
ları Tasarrufa Teşvik 
Fonu'ndan kendi 
İsteğiyle ayrılan 
memur ve İşçilere 
devlet paylarının 
ödenmesi gerektiğine 
karar verdi. Mahkeme 
kararında devlet katkı 
paylarının, zorunlu 
tasarruf sistemine 
dahil olanların 
mülkiyetine geçtiğini, 
sistemden 

ayrılanlara bu payların 
faiziyle ödenmesinin 
"mülkiyet haklanın" 
gereği olduğu 
kaydedildi.
Mahkemenin ödeme 
kararını "mülkiyet" 
hakkına dayandırması 
10 yıllık alacak zaman 
aşımı süresini de 
etkisiz kıldı. 
İlk karar çıktı 
Kendi İsteğiyle sistem
den ayrılanların devlet 
payının ödenmesi 
talebiyle 2003 yılında 
çıkarılan Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik 
Hesabının Tasfiyesi 
ve Bu Hesaptan 
Yapılacak ödemelere 
Dair Kanunun yürür
lüğe girmesinden 
sonra yaptıkları 
başvurulara İlişkin ilk 
karar çıktl. Ankara 
10. İdare Mahkemesi, 
KESK üyesi 
Abdulkadir Devecioğlu 
isimli memurun açtığı 
davayı 28 Şubat'ta 
karara bağladı.
Kararda, Anayasa

Mahkemesi karar
larının geriye 
yürümezliği İlkesinin 
"kazanılmış olan hak
ların korunmasına" 
yönelik olduğu, bu 
yüzden bu kurala 
dayanarak bir hakkın 
ihlal edilemeyeceğine 
dikkat çekildi.
1 milyon kişi ayrıldı 
Davacıya, tasarruf 
hesabında biriken 
devlet katkısının 
Anayasa 
Mahkemesinin iptal 
kararını verdiği I 
Haziran 2000 tarihine 
kadar hesaplanacak 
nemanın, idareye 

başvuru tarihine 
kadar yasal faiziyle 
hesaplanarak ödenme
sine karar verildi. ‘ 
Danıştay'ın kararı ona
ması halinde yaklaşık 
I mllyon memur, işçi 
ve emekliye 500 -1000 
YTL arasında ödeme 
yapılması gündeme 
gelecek. Hukukçular, 
bu karara dayanarak 
açılacak davalarla 
zorunlu tasarruf siste
minden kendi istek
leriyle ayrılan yaklaşık 
I milyon kişiye devlet 
katkı paylarının 
ödenmesine karar ve 
rilebileceğini belirtiyor.

Sosyal 
Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası 
Tasarısı, memu
run emekli 
aylıklarını 300 
YTL'ye kadar 
düşürecek. Yeni 
sistemde kimin 
aylığı nasıl 
etkilenecek? 
CHP Trabzon 
Milletvekili Akif 
Hamzaçebi, yeni 
emeklilik sistemine 
göre emekli memur 
aylıklarında 300 
YTL’ye kadar azalma, 
müsteşar emekli 
maaşında ise 
150 YTL’ye kadar 
artış olabileceğini 
hesapladı.
Hamzaçebi, CHP’nin 
tasarının tümünde 
görüş dile getirdikten 
sonra Genel Kurul’u 
terk edeceğini 
söyledi.
GEÇEN hafta, 
CHP’nin "söz 
hakkının kısıldığı" 
gerekçesiyle Meclis 
Genel Kurulu’nu 
boykot etmesinin de 
etkisiyle yaklaşık 4

saat gibi kısa bir 
sürede yasalaşan 
"Tek Çatı=Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu"nun ardın
dan, bu hafta da 
Sosyal Güvenlik 
Reformu’nun geniş 
kitleleri yakından 
ilgilendiren "Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Tasarısı"nın yasalaş
ması bekleniyor. Tek 
Çatı’da olduğu gibi, 
geçiciler dahil 122 
maddelik "Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası" 
tasarısı da "Temel 
Yasa" kapsamında 
7 bölüm halinde, her 
bölüm bir addeymiş 
gibi kabul edilecek. 
Bu nedenle bu 
tasarının da bir 
günde yasalaşma 
olasılığı sözkonusu.

<ÎDS MÜHENDİSLİK O>
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 T€M€L İLKEMİZDİR

YOĞUŞMALI
DELTA KOMBİ KOMBİ

*
^MÜHENDİSLİK 
kLOAZ DÖNÛBÛM- KOMBİ

2

fcT KALORİFERİ - MERKEZİ SİS'

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
'' (Çalım Kırtasiye Karşısı) No: 23 Gemlik / BURSA 
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Orta öğretimde geçiş şartları
Milli Eğitim Bakanlığı, 
10. sınıf öğrenci
lerinin ortaöğretim 
kurumlan arası geçiş 
şartlarını belirledi. 
Genel liseden mesle
ki ve teknik eğitim 
veren okullarına ve 
meslek okullarından 
genel liselere geçiş 
lerde bakanlık, önce
likli olarak başvuruda 
öğrenci ve velinin 
isteğini kıstas alacak. 
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılı başında 
bütün ortaöğretim 
kurulularının öğretim 
süresini kademeli 
olarak 4 yıla çıkartıp, 
9. sınıfları da genel, 
mesleki ve teknik orta 
öğretim kurumlarında 
ortak sınıf olarak 
kabul eden Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
okullar arası geçişler
le ilgili kıstasların yer 
aldığı bir genelge 
yayımladı
Önce 9. sınıfları ortak 
kılan MEB, şimdi de 
öğrencilere 10. sınıf
tan itibaren ilgi, istek 
ve yetenekleri doğrul
tusunda eğitim-öğre- 
timlerini sürdüre-

bilmelerinin yolunu 
ve okul tercihi yapma 
imkanı getirdi. Genel 
lisede okuyan bir 
öğrenci, 10. sınıftan 
itibaren mesleki ve 
teknik ortaöğretim 
okuluna veya mesleki 
ve teknik eğitimdeki 
bir öğrenci ise genel 
liseye geçiş yapabile
cek ve istediği 
alanı seçebilecek. 
Genel liselerden 
öğrencinin uzmanlaş
mak istediği bir alana 
geçip meslek sahibi 
olmayı istemesinde 
teknik veya mesleki 
liseye geçişte önce
likle öğrenci ve veli 
'isteği' esas alınacak. 
Veli ve öğrenci, 
rehber öğretmen ve 
yönlendirme dersi 
öğretmeninin 

görüşüyle öğrencinin 
9. sınıf yıl sonu 
başarı ortalaması 
(yüzde 50 katkı 
sağlayacak) ve 
ilköğretim diploma 
notuna (yüzde 30 
katisı olacak) bakıla
cak. Ayrıca sağlık 
durumunun öğrenim 
görmek istediği alana 
da uygunluğu 
aranacak.
MEB, mesleki ve 
teknik eğitimde 
okuyan 9. sınıf öğren
cilerinin 10. sınıfta 
genel liseye geçişine 
de imkan tanıyor. Bu 
öğrenciler de aynı 
kıstaslarla geçiş 
yapabilecek. Genel 
liseden meslek ve 
teknik ortaöğretim 
kurumuna geçiş 
yapan öğrenciler, 

alan seçimi için ders 
yılının başlamasına 
kadar başvuru yapa
bilecek. Öğrenci alan 
seçiminde en fazla 
5 alan tercihinde 
bulunabilecekken, 
aynı öğrenci en fazla 
iki okula daha başvu
ruda bulunabilecek. 
Genel liseden mesle
ki ve teknik liseye 
veya mesleki ve 
teknik liseden genel 
liseye başvuranlar, 4 
Eylül 2006 Pazartesi 
günü mesai bitimine 
kadar okul müdürlük
lerince değer
lendirilip, kabul 
işlemleri ilan edile
cek. Anadolu türü 
(Anadolu lisesi, fen 
lisesi) okullarda 
öğrenim gören öğren
cilerin de teknik 
eğitim veren okullara 
aynı şartlar 
çerçevesinde geçiş 
yapabileceği 
kaydedildi. 
Genelgede kesin 
kayıt yaptırıp 
vazgeçen öğrenci
lerin geri dönüşlerine 
izin verilmeyeceğini 
belirtildi.

Memur disiplin affı istiyor

Memur Sendikaları 
Konfederasyonu 
(Memur-Sen), memur 
disiplin affı için 
ülke çapında imza 
kampanyası 
başlattı.
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
AksUj Memur-Sen 
Genel Merkezi 
önünde yaptığı basın 
açıklamasında, 25 
bin çalışan ve 
ailelerinin 2 yıldır 
beklediği memur 
disiplin affının yılan 
hikayesine 
dönüştüğünü 
söyledi.
Aksu, 2004 yılında 
Kamu İşveren Kurulu 
ile yapılan toplu 
görüşmeler son
rasında imzalanan 
mutabakat metni ile 
disiplin affının 
çıkarılmasının karar

laştırılarak imza
landığını 
hatırlattı.
Disiplin cezalarının 
affı hakkındaki 
kanun teklifinin, 
Meclis gündemine 
getirilip son anda 
geri çekildiğini 
belirten Aksu, "ikti
dardan, disiplin 
affıyla ilgili yasanın 
çıkarılması için 
memura verdiği sözü 
tutmasını bekliyoruz. 
Memurun bu mağ
duriyetinin biran 
önce giderilmemesi 
durumunda yasal 
haklarımızı sonuna 
kadar kullanaca 
ğımızı belirtmek 
isteriz. Hükümeti 
tekrar uyarıyor ve 
çağrımızı yineliy
oruz. Memurun artık 
bekleyecek sabrı 
kalmadı" dedi-

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus
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KAZAN
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KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
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Merkez Bankasına yeni başkan ZT 1

Gııınlıııı luışknııı 
Ahmet N<»« «l<»! ’lo/oı, 
Süreyya 
Berdonyoçtl'den 
boşalan Moıkos 
llankaaı lleşkanlığı 
İçin hükümetin kendi
line önerdiği İsmi 
•onunda onayladı. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmot Necdet 
Sezer'ln, Merkez 
Bankanı başkanlığına 
yapılacak alamaya 
İlişkin kararnameyi 
onayladı. Marka/ 
Bankanı'nın yani 
başkanı Durmuş 
Yılmaz oldu. Yılına/ 
şu anda Morko/ 
Bankanı'nın inatilin

başkan üyesi olarak 
görev yapıyor. 
Durmuş Yılına/ 
kimdir?
1847 yılında Uşak'ta 
doğan Yılına/, L.İnana 
eğitimini Ingiltere'de 
The City Unlverslty

London'da tamam
ladı. 1800 yılında 
Türkiye Cumhuriyet 
Marka/ Bankanı Dış 
Borç Erteleme 
Sorvlslnde göreve 
başladı. 1000 yılında 
Müdür, 1000'da Genel

Müdür Yardımcını 
oldu. 2002 yılında 
İşçi Dövizleri Genel 
Müdürü olan Yılmaz, 
01 Mayın 2003 tarl- 
hlnden İtibaren 
Banka Meclisi 
Üyanl olarak görev 
yapmakta.... 16 
Mert'ten bu yana 
vokalot dönemi 
Marka/ Bankanı 
Başkonlığı'na, Banka 
Macllnl üyanl Durmuş 
Yılma/'ın getirilme
siyle birlikte, başkan
lıkta 16 Mart'tan bu 
yana, bir ayı atkın 
türedir davam odan 
vokalot dönoınl do 
sona ermiş olacak.

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü

Genel Sekreteri
o-mall: yoldabykz@yahoo.com

Depremler güneş tutulmasından mı?
Muğla'da Gököva 
merkez ütlü gün 
boyu davam odan 
depremlerle İlgili 
değerlendirme yapan 
Yoraltı Aramacılık 
Bilimsel Araştırına 
Kurulu Yönetim 
Kurulu Başkanı vo 
Türklyo Jeofizik 
Kurumu Onursal 
Başkanı Prof. Dr. 
Ahmot Ercan, "Girit 
vo Rodos hattında 
meydana gelen 
hareketler bana 
güneş tutulmasının 
depreme etkisi olma 
İhtimalini 
düşündürüyor" dedi. 
Konuyla İlgili olarak 
Borularını yanıtlayan 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, "17 1ll gündür 
buralarda hareketlen
meler vardı. Bundan 
2 hafta önce 2 İle 2.3 
arasında olanlar 
depremolktl. Fakat 
17-18'lnde 3 tane 4 İle 
4.3 araaında deprem 
oldu. Bu da doprom- 
olklorln dopremo 
dönüştüğünü gös
teriyor. Bu hatta

bulunan İyonda 4.2- 
6.2 arasında doprom 
meydana geliyordu, 
bunları İnceliyorduk. 
Hatta bir hareketlen
me oluştu vo 
dopromclklerln 
doproıno dönüştüğü 
görüldü" dodl.
Bölgodo daha büyük 
bir doprom olup 
olmayacağını görmek 
İçin bir jeofizik agı 
kurmak gerektiğinin 
altını çizen Ercan, 
"Burada bir kırık yolu 
var. Kırık yolunda da 
depremler meydana 
geliyor ama burada 
büyük bir deprem 
olup olmayacağını 
bilmek İçin bu

jeofizik ağını kurup 
İncelemeler yapmak 
gerekir" diye 
konuştu.
Batın mensuplarının 
güneş tutulmasıyla 
depremler arasında 
bir bağ olup 
olmadığının sorul
ması üzerine Prof. Dr 
Ercan, "Azeri vo Rus 
bilim adamları güneş 
tutulmasının 
depreme etkisi «>la 
bileceğini savunuyor 
lar. Bu konuyla İlgili 
İki yargı var. Birisi 
dopremo etkisi ola'* 
bileceği şeklinde, 
diğeri do olamaya
cağı şeklinde. Biz 
bunlardan dopremo

«»ikisi olabileceği 
savını söyledik. Rus 
vo Azorl bilim 
adamlarının 
düşüncelerİni İyice 
araştırmak gerekir. 
Şu anda Girit vo 
Rodos hattında mey
dana gelen hareketler 
bana, güneş tutul
masının depreme etk
isi olma İhtimalini 
düşündürüyor" 
İfadelerini kullandı. 
Güneş tutulması 
sırasında Tokat vo 
Reşadiye'de 
İncelemelerde bulun
duklarını belirten 
Ahmot Ercan, sözler
ine şöyle devam etti: 
"Güneş tutulmasının 
İstanbul'da etkili bir 
doprom yapmaya
cağım bulduk. 
Bu da bizim no 
kadar doğru 
düşündüğümüzü 
gösterdi. Fakat hiçbir 
İnceleme yapmadan 
böyle bir doprom ola
cağı şeklinde 
yargılarda bulunan
ların haksız olacağım 
gösterdi." dodl.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç dovlr 
Yeni kayıt. Plaka, 

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

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

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
( 'eıııiyellere Ntıııdtılye, masa, 
ıiK^rııbııt, çerez fcııılıı edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR ,

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

TARAFTAR GÖZÜYLE

Şu sıralar İlgin hem üst sıraları, hem do 
alt sıraları bayağı hareketlenmiş durumda. 
Bir taraftan Galatasaray vo Fonorbahço 
arasındaki şampiyonluk çekişmeleri, 
Beşiktaş vo Trabzon'un üçüncülük İçin 
çarpışmaları, alt sırlarda düşmo 
tehlikesinde bulunan Malatya, Samsun gibi 
takımların Iso ligde kalmak İçin gösterdiği 
çaba gerçekten Izlonllmoyo değer. Ancak 
saha İçerisinde yapılan bu karşılaşmaların 
güzellikleri no kadar stat dışına çıksa da, 
dlğor taraftan çirkinlikleri de taraftarlar 
arasında yoğun bir şekilde yaşanıyor. 
Sahalarda uzun yıllardan beri süregelen 
taraftar çekişmeleri özellikle son yıllarda no 
yazık kİ, onca uyarı ve telkinlere rağmen 
artarak büyüyor. Babamdan sık sık din
lediğime göre, o zamanlar takım taraftarları 
yan yana otururlarmış.

Hatta Gemlik'ten o zaman Mithat Paşa 
Stadına Beşiktaş'ın maçını İzlemeye 
Fonorlllorlo,, zamanın çok ağır gidon oto
büsüyle gidiyorlarmış. Hem de kavgasız 
gürültüsüz bir şekilde.

Şimdi bırakın yan yana oturmayı diğer 
takım taraftarlarının karşı tribünde otur
malarına bile tahammül edilmiyor. Bunun 
sebeplerinin başında taraftar olabilme bl 
Hnclnl daha İyi yerine getireceğimize, yavaş 
yavaş bundan uzaklaştığımızı sayabiliriz.

Bu olaylarda kulüp yöneticilerinin do 
büyük sorumluluklarının olduğunu göz ardı 
edilmemesi gerekir.

Buna çözüm olarak da yetkililer daha da 
İleri giderek konuk takım taraftarlarının 
sahaya girmelerine engel oluyor. Bu olaylar' 
da kulüp yöneticilerinin do büyük sorumlu
luklarının olduğunu biliyoruz. Onların 
medyayı araç olarak kullanıp birbirlerini 
suçlar derecesinde demeçler vermesi İşin 
bu boyutlara kadar gelmesinde çok büyük 
bir rol oynuyor.

Burada o takımın bu takımın başkanı 
diye ayırım yapmak İstemiyorum.

Ama örnek vermek gerekirse; yaklaşık 
bir haftadır süregelen Beşiktaş Kulübü 
Başkam Sayın Yıldırım Domlröron'ln sözleri 
basında vo kulüpler arasında büyük yankı 
uyandırdı. Kimi haklı dodl kimi haksız.

Bu arada on son sözü do Spordan 
Sorumlu Devlet Bakam Sayın Mehmet AH 
Şahin söyledi. Bakan Şahin, yöneticilerin 
dalıa dikkatli konuşmaları İçin uyarı da 
bulundu.

Ben Sayın Domlröron'ln demecinin 
zamansız, Sayın Bakan'ın sadece BJK 
Başkanma yönelik verdiği demecini do 
taraflı buluyorum. Koyu bir Beşiktaş 
taraftarı olarak bu olayın sadece üstü kapalı 
olarak bir kişiye yüklenmesinin hata 
olduğunu düşünüyorum.

Dlğor takımlarında başkanları, özellikle 
Fenerbahçe Başkam Sayın Aziz 
Yıldırıın'ında gereksiz açıklamalarına zaman 
/aman şahit oluyoruz. Kısacası bu açıkla
maların yeril yerinde vo düşünülerek yapıl
ması gerekir.

Tabii hu arada taraftarlarında kendilerine 
hAklm olmaai gerekiyor. Bu sonuçta bir maç 
vo üç skor neticeni etrafında dönen bir 
karşılaşma. Yenmek do var yenilmekte.

Ama no olursa olsun unutulmaması 
geıekon, dostluğun, anlayışın paylaşılıp 
yaşanmasıdır.

mailto:yoldabykz@yahoo.com
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Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlar
Kusursuz ve bakımlı el 
ve ayaklar, kadın 
zarafetinin gösterge
sidir. Peki ya el ve 
ayakların güzelliği 
sağlıktan önemli mi? 
Uzmanlar, el ve ayak 
hijyenine dikkat edİ 
lerek dolaşım bozuk
luğu mantar ve eklem 
hastalıkları gibi birçok 
hastalığın oluşumunu 
engellemenin mümkün 
olduğunu bildirdi. 
Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
Ortopedi Ana Bilim 
Dalı'ndan Ortopedist 
Dr. Cemal Kazımoğlu, 
yaptığı açıklamada, el 
ve ayakların insanların 
dış ortamla sürekli iliş
ki kurmasını sağlayan 
vücudun çok önemli 
parçalan olduğunu 
vurgulayarak, "Tüm 
vücut kemiklerimizin 
sağlıklı olması için her 
şeyden önce kemik 
metabolizması için 
gerekli beslenme 
şekline özen 
gösterilmeli ve el- 
ayak hijyenine dikkat 
edilmelidir" dedi.
Vücudun tüm yükünü 
taşıyan ayaklara özel 
bakım uygulamak 
gerektiğine dikkat 
çeken Kazımoğlu, 
bunun özellikle şeker 
hastaları için hayati 
öneme sahip olduğunu 
belirtti. Ayakkabı 
seçerken ayak 
anatomisini zorlama 
yacak rahat

Prematüre bebeğin bakımı nasıl olmalı?
Bir bebek dünyaya 
getirmek yeterince 
ürkütücü bir iş; ama 
bir de bebeğiniz pre
matüre doğduysa, o 
zaman onun için daha 
çok endişelenmeniz 
normal. Peki pre
matüre bir bebeğin 
bakımı nasıl olmalı? 
Bir bebeğin hastane
den eve çıkması her 
zaman için anne ve 
babaları telaşlandın 
yor. Özellikle bebek 
prematüre ise aileler 
daha fazla endişe 
duyuyor. Evet, gerçek
ten de prematüre 
bebeklerin bakımı 
biraz daha zor. Ancak, 
Alman Çocuk 
Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Alper 
Soysal’ın önerileri ile 
bugünleri kolaylıkla 
atlatabileceksiniz. 
Bir prematüre bebek 
hangi şartlar sağ
landıktan sonra has
taneden taburcu 
edilir?
Dr. Alper Soysal: 
Prematüre bebekler 3-

ayakkabılar tercih 
edilmesi gerektiğini 
ifade eden Ortopedist 
Dr. Kazımoğlu, "Ayak 
hijyenine yine çok 
dikkat edilmelidir. 
Tırnak kesimi düzgün 
yapılmalıdır. Ayak cildi, 
mantar ve diğer birçok 
deri hastalıklarına 
yatkın cilttir. Temiz 
tutulması çok önem
lidir. Ayağı terleten 
çorap ve ayakkabıları 
kullanmaktan 
kaçınarak mantarı 
engelleyebiliriz. 
Dolaşımı rahatlatmak 
için ara sıra bacak 
elevasyonu yani 
bacaklarımızı yukarı 
kaldırarak yapacağımız 
egzersizler de fay
dalıdır" diye konuştu. 
MANİKÜR VE 
PEDİKÜRE DİKKAT 
Kazımoğlu, uygunsuz 
ortamlarda yapılan

4 şartı yerine getire
bildiklerinde taburcu 
olabilirler. Ne kadar 
küçük doğmuş olursa 
olsun; eğer solunum 
problemi ortadan kalk
mışsa, kuvözden 
çıkartıldığında 
üşümeyecek kadar 
kendi ısısını koruya- 
biliyorsa yani 
üşümüyorsa ve ken
disini büyütebilecek 
kadar emmek suretiyle 
beslenebiliyorsa eve 
taburcu olabilir 
demektir. Prematüre 
bebekler bu yetenek
lerin hepsini ortalama 
34-35 haftalık iken 
yapabilirler.
Bebek eve geldikten 
sonra nasıl bir beslen
me düzeni olmalıdır? 
Hangi miktarda anne 
sütü veya mama ver
ilmelidir?
Dr. Alper Soysal: 
Prematüre bir bebek 
evde 3 saatte bir veya 
eğer acıkırsa daha 
erken sürelerle 
beslenmelidir. Eğer 
anne sütü varsa anne 
sütü, yoksa prematüre 

manikür ve pedikür
den doğabilecek 
rahatsızlıklara karşı 
da şu uyarılarda 
bulundu: 
"Uygunsuz ortam
larda yapılan 
manikür ve pedikür
den sonra, en sık 
olarak tırnak yatağı 
enfeksiyonu 
görülür. Yeterli ste 
rilizasyonun sağlan
madığı aletlerin kul
lanımı, enfeksiyon 
için zemin hazırlar. 
Yanlış tırnak ke 
simine bağlı olarak 
tırnak batması da

gelişebilir. Kısacası, 
güzelleşmek uğruna 
sağlığımızdan olma
mak için dikkat 
edilmeli" 
Ayak sağlığı için her 
şeyden önce sıkı 
olmayan, rahat ve 
alçak topuklu 
ayakkabıların tercih 
edilmesini isteyen 
Dr. Kazımoğlu, 
"Ayakkabının tabanı 
yumuşak olmalı. Ayak 
numarasına uygun 
ayakkabı giyilmeli. 
Kemik şeklini, 
çok dar ya da çok 
geniş ayakkabıların 
bozacağı unutulma
malı. Ayağı terletebilen 
spor ayakkabılar çok 
uzun süre kullanılma
malı. Hijyen açısından 
da başkalarının 
ayakkabıları 
kesinlikle giyilmemeli" 
dedi.

maması veriyoruz. 
Anne sütünü de anne 
sütü güçlendiricisi ile 
takviye ediyoruz. 
Burada önemli olan 
günde ortalama 20-30 
gr kilo almasıdır. 
Taburcu olduktan 1 
hafta sonra mutlaka 
tartı kontrolü yapı 
yoruz. Haftada ortala
ma 150-200 gr tartı 
alması yeterli 
beslenebildiğini 
gösterir. Prematüre 
bebeğin sağlığı 
hakkında kesin fikre 
sahip olabilmek için 
doğum zamanı mı 
yoksa kilosu mu anne 
ve baba tarafından 
kriter alınmalıdır? 
Dr. Alper Soysal: 
Hamilelik süresi daha 
önemlidir. Çünkü 30 
haftanın altında doğan 
bebekler en riskli 
grubu oluştururlar ve 
bu'bebeklerin onda 
birinde kalıcı sorunlar 
gelişebilir. Ancak eğer 
hamilelik haftası 30 
üzerinde ama kilosu 
1000 gr altında ise, bu 
durumda da bazı

Ort. Dr. Cemal 
Kazımoğlu, yüksek 
topuklu ayakkabıların, 
ayağa binen yük 
dağılımını değiştirdiği
ni kaydederek, 
"Değişen yük dağılımı, 
ayağın özellikle birinci 
parmağında 
yani baş parmağında- 
olmak üzere belli 
yerlerinde aşırı zorla
malara ve deformiter- 
lerin oluşmasına 
sebep olur. Bunun 
sonucunda ise 
ameliyat gerektiren 
çeşitli rahatsızlıklar 
ortaya çıkabilir" 
diye konuştu.
Ort. Dr. Cemal 
Kazımoğlu, yaşlan
mayla birlikte el ve 
ayaklarda karşılaşılan 
problemlerle ilgili 
olarak da şunları 
söyledi: "Yaşlanma 
ile beraber el ve ayak
larda karşılaşılan 
en sık problem, halk 
«ırasında kireçlenme 
olarak bilinen eklem 
dejenerasyonudur. 
Kemik kalitesinin azal
masına bağlı ortaya 
çıkan bir çok defor- 
mite, yaşlılarda sık 
karşılaşılan durum
lardır. Bunların 
temelinde ise vücudun 
genel sağlığı ile ilgili 
farklı problemler yat
maktadır. Yine de 
özenli bakım ve doğru 
ayakkabı seçimi ile bu 
tür dejenerasyonların 
bir kısmı önlenebilir".

figl ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 6 yaş
kaleminden

ŞİİR KÖŞESİ -

riskler oluşabilir.Pre 
matüre bebeğin evde 
kullanması gereken 
ilaçlar anne ve baba 
tarafından nasıl ver
ilmelidir? Süte 
karıştırmak uygun 
mudur? Dr. Alper 
Soysal: Genel prensip 
olarak evde kullan
ması gereken vitamin 
ve demir damlalarını 
direk olarak ağıza 
damlatmalarını tercih 
ediyoruz. Süte 
karıştırılması etkilerini 
azaltabiliyor.

Su sorunu
Suyumuz acı oldu 
Yiğidin harcı oldu 
BUSKİ'ye şiir yazmak 
Boynumun borcu oldu.

Faturayı veriyor 
Borcunu öde diyor 
Millet dümdüz gidiyor 
Herkes davacı oldu.

Ödesek çok külfetli 
Ödemesek bir türlü 
Şikâyetler küfürlü 
Sorun bir sancı oldu.

Başkan bul aramızı 
Sar bizim yaramızı 
İndir su paramızı 
Gençler hamamcı oldu.

‘Gemlik Körfez’ internette
www. g em I i kkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

ABONE OLDUNUZ MU?
nîiRTSl ABONE OLUN 

okuyun okutun
■■■ OUNLUK 8İYABİ OAZflT* ü|

kkorfezgazetesi.com


19 Nisan 2006 Çarşamba SAĞLIK Sayfa 11

Sigara, deriyi de öldürüyor Dönemsel saç
Sigaranın, 
damarlardaki 
daraltıcı etkisiyle 
kan akımını 
bozarak yaraların 
iyileşmesini olumsuz 
etkilediğini, 
tek bir sigaranın 
90 dakika boyunca 
damarları daralttığını 
belirten uzmanlar, 
içerisinde 4 
binden fazla 
kimyasal madde 
bulunan sigarayı 
içenlerin derisinin 
5 kat daha fazla 
kırıştığını açıkladı. 
Sigaranın deri 
üzerindeki etkisini 
anlatan Dermatoloji 
Uzmanı Doktor 
Zekayi Kutlubay, 
bazı çalışmalarda 
sigaranın güneş 
ışınlarından bile 
etkili olduğunun 
tespit edildiğini 
söyledi. Soluk, 
kirli beyaz-gri renkli 
ve kırışık derinin 
"sigara tiryakisi 
derisi" olarak tanım
landığını belirten 
Dr. Kutlubay, "Sigara 
içenlerin yüzde 
79'unda bu görünüm 
mevcuttur. Sigara 
tiryakileri, kalıcı çizgi 
veya kırışıklığa 
sahiptirler. Alttaki 
kemik çıkıntılarının 
belirginleşmesi sonu
cu çökmüş yüz 
ifadesi vardır.

Deride incelme, 
hafif gri görünüm 
vardır. Deri hafif 
turuncu-mor 
kırmızısı renk 
alır" dedi. 
Sigara tiryakilerinin 
yüz yapısının 70 yaş 
üzerindeki kadınların 
yüz yapısıyla aynı 
olduğuna dikkat 
çeken Dr. Kutlubay, 
"Sigara içenlerde 
kırışıklığın erken 
yaşta başlaması 
dikkate değerdir. 
Kırışıklık oluşumu 
bir yılda içilen sigara 
miktarıyla doğru 
orantılıdır. Sigaranın 
kırışıklık yapıcı 
etkisine kadınlar 
daha fazla 
duyarhdırlar.
Nikotin ve şinir 
sisteminin uyarılması 
sonucu gelişen 
damarlardaki 
daralma, dokuların 
oksijenlenmesinde 
azalma, pıhtılaşmada 
artış, kollajen 
depolanmasında 
azalma, kırışıklık 
oluşumunu 
kolaylaştıran 
etkenlerdir" diye 
konuştu. 
Dr. Kutlubay, 
sigaranın deri 
üzerindeki etkilerini 
açıklayan faktörleri 
ise şöyle açıkladı: 
"Sigara içenlerde 
derinin neminin

azalmış olması, onun 
toksik etkisine 
bağlıdır. Kırışıklığın 
şeklini belirlemede 
önemli role sahiptir. 
Sigara içerken kul
lanılan yüz kaslarıyla 
ilgili olarak dudak 
çevresinde, tek taraflı 
içenlerde aynı tarafta 
kırışıklık görülmesi 
veya kazayağı kırışık
lıkları gibi özel 
görünümler ortaya 
çıkar. Bütün sigara 
içenlerde 'sigara 
tiryakisi yüzü' 
görünümü olmadığı 
için genetik faktör
lerin rolü de 
düşünülmektedir. 
Sigara içenlerde 
vücudun güneş 
görmeyen yerlerinde 
derideki elastik 
tabakanın, sigara 
içmeyen aynı yaş 
grubundakilere göre 
daha kahn ve parçalı 
olduğu gösterilmiştir. 
Derideki kronik oksi- 
jenlenmenin azal
ması, kollajen sen

tezini düşürerek 
belirgin kırışıklığa 
neden olmaktadır. 
Sigara, damarlardaki 
daraltıcı etkisiyle 
deride gri-esmer ren
klenmeye neden olur. 
Sigaranın kısırlık, 
erken menapoz, 
adet düzensizlikleri 
gibi anti-östrojenik 
etkileri bilinmektedir. 
Östrojenin deri 
üzerindeki fizyolojik 
etkileri menapoz son
rası dönemde açıkça 
görülmektedir. Sigara 
içen kadınlarda göre
celi bir hipoöstro- 
jenik durum mey-' 
dana gelmekte ve bu 
da deri kuruluğu ve 
kırışıklığa neden 
olmaktadır. Sigara A 
vitamini seviyesini 
azaltır, dolayısıyla 
hücrenin bir numaralı 
düşmanı olan 
serbest radikallere 
karşı korunmayı azal
tarak, kırışıklıkların 
oluşumunu kolay
laştırır."

dökülmelerine ttıt
Gaziantep Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Zülal 
Erbağcı, ağır diyetler, 
aşırı uykusuzluk, 
stres ve geçirilen 
bazı ateşli hastalık
ların dönemsel saç 
dökülmelerine neden 
olabileceğini 
söyledi.
Erbağcı, günde yüz 
telden fazla saç 
kaybının "dökülme" 
olarak tanımlandığını 
ve saç dökülmesinin 
sık rastlanan bir 
rahatsızlık olduğunu 
belirtti. Hemen 
hemen her insanın 
hayatının belirli bir 
döneminde bu sorun
la karşılaştığını ve 
saç dökülmesinin en 
sık karşılaşılan çeşi
dinin dönemsel saç 
dökülmesi olduğunu 
ifade eden
Erbağcı, "Bu tür saç 
dökülmesi saç 
derisinin belirli bir 
bölümünde değil 
genelinde 
görülür"dedi.
Yüksek dozda A vita
mini alınması ve 
bazı ilaçların da saç 

dökülmesini 
tetikleyebileceğini 
kaydeden Erbağcı, 
"Karaciğer 
ve böbrek yetmezliği, 
kronik hastalıklar ve 
uzun süre narkoz 
etkisinde kalmak da 
dönemsel saç 
dökülmesine yol 
açan etkenler 
arasındadır" 
diye konuştu. 
Erbağcı, şöyle 
devam etti: 
"Dönemsel saç 
dökülmesi, kalıcı 
olmayan bir saç 
dökülmesi türüdür. 
Saç dökülmesine 
neden olan 
etkenler ortadan 
kaldırıldığında 
saçlar da 
eski sağlığına 
kavuşur.
Ancak kişinin saç 
dökülmesine 
neden olan 
etkenlerle 
yaşamaya devam 
etmesi, yani ağır bir 
diyeti sürdürmesi, 
aşırı uykusuz 
kalması ve stresli bir 
ortamda yaşaması, 
dönemsel saç 
dökülmesini 
kronikleştirebilir.
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DUYURU
15 Nisan 2006 tarihi itibariyle 

Gemlik ve Küçük Kumla istasyonumuzda 
YAZAR KASALAR FAALİYETE GEÇMİŞTİR.

Yazar kasaların vermiş olduğu fişler 
fatura yerine kullanılmaktadır.

Tüm müşterilerimizin bilgilerine sunulur

AKCAN Alaattin AKCAN 1
PETROL Tel :513 10 79 - 513 17 78

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Yerel basında özel ödeme merkezlerinin 

doğalgaz faturalarını tahsili yönünde yanıltıcı ilanlar görünmektedir. J 
Kurumumuzun bu tür kuruluşlar ile hiçbir anlaşması bulunmamaktadır. I 

Doğalgaz abonelerinin ileride bir sorun yaşamamaları için 
konulara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. doğalgaz fatura tahsilatlarını, j 
Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı No: 3 Gemlik (İskele Meydanı) 

adresindeki şirket vezneleri ile Yapı Kredi Bankası Gemlik Şubesi aracılığı ile 
yapmaktadır. Otomatik ödemelerle ilgili olarak 

diğer banka şubeleri ile çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar sonuçlandığında da şirketimiz aracılığı ile 

kamuoyuna bilgi verilecektir.
G € IVI D A $ GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.
DOĞAL GAZ İrtibat Tel : 513 29 29



Emeklilik yaşı 65 oldu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı'nın 4 bölümü, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tasarıya göre, 
yüksek öğrenim görmüş 25 yaşından büyük kız çocukları, kendisine bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık sigortasından 
yararlanamayacak. Prim ödensin veya ödenmesin, 18 yaşına kadar sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Emeklilik yaşı 
2036'dan itibaren kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2048’de kadın ve erkek için eşitlenerek 65 olacak. Haberi sayfa 9’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
20 Nisan 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Üniversiteli 
polisler geliyor 

Polis Akademisi Başkan Vekili Naci 
Uğur, yakın gelecekte tüm polis me 
murlarının 4 yıllık üniversite mezunu 
olacağını söyledi. 4 yıllık üniversite 
mezunu olmayan polis kalmayacağını 
söyleyen Uğur, "Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi 
arasında bir protokol imzaladık.” dedi.

Haberi sayfa 8’de

Organ Bağış Kampanyası bilgilendirme toplantılarına Gemlik’ten başlandı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Organ bağışı..
Organ bağışı bekleyen hasta sayısının 

bin kişi olduğunu duyunca şaşırdım.
30

Yaşarken bir organının görevini yerine 
getirmemesi nedeniyle acılı günler yaşayan, 
göz göre göre ölüme doğru koşan 30 bin insan..

Bugün sağlıklı olabiliriz.
Gelecek günlerin insana neler getireceği bi 

linmez.
Yaşarken sağlıklı olmanın çoğu kıymetini de 

bilmeyiz.
Oysa, yaşamda en büyük değerin sağhk 

olduğunu, sağlığımız elden gittikten sonra 
anlarız.

İnsanları yücelten erdemlerin başında 
yardımlaşma gelir.

Muhtaca destek gelir.
Dün, Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde yapılan 

toplantıda, Uludağ Üniversitesi ile İl Sağlık 
Müdürlüğü ilgilileri organ bağışı konusunda 
gençleri bilgilendirdiler.

Gemlik’ten Bursa’ya diyaliz ünitesine giden 
50’ye yakın insanı hergün görüyoruz.

Bu insanların büyük bir çoğunluğu organ 
bekliyor.

Kendine uygun bir böbrek bulunamadığı için 
bu işi makinalara yaptırarak yaşamaya çalışı 
yorlar.

Hem kendileri hem de aileleri perişan oluyor.
* Türkiye de organ bağışı bilinmeyen bir konu.

Bu konuda dinsel inanç yanlışlıkları da var.
Öğretmen Çelil Güllü, bugün Uludağ Üniver- 

sitesi’nde asistan olan kızına bir böbreğini ve 
rerek yaşamını sürdürdüğü gibi kızının da 
yaşamını kurtarmış örnek bir insan ve babadır.

Uzmanlar yaşarken ve öldükten sonra 
organlarımızın muhtaç olan bir hastaya 
bağışlanabileceğim söylüyor.

Bu konuyu biraz düşünmemiz gerekir.
Öldükten sonra hiç bir işe yaramayacak olan 

vücudumuzun organlarının kaç kişiyi yaşata
cağını biliyor musunuz?

Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ile İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen "Organ Bağışı 
Kampanyası" bilgilendirme 
toplantısı dün yapıldı. 
Ülkede 30 bin kişinin organ 
nakli beklediğini belirten 
Bursa Devlet Hastanesi 
Organ Nakli Koordinatörü 
Dr. Beril Tuna, Bursa'da 
yaklaşık 500 kişinin organ 
nakli beklediğini hatırlata
rak, organ bağışı yapacak 
kişilerin 18 yaşını geçmiş 
olmaları ve akli dengelerinin 
yerinde olması gerektiğini, 
böbrek, karaciğer ve kalp 
nakli beklendiğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

AKP’li gençler 
“Uyuşturucuya hayır” 

kampanyası başlatıyor

"Uyuşturucu maddelerin kullanımının 12 
yaşına inmesi, sigara kullanımını ise 8 
yaşına inmesi şuur zedeleyici bir gerçektir" 
diyen AKP Gençlik Kolları Başkanı Gencay 
Yılmaz, "Uyuşturucuya hayır" kampanyası 
başlatacaklarını duyurdu. Haberi sayfa 2’de

Unakıtan; “Türkiye’de 
rekabet gücü artmalı”

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından gerçekleştirilecek Merinos Kentsel 
Dönüşüm Projesi'nin dün yapılan temel atma 
törenine katıldı.Unakıtan, "Dünyada bütün ülke 
ler arasında daha fazla ihracat yapmak, daha 
fazla satmak ve yabancı sermayeyi çekmek 
için bir yarıştır" dedi. Haberi sayfa 12’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


AKP’li gençler 
“Uyuşturucuya hayır” 

kampanyası başlatıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Alkollü içkiler ile 
sigara ve her tür 
uyuşturucuların her 
geçen gün yüzlerce 
kişinin hayatını 
tehdit ettiğini 
söyleyen AK Parti 
İlçe Gençlik kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, 
"Uyuşturucuya 
hayır" kampanyası 
başlatacaklarını 
duyurdu. 
Uyuşturucunun ne 
anlama geldiğinin 
herkes tarafından 
bilinmekte olduğunu 
belirten Yılmaz, 
gençlerin bazen 
arkadaş edinmek, 
bazen de dertlerden 
uzaklaşmak için, 
bazen detarkh 
görünmek için bu 
tarz şeyleri denedik
lerini ve bir çok 
insanın hayatının 
bu şekilde yok 
olduğunu söyledi. 
Gencay Yılmaz, 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında 
"Uyuşturucu 
maddeler; merkezi 
sinir sistemini 
etkileyerek kullanan 
kişinin ruhsal ve 
fiziksel dengesini 
bozan, bu kişide 
fiziksel ve ruhsal 
bağımlılığa yol açan, 
kişisel ve toplumsal 
yönden ekonomik 
ve sosyal çöküntü 
oluşturan 
maddelerdir.
Uyuşturucunun 
satışı ülkemizde 
yasak olsa da bazı 
çıkarcı kitleler bun
ların satışını yaparak 
yasal olmayan yol
larla yüklü miktarlar- 

ı aâ paralar kazanıyor.
Uyuşturucu 
maddelerden uzak 
durmanın yollarını 
herkes bilse de 
bazen kişilerin 
yaşam tercihleri yan
lış yapıp kendilerini 
ölüme sürükleye
biliyor. Uyuşturucu 
maddelerin kul
lanımının 12 yaşına 
inmesi, sigara kul
lanımını ise 8 yaşına 
inmesi şuur zede
leyici bir gerçektir. 
Eskiden okullarda 
dahi değil kullanan, 
uyuşturucuyu gören 
bile yoktu.
Uyuşturucu 
ticaretinde transit 
geçiş ülkesi olan 
Türkiye ise son yıl
larda hedef ülke

haline geldi. Bu 
durumu cazip kılan 
ise çocuk ve genç 
nüfusun yoğun 
olması.
BM raporlarına göre 
2004 yılında dünya
da 200 milyon uyuş
turucu bağımlılığının 
bulunduğu, bunlar
dan 63 milyonun 
esrar, 15 milyon 
eroin, 14 milyon 
kokain, 8 milyon ise 
Extacy kullanımı 
olduğu tespit 
edilmiştir.
Uyuşturucu tehlikesi 
çığ gibi büyümekte
dir. Emniyetin 
2004yıh raporuna 
göre uyuşturucu kul
lanımı bir önceki yıla 
göre yüzde 200, 
uyuşturucudan 
yaşamını yitirenler 
ise yüzde 400 art
mıştır. Bu korkunç 
tablo karşısında 
herkesin üzerine 
düşen görevi yap
masını bekliyoruz. 
AK Parti Gençlik 
Kolları olarak 
'Uyuşturucuya Hayır* 
kampanyası 
başlatıyoruz.
Uyuşturucuyla 
mücadele kapsamın
da ilerleyen haftalar
da da programlar 
hazırlayarak gün
demde kalmasını 
sağlayacağız. Biz 
gençlerin kendimizi 
iyi yetiştirerek 
topluma yararlı birer 
evlat olmalıyız. Bu 
anlamda son yıllarda 
gençlik kuşak çatış
masının yaşandığı 
büyüklerimize 
saygının azaldığı bir 
ortamda Hazan 
Rüzgarı isimli oyun
la hem bu boşluk 

dolacak hem de 
sanatsal bir etkinlik 
yapmış olacağız. 
İstanbul Üsküdar 
Tiyatrosu tarafından 
gösterime girecek 
olan oyun Cumartesi 
günü akşamı saat 
19.00 da Belediye 
Kültür Merkezinde 
yapılacaktır. AK 
Parti gençlik kolları 
olarak 'uyuşturul
mayan bir nesil için 
şimdi görev zamanı' 
diyerek, başlatmış 
olduğumuz uyuştu
rucuya hayır 
kampanyasına 
destek amacıyla 
'Hazan Rüzgarı' 
isimli oyunumuza 
tüm Gemlik 
halkını bekliyoruz" 
dedi.

Elif ESMEN

Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi METKE 
(Mesleki eğitim 
gelişimleri) şeflerinin 
organize ettiği 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı Türkiye 
İş Kurumu İl 
Müdürlüğü iş ve 
meslek danışmanları 
tarafından 
8. sınıflara meslek 
seçiminin önemi, 
9. sınıflara alan 
seçimi ve seçtikleri 
alanda girebilecekleri 
meslekler üzerine 
bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Türkiye İş Kurumu 
İş ve Meslek 
Danışmanı Nurcan 
Meral ile Eğitim 
Uzmanı Behiye 
Angı'nın konuşmacı 
olarak katıldığı 
toplantıda 
öğrencilere 
okulun tanıtımının 
ardından İş 
Kurumunun çalışma 
düzeni ile iş ve 
meslek servisleri 
hakkında bilgilendiri
ci slayt gösterisi 
yapıldı. 
Türkiye İş 
Kurumu’nun hiçbir 
ücret almadan 
okullarda gerçek
leştirdiği iş ve meslek 
danışmanlığı 
servisindeki 
kaynaklardan 
yararlanmaları için 
Adalet Meslekleri, 
Öğretmenlik, 
Mühendislik.

&

Sağlık mesleklerini 
tanımaları için 
kitapçık, 155 
mesleğin özet 
bilgileri tanıtım

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND BAYİİ 

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98 

| ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.cou

broşürleri ve 
afişlerle birlikte 
meslekleri 
tanıyalım CD si, 
iş arama teknikleri

üzerine bildirileri S 
öğrencilerin 
yararlanmaları | 
için okullara 
bırakıldı.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINI! 

linin mnıı 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMIJ*

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax :513 3595J

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cou
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Organ Bağış Kampanyası bilgilendirme toplantılarına Gemlik’ten başlandı

311 İlin tosla organ toğısı W
L YazıYORUM

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmall.com 
www.ozcanvural.sayfasl.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ile 
İl Sağlık Müdürlüğü 
tarafından organize 
edilen ve İlk 
kez Gemlik'ten 
başlatılan "Organ 
Bağışı Kampanyası" 
konusunda öğren
cilere bilgi verildi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi doktor
larından Levent 
Kutlu'nun bilgisayar 
sunumuyla hazır
lanan toplantıya İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Sağlık Gurup Başkanı 
Dr. Besim Çavuşoğlu 
ile öğretmen ve 
öğrenciler katıldı. 
Bilgilendirme 
toplantısına katılan 
UU Organ Nakli 
Koordinatörü 
Dr. Salih Gülten, 
Bursa Devlet 
Hastanesi Organ 
Nakli Koordinatörü 
Dr. Beril Tuna ile 
Sağlık İl Müdürlüğü 
Tedavi Hizmetleri 
Şube Tabibi 
Dr. Berrin Demir, 
organ ve doku 
bağışlama ile bunları 
ilgilendiren kanunlar 
hakkında açıklayıcı 
bilgi verdiler. 
BURSA'DA 500 KİŞİ 
ORGAN BEKLİYOR 
Toplantıya konuşmacı 
olarak katılan Dr. 
Beril Tuna, Bursa'da 
yaklaşık 500 kişinin 
organ nakli beklediği

ni hatırlatarak, organ 
bağışı yapacak 
kişilerin 18 yaşını 
geçmiş olmaları ve 
akli dengelerinin 
yerinde olması 
gerektiğini söyledi, 
ülkede 30 bin kişinin 
organ nakli beklediği
ni' ûeı'ı'rıeıı ür, oenT 
Tuna, özellikle 
böbrek, karaciğer ve 
kalp nakli beklendiği
ni hatırlatarak, 
"Organ nakli sağlıklı 
hastadan alınabildiği 
gibi kadavradan da 
alınmaktadır, "dedi. 
Beyin ölümünün 
kesinleşmesinden 
sonra sahipleri 
tarafından istek üzeri 
ne organ alındığını da 
söyleyen Dr. Tuna, 
"İnsanımız eğitim 
noksanlığı, sosyal 
problemler 
ve dini inançları 
nedeniyle organ 
bağışı yapmaktan 

kaçınmaktadırlar. 
Ancak, dinimizde 
hiçbir sakıncası 
olmadığını din 
adamlarımız 
söylemektedirler, 
ispanya 'da bir milyon 
kişiden 30 kişi bağış 
yaparken, bizde 
aynı uran sadece 
milyonda bir 
oranındadır" dedi. 
RIZA OLMADAN 
ALINMAZ 
Organ ve Doku Nakli 
kanunları hakkında 
bilgi veren UÜ Organ 
Nakli Koordinatörü 
Dr. Salih Gülten, 
organlarını bağışlaya
cak olan kişilerin 
önce sağlıklarının 
iyi olması ve iki 
tanık huzurunda 
imzalayacakları 
belge ile mümkün 
olduğunu söyledi. 
Ülkemizde organ ve 
doku ticareti yap
manın yasalara göre 
suç olduğunu 
belirten Dr. Salih 
Gülten, "Organ 
naklinde kesinlikle 
para söz konusu 
olamayacağı gibi 
en ufak risk bile 
değerlendirilir. Beyin 
ölümünde ise hasta 
sahiplerinin kesinlikle 
ölümü belgeleyen 
belge almalarını 
istiyoruz. Rıza 
olmadan organ nakli 
olamayacağı gibi

ekonomik şartlardan 
dolayı organını 
satanlar hakkında 
da yasal işlem 
yapılmaktadır" dedi. 
Bursa'de ilk Böbrek 
naklinin 1988 yılında 
şimdi UÜ Rektörü 
olan Mustafa 
Yurtkııranın da 
bulunduğu hekimler 
tarafından gerçek
leştirildiğini hatırlatan 
Dr. Gülten, 
kızı Tuba Güllü'ye 
böbreğini vererek 
yaşamasını sağlayan 
babası Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Müdür 
yardımcısı Çelil 
Güllü'yü de kutladı. 
Çelil Güllü, 
2002 yılında 
rahatsızlanan ve 
şimdi UÜ İç 
Hastalıkları Asistanı 
olan kızı Tuba 
Güllü'ye böbreğini 
vererek onu hayata 
döndürmüştü. 
Çelil Güllü, 
toplantıya katılanlara 
yaptığı konuşma 
ile organ naklinin 
insanlık hizmeti 
olduğunu ve kızına 
verdiği böbreğiyle 
hem onu hayata 
döndürdüğünü 
hem de kendisinin 
rahat bir yaşam 
sürdürmekte 
olduğunu 
söyledi.

Bu iş böyle gitmez I...
Büyük Millet Meclisinde Maliye Bakanı 

Kemal Unakıtan için verilen 3. gensoru öner
gesinde ki konuşmalarını dinlemiş iseniz, 
meclis gibi saygın bir yerde nasıl basit 
küfürlerin bir bakan tarafından söylendiğini 
duyunca hayret etmişsinizdir.

Her şey yalan, uydurma, dedikodu.
Basın karalama yapıyor...
Bakan’da onu koruyan Bursa Milletvekili 

(Keşke böyle vekilimiz olmasaydı) de böyle 
diyor. Onlar çok temiz, basın olarak biz 
karayız..

İstanbul Boğaziçi köprüsü üzerinde Baş 
bakan'ın Mersedes marka makam arabası ile 
Maliye Bakanının bindiği, özel şoförlü Defder 
dar’lık arabası çarpışmadı da benim arabam 
mı çarpıştı?

Allah’ın tokadı.. İki otomobil çarpışıyor, 
biri Başbakanın, diğeri bakan eşinin.

ikisi de devletin otomobili. Allah daha ne 
yapsın? Sizi nasıl uyarsın ?

«Bakan kürsüden efelenerek, “Şerefsizler, 
müfteriler, Türkiye’yi iki yumurtaya kilitleyen
ler’’ diye bağırarak “Bizden önceki bakanın 
karısı da devlet arabasına biniyordu, lojman
da oturuyordu, kızı da iş takip ediyordu, yu 
murtaya indirim yapıyordu” şeklinde bir 
savunma yapıyordu..

Bizden önce ki de yaptı!
Böyle savunma olur mu Allah askına ?
Sizden öncekiler doğru yapmış olsaydı, 

bu halk sizi “yapılan yanlışları düzelteceğim 
şeklinde “sözlerinize kanarak iktidara getirdi.

Sizden önce ki bakan, devlet lojmanında 
oturup, elektrik, su, doğalgaz, aidat, kapıcı 
giderlerini bile devlete ödetmiş ise, siz bu 
yanlışa devam edip sonra da kul hakkından, 
tüyü bitmemiş yetimden bahsedip paraları 
cebe atmanın izahını Büyük Allah’a nasıl 
vereceksiniz bilemiyorum ?

Kaldı ki seçimden önce “devlet lojman
larında oturmanın halk nezninde yarattığı 
büyük kötü tepkiyi konuşarak" Biz lojman
lardan çıkacağız, halkın oturduğu mahalle 
lerde onlarla beraber oturacağız “ diye bağır
maktan çeneniz yoruldu..

Göstermelik olarak milletvekili lojmanları 
nı boşaltınız, birkaç bizim hoşumuza giden 
hareket yapıp, uyuttuktan sonra eşiniz köprü 
de araba tokuşturdu...

Bu gidişatı 3 gensoru ile bozamazsınız di 
yorsunuz.

Biz de biliyoruz 13 gensoru da verilse çö 
zülmez bir durum var.

Ama karma karışık menfaat İşlerini 
sadece halk çözer...

Bunu unutmayın çözecektir de...
Bir anda ortaya çıkan servetler, düğünde 

gelen altınlarla halka anlatılamaz.
O uyuttuğunuzu zannettiğiniz halk her şe 

yi biliyor, zamanı gelince de tokadını atacak
tır. Gün ola harman ola...

Parti yandaşı olarak gözetilip korunan * 
yeni tüccarlar, holdingçiler, şakşakçı, yağ 
cılar, iktidar yanlısı gazete yazarları, limuzin
ler de araba çarpışmaları, Vip iki uçak ve 
helikopterler, soyulmuş yumurtalar, galata- 
portlar, özelleştirmeler, Sabancının ikiz 
kuleleri gibi yükselip, halkın gözünün içine 
giriyor.. .

Yamuk yürüyenler sonunda yamulurlar...

0 ATII II/ lslam*(6y’de 250 m2 bahçeli, 
uA L f\ 90 m2 kolonlu ev sahibinden
VHI İkil l satılık GSM : 0.535. 648 51 73

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.sayfasl.com
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Akyürek; “Reform paketi konuşulmadan yasalaştırılıyor”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, yap
tığı yazılı basın açıkla
masında Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın "Reform 
paketi" "Devrim 
paketi" diye bahsettiği 
sosyal güvenlik 
yasalarının '73 mil 
yonu ilgilendirdiğini' 
söylemesinin sayıda 
yanılmıyorsa bu 
yasayla ilgi söylediği 
tek doğru kelime 
olduğunu belirterek 
"Çıkacak yasa 
konuşulmadan 
yasalaştırılıyor" dedi. 
Herkesi ilgilendiren 
bu tasarıların halkın 
büyük bir kısmının hiç 
haberi olmadan emek 
örgütlerinin itirazı 
dikkate alınmadan hiç 
tartışılmadan sadece 
AK partili birkaç mil
letvekilinin oyu ile 
yasalaştırıldığını 
belirten Akyürek, 
"Hükümet TBMM'de 
bu kanunu konuşul
ması değil konuşul
maması, değerlendiril 
mesi değil değerlendi 
rilmemesi, anlaşılması 
değil anlaşılmaması 
için madde madde 
değil 30 madde 30 
madde guruplara 
ayırarak 6 bölüm 
haline getirip 
görüşülmesini 
meclise kabul ettir
miştir. Kısacası 
TBMM'de Muhalefetin
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Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

I
$

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 
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

konuşma hakkı kısıt
lanmıştır. Bu demok 
rasiye; Düşünce 
hakkına ve Muhalefete 
saygısızlıktır" dedi. 
Bu kanunun IMF 
tarafından 
gönderildiğini, 
AK partinin yaptığını 
öne süren Akyürek, 
"Bu kanun IMF ve AK 
Partinin kanunudur" 
diye konuştu.
AK Partililerin, 
"Biz bu sosyal güven
lik reformuyla hiçbir 
kazanılmış hakkı 
ortadan kaldırmadık" 
demelerinin hiçbir 
anlamı olmadığını 
söyleyen Akyürek, 
"Kanuna bakalım. Bir 
işçinin prim ödeme 
gün sayısı 7000'den 
9000'e çıkarılmıştır, 
özei sektörde çalışan 
bir işçiyi düşünün hiç 
iş değiştirmeden ara 
vermeden 25 yıl 
boyunca durmadan 
çalışırsa ancak 9000 
iş gününü tamamla
yarak emekli olabilir. 
Bu mümkün müdür. 
Özel sektörde çalışan 

işçiler için sosyal 
güvenlik sistemi .bir 
hayaldir. Gayet iyi 
bilirsiniz ki özel sek
törde çalışan işçilerin 
iş güvenliği yoktur. 
Bu kanun 65 yaşında 
emekliliği ön görmek
tedir. O da 68 yaş 
olarak gelecekti, 
komisyondaki CHP 
milletvekillerinin 
kararlı muhalefeti 
sayesinde 65 yaşa 
indirildi. Bu sosyal 
güvenlik yasası 
Emekli yaphıa değil, 
emekli yapmama 
yasasıdır. Bu emeklilik 
hakkını vermeyeceğim 
demektir. Oysa hiçbir 
AB ülkesinde 9000 
gün prim ödeme yok
tur. Onlarda bu sayı 
5000'dir. Bu hakkı 
ortadan kaldırmak 
değil mi.
Esnaf sanatkarların 
kuruma borcu varsa' 
bu kimselere sağlık 
hizmeti verilmez. Hadi 
kendisine ceza çektir
diniz ya ailesi,onlarda 
sağlık hizmeti alama
zlar. Nerde sosyal

e*
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devlet! Yani esnafa 
kazanda gel diyor
sunuz.
Maalesef sağlık satın 
alınan hizmet durumu
na düşürülmüştür. Bu 
kanunun amacı halka 
sağlık hizmeti 
götürmek değil, 
bütçenin mali soru
nunu çözmek.
Bu da hiçbir AB 
ülkelerinde yok. 
Emeklilere bağlanan 
aylıklar kademeli 
Olarak düşerek 20 yıl 
sonunda bu düşüş % 
50’ye varacak. Yani bir 
milyar yüz milyon 
alan alışan, eski 
kanuna göre emeldi 
olduğu zaman dokuz 
yüz milyon maaş ala
cak bu kanuna göre 
beşyüz elli milyon 
maaş alacak 
hakikaten hiçbir 
hak kaybı olmayacak? 
30 yıl çalışan ortaokul 
mezunu memur eski 
kanuna göre emekli 
olduğu zaman 591 
milyon alacak yeni 
kanuna göre 481 
milyon alacak bu 
örnekler çoğaltılır, 
yani kısacaşı bu 
reform emeklinin 
cebinden alan reform. 
Başbakan 'eşitlik 
adalet sağlayarak 
bizde kara geçeceğiz' 
demektedir.
Doğru milyonlarca 
emekli zarara geçiyor, 
başbakan kara 
geçiyor Sosyal 
Devletle ne 
alakası var.
Tüm çalışanlar Genel 
Sağlık Sigorta kap
samına alınmıştır

“Kent ve Sağlık Sempozyumu” 1 Haziranda
Kent sağlığını, 
toplumun sosyo
ekonomik ve kültürel 
değerleri zemininde 
ele alacak "Kent ve 
Sağlık Sempozyumu", 
ilginç konularıyla 7 
Haziran'da başlıyor. 
Nilüfer Belediyesi ile 
Uludağ Üniversitesi 
işbirliğiyle 07-09 Hazi 
ran tarihleri arasında 
Fethiye Kültür Merke 
zi'nde gerçekleştirile
cek olan Kent ve 
Sağlık Sempozyumu, 
sağlıklı bir çevrede 
yaşamanın altın kural
larını ortaya koyacak. 
Nilüfer Belediye Baş 
kanı Mustafa Bozbey 
ve Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr.
Hamdi Aytekin, düzen
lediği basın toplan
tısında 3 gün sürecek 
sempozyumu 

denmekte. Oysa Tarım 
İşçileri, Yevmiyeli 
çalışanlar, düşük 
gelirli esnaf ve dar 
gelirli çiftçiler en 
önemlisi kayıt dışı 
çalışanlar sigorta 
kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Nedeni 
ise bu guruplardan 
prim alınamadığı için 
kapsam dışı kısacası 
sağlık kamu görevi 
olmaktan çıkarılıp 
prim ödemeye 
indirgenen bir sisteme 
dönüştürülmüştür. 
Başbakan'ın tasarıyla 
ilgili iddiaları arasında 
en ilgi çekeni 'prim 
ödensin veya öden
mesin tüm çocukların 
18 yaşına kadar 
sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz yarar
lanacağı' oldu. Bir 
kere bütün çocukların 
genel sağlık sigor
tasından yararlanması 
için ailesinin genel 
sigorta kapsamında 
olması gerekiyor. 
Mevcut yasalara göre 
de SSK, Bağkur ve 
Emekli Sandığı kap
samındaki ailelerin 
çocukları zaten ücret
siz tedavi hakkına 
sahip, kaldı ki tasarı 
ile bu konuda daha 
önce tanımlanan hak
lar kısıtlanıyor, daha 
önce kız çocukları bu 
hizmetlerden evlen
medikleri sürece 
yararlanabiliyorken 
şimdi bu süre 18 
yaşla sınır
landırılmıştır. Oysa 18 
yaşına kadar değil de 
Türkiye'nin bu günkü 
şartlarında iş bulana 

kamuoyuna tanıttı. 
Başkan Bozbey, Ulu 
dağ Üniversitesi ile 
örnek bir çalışmaya 
imza atarak "halk 
sağlığı projesi"ni ha 
yata geçirdiklerini, 
tüm BursalIları, hatta 
şehir dışından katılım
cıları Fethiye Kültür 
Merkezi'ne bekledik
lerini söyledi. Kent ye 
Sağlık Sempozyumu 
nun ülke genelinde 
ses getireceğini anla
tan Bozbey, "Ana 
teması 'Sağlıklı Bir 
Çevrede Yaşamak' 
olan sempozyum, kır
dan kente göçün orta 
ya çıkardığı toplumsal 
dönüşümü, sağlığın 
sosyal belirleyiciliğini 
ve kentin sağlık 
hizmetlerini uzman
larıyla birlikte ird
eleyecek. Etkinlikte 
Kent ve Toplurp, 
Kentlerin Çevre 

kadar sağlık 
hizmetlerinden 
yararlandırmayı 
öngörmek lazımdı. 
Bu gün sadece ilaç 
harcamalarından 
yüzde 10-20 arasında 
değişen katılım payı 
alınıyor. Bu tasarıyla 
muayene, yataklı 
tedavi, protez ve 
ameliyatlarda 
kullanılan 
malzemelerden de 
katkı payı alınacak. 
İşte böylesi, içinde 
önemli birçok yan
lışlıklar bulunan 
böyle bir yasa tasarısı 
görüşülmeden IMF 
istiyor diye alelacele 
meclisten geçirilmek 
istenmektedir. Bu 
taslağın 60 maddelik 
1. Ayağı 4satte 
meclisten geçir
ilmiştir. 120 maddelik 
2. Ayağı ise 6bölüme 
indirgenerek meclise 
getirilmiştir. Konuşma 
hakkı tanınmadığın
dan dolayı CHP grubu 
Meclisi terk etme 
kararı alarak bu 
senaryonun bir 
parçası olmayacağını 
göstermiştir.
Bu tasarıdan yarar
lanacak dediğiniz 
Emekçiler istemiyor, 
memurlar istemiyor, 
işçi emeklileri istemi 
yor, memur emeklileri 
istemiyor, tüm 
sendikalar istemiyor 
ama bu tasarıyı 
işveren, IMF ve 
AK parti istiyor.
Emekçilerimize ve işçi 
emeklileri ile tüm 
halkımızın bilmesini I 
istiyoruz" dedi.

Sorunları, Kent ve 
Sağlık Hizmetleri ile 1 
Kent ve Planlama 
konularında panel ve 
konferanslar düzen- 1 
lenecek. Konularında 
uzman kişiler, bu kez 
sağlığın biyolojik yönü 
nü değil psikolojik yöj 
nünü tartışacak" dedi. * 
İnsan sağlığı ile kent | 
sağlığının birbirinden | 
ayrı tutulamayacağına ı 
dikkati çeken Bozbey, 
ülke nüfusunun yüzde 
65'i şehir merkez- 1 
terinde yaşadığına ■ 
işaret etti. Sağlık 4 
kavramının sadece 1 
hastalık ya da fiziksel 
anlamda değer- 
lendirilemeyeceğini, ! 
kuramın psikolojik ve I 
sosyal boyutları da 9 
bulunduğunu anlatan^ 
Bozbey, sempozyuma 
yurtdışından 7, yur- ı 
tiçinden 60 davetlinin 
geleceğini ifade etti.
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Gemlik’in gururları oldular
Seyfettin SEKERSÖZ

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Kız ve Erkek 
Voleybol takımı 
yüzümüzü 
güldürmeye devam 
ediyor.
Geçtiğimiz yılın 
Bursa birincisi olan 
Erkek takımı ile 
önüne geleni 
deviren Kız Takımı 
dün Turizm Otelcilik 
Meslek Liseli 
Salonu’nda yaptıkları 
maçları galibiyetle 
kapadılar.
Bursa ikinci amatör 
küme gençler 
Voleybol İl 
birinciliğinde 
mücadele eden 
geçen yılın 
şampiyonu erkek 
takımı sırasıyla 
Turizm Otelcilik, 
Gazi Anadolu ve 
Mimar Sinan Endüstri 
Meslek Lisesi’ni 
aynı skorlarla 2-0 
geçerken dün 
oynadığı İnegöl 
Turgut Alp Anadolu 
lisesini de 2-0 
yenerek gücünü

gösterdi. Aynı salon
da Turizm Otelcilik 
Meslek lisesi

karşısına çıkan 
Celal Bayarlı kızlar, 
güçlü rakiplerini 2-

1 ’le dize getirmeyi 
başardılar.
Mağlubiyetsiz

maçlarına devam 
eden Celal Bayar Kız 
ve Erkek Voleybol

takımı Gemlik’in 
gururu olmaya devam 
ediyorlar.

MÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

/âfek LG KLİMA
VIE^MANN
KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ
Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri!
Kolon Hattı
Bakır Boru
Kalorifer Tesisatı
Dönüşüm
Merkezi Sistem
Bakım Onarım
Katı Yakıt Kazanları

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No:l6 - GEMLİK İşTel -Fax:5130302
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Yelkenciler Çanakkale’ye gitti
______________________________________________________ ______-j------------ ... .......

Elif ESMEN

Marmara Bölge 
Birinciliği için 
yarışacak Yelken 
takımı dün 
Çanakkale'ye 
hareket etti. 
20-23 Nisan 
2006 tarihlerinde 
Çanakkale'de 
yapılacak,olan
Marmara 
Bölgesi Optimist 
Yelken 
yarışmalarında 
Bursa'yı 
temsil edecek 
12 Optimistçi ile 
2 Antrenör ve 
12 Tekne ve 
Lastik Botla 
yola çıktı. 
Geçtiğimiz 
hafta sonunda 
yapılan Bursa 
il Birinciliğinden 
sonra ilk resmi 
yarışmaya 
katılan 
yelkencilerimiz 
hocaları Ender 
Doruk ve 
Önder Cesur bölgesinde 

tek faal yelken 
kulübü olan

Gemlik Yelken 
Kulübü, geçtiğimiz
Temmuz ayında ilk

kez kurularak 
faaliyete 
geçmişti.

için mücadele 
verecekler.
Bursa

yönetiminde 
en iyi dereceleri 
almak

V

I

GEMLİK ANA BAYİİ

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

4 İsıtma, sıcak su Ye 
A kontrol cihazlarında 
4 ÜO B

✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
t m&u air aaaiai Tel & Fax: (0.224) 513 88 26/ DOGALGAZ SOBASI Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4

Tel: (0.224) 513 49 93

✓ TESİSAT ve PROJE 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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Babasının evini
yakmaya kalktı

Kubbeli Hanı’nda
32 dükkan soyuldu

BABASININ EVİNİ 
YAKACAKTI 
Çiftehavuzlar 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, T.D. isimli 
şahıs babası I.D.'ye 
ait evde kasıtlı olarak 
yangın çıkardı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri, alevleri 
söndürürken, 
T.D. polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor 
SATİRLİ SALDIRI 
Başaran 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, R.Ç. 
ve H.K. isimli 
şahıslar 
yüksek sesle 
müzik dinledikleri 
gerekçesiyle 
kimliği belirsiz bir 
şahsın satirli 
saldırısına 
uğradı. H.K.'nin 
kolundan yaralandığı 
olayın ardından, 

kimliği belirsiz 
saldırgan kayıplara 
karıştı. Polis 
saldırganın 
yakalanması için 
soruşturma başlattı. 
SİGARA 
VERMEYİNCE 
DÖVÜLDÜ 
Küçük Balıklı 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, E.O. isimli 
şahıs tanımadığı 
bir kişinin 
kendisinden 
sigara isteğine 
olumsuz yanıt 
verdi. Bunun 
üzerine kimliği 
belirsiz kişi E.O.'ya 
saldırarak 
darp etti ve olay 
yerinden kaçtı. 
Ağzından kan 
gelmesinin 
ardından hastaneye 
kaldırılan E.O.'nun 
durumunun iyi . 
olduğu belirtilirken, 
polis kimliği belirsiz 
saldırganı yakalamak 
için soruşturma 
başlattı.

Kimliği belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar çatısı
na merdiven uzatarak 
girdikleri Kubbeli 
Hanı Peynirciler Çarşı 
sı'nda, 32 dükkanın 
yazar kasalarındaki 
yaklaşık 3 bin YTL 
bozuk parayı çaldı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bilgiye 
göre, önceki gece 
Kubbeli Hanı 
Peynirciler Çarşısı'na 
hırsız girdi. Çarşıya 
hırsız girdiği ise 
sabah saatlerinde 
anlaşıldı. Sabah 
işyerini açmaya gelen 
esnaf, handaki 
manzarayı görünce 
durumu hemen 
polise bildirdi.
İhbarın ardından olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, dükkanlarda 
parmak izi incelemesi 
yaparken, çarşıdaki 
tüm işyerlerinin yazar 
kasalarındaki bozuk 
paraların çalındığını 
tespit edildi. 
Dükkanından paranın 
yanı sıra veresiye def
terinin de çalındığı 
belirlenen Orhan 
Üstündol, "Defterde 

ne kadar alacağımı 
net olarak bilmiyorum 
ama hırsızın veresiye 
defterini bilerek 
çaldığını düşünüyo
rum. Defterin örneği 
de yoktu, elimizi kolu
muzu bağladı" dedi. 
Vecdi Ergen isimli 
esinaf da hırsızlık 
olaylarına karşı 
kasayı üzerine çuval 
koyarak sakladığını 
ancak yönteminin 
hırsıza karşı geçerli 
olmadığını anlattı. 
Bayram Ali Turan ise 
dükkanında 'Az sada
ka çok belayı defeder' 
yazılı sadaka kutusu 
bulundurduğunu 
ancak insaflı hırsızın 
buna dokunmadığını 
söyledi. Peynirciler 
Çarşısı Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Semih Gürganay da, 
handa 5 aydır güven
lik görevlisinin 
olmadığını belirterek, 
"Esnafımız genellikle 
paraları yanına alıyor. 
Ancak kasasında 
bozuk para bırakanlar 
mağdur oldu. 
Çarşımıza ilk kez 
hırsız giriyor" dedi.

Polise yakalanınca 
motosikletini yaktı
Bursa’da uygulama 
yapan trafik ekipleri, 
durdukları bir moto
siklet sürücünün 
eylemi karşısında 
şaşkına döndü.
Ehliyet ve ruhsat 
belgesi olmayan 
sürücü motosikletini 
yakarak kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün öğle saat
lerinde Gökdere 
Bulvarı girişinde 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler tarafın
dan motosikletlere 
yönelik uygulama 
yapıldı.
Kısa sürede 3 moto
sikleti durduran 
polisler, sürücülerin 
belgelerini kontrol 
etti. Mustafa Ç.'nin 
kullandığı 16 HCY 91 
plakalı motosikleti 
durduran polisler, 
sürücüden ehliyet ve 
ruhsat belgesini 
istedi. Ehliyeti 
olmadığı belirlenen 
Mustafa Ç., tam 
işlem yapıldığı 
sırada, yan yatırıp 
benzin deposu 

kapağını açtığı 
motosikletini ateşe 
verdi. Bu eylem, 
trafik polislerini 
şaşkına çevirirken, 
Mustafa Ç., 
arkadaşıyla birlikte, 
uygulama noktasında 
kaçmayı başardı. 
Bunun üzerine 
durum asayiş ekip
lerini bildirilirken, 
itfaiye ekipleri olay 
yerine gelene k'adar 
da motosiklet 
küle döndü.
Bu arada, trafik 
polisleri, uygulama 
sırasında şahsı 
durdurduklarını 
belirterek, "Mustafa 
Ç.'nin belgeleri 
eksikti. Aynı şahşa 
10 gün önce de 
'ehliyetsiz araç 
kullanmak' suçundan 
işlem yaptık. 
Mahkemeye sevk 
edildi. Yüklü miktar
da ceza verilmiş. 
Bugün de ehliyet 
ibraz edemeyince 
birden motosikletini 
ateşe verdi" dedi. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor.

GDS MÜHENDİSLİK <Ss> ÜÜS!E
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
■ Acık ve Saydam
- Hesap verme Vükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR YAPIDA OLABİLMEK TEMEL İLKEMİZDİA.

DELTA KOMBİ
YOGUŞMALI 

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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Üniversiteli polisler geliyor
Polis Akademisi 
Başkan Vekili Naci 
Uğur, yakın 
gelecekte tüm polis 
memurlarının 4 yıllık 
üniversite mezunu 
olacağını söyledi. 
Eskişehir Valisi Kadir 
Çalışıcı'yı makamında 
ziyaret eden Uğur, 
Polis Akademisi 
Başkanlığı olarak 
Emniyet Teşkilatı'na 
hizmet öncesi eğitim 
veren bir kuruluş 
olduklarını belirterek, 
"Türkiye genelinde 
önlisans düzeyinde 
24 Polis Meslek 
Yüksekokulu var. 
Bununla beraber özel 
yasayla çıkarılan 
Polis Meslek 
Eğitim Merkezleri 
mevcut. Eskişehir'de 
yaklaşık 31 eğitim 
kuruluşu var. 
Bu eğitim kuru
luşlarındaki öğretim 
elemanlarıyla stan
dart modernizasyonu 
sağlamak ve for
masyonu geliştirmek 
adına bölgesel semi
nerler düzenliyoruz.

Bu hafta sonu 
Aksaray'da da 
bir seminer düzen
lenecek. Bu 
sebepten dölayı Polis 
Akademisi Başkan 
Vekili olarak bu 
seminerler öncesinde 
eğitim kurumlarımızı 
ziyaret ediyorum. 
Polis Meslek Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Kemal Bayrak'ı da 
ziyaret ederek, 
Eskişehir Polis 
Eğitim Merkezi'nde 
iyi bir eğitim verildiği
ni gözlemledim" dedi. 
Çok yakın bir gele
cekte 4 yıllık üniver
site mezunu olmayan 
polis kalmayacağını 
kaydeden Uğur, 
"Emniyet Genel

Müdürlüğü ile 
Anadolu Üniversitesi 
arasında bir protokol 
imzaladık. Zaten 
Eskişehir'deki 
okulumuz gibi Polis 
Eğitim Merkezi'ndeki 
okullarımızda üniver
site mezunları 
okuyorlar. Polis 
Akademisi'ne bağlı 
24 Polis Meslek 
Yüksekokulu'nda 
2 yıllık önlisans 
eğitim alan öğrenci
lerimiz, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve 
Anadolu Üniversitesi 
arasındaki protokol 
gereği hiçbir koşul
suz ve sınavsız AÖF 
3. sınıfına giriyorlar. 
Zaten bu uygulama, 

2 yıldır devam ediyor. 

Yani 2 yıl sonra 
mezun olanların 
hepsi 4 yıllık yük
sekokul mezunu 
olacaklar. Bizim 
saflarımıza her yıl 
20-30 bin 4 yıllık 
yeni mezun katılıyor. 
Önümüzdeki 5-6 
yıl içerisinde bütün 
polis memurlarımız 
4 yıllık yüksekokul 
mezunu olacak. 
Hedefimiz tüm 
polislerin üniversite 
mezunu olmasıydı 
ve bu başarıldı" 
diye konuştu. 
Naci Uğur, Polis 
Eğitim Merkezi'ne 
katkılarından dolayı 
Vali Çalışıcı'ya 
Polis Akademisi 
şapkası ve plaket 
verdi. Kadir Çalışıcı, 
şapkayı giyip, 
gazetecilere poz 
verdi. Polis 
Akademisi Başkan 
Vekili Naci Uğur, 
daha sonra Anadolu 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fevzi 
Sürmeli'yi de 
ziyaret etti.

Emlak vergisi 1. taksit
ödemeleri başladı

Emlak ve çevre 
temizlik vergilerinin 
1. taksitleri, 
Mayıs ayı sonuna 
kadar ödenebilecek. 
Çankaya Belediyesi 
Hesap İşleri 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, yılda iki 
taksit olarak ödenen 
emlak vergilerinin 
"2006 yılı 1. taksit
leri", 31 Mayıs 
Çarşamba gününe 
kadar ödenebilecek. 
Açıklamada, 
vatandaşların 
vergilerini ödemeyi 
son güne bırakma

maları uyarısında 
bulunuldu.
Çankaya Belediyesi 
hizmet binası içinde 
bulunan merkez 
tahsilat şubesinin 
yanı sıra, Dikmen, 
Yıldız, Emek, 
Küçükesat, Um it köy, 
Yüzüncüyıl ve 
Maltepe'de de tahsi
lat hizmeti şubesi 
bulunduğu ifade 
edilen açıklamada, 
vatandaşların hafta 
içi her gün 08.00- 
17.00 saatleri arasın
da istedikleri şubeye 
ödeme yapabilecek
leri bildirildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  KOMBİ

KAZAR
( 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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Emeklilik yaşı 65’e yükseldi
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası 
Kanun Tasarısı'mn 4 
bölümü, TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul edil
di. Tasarıyla, adına 
prim ödensin veya 
ödenmesin, 18 
yaşına kadar sağlık . 
hizmetinden ücretsin 
yararlanabilecek. 
Tasarıya göre, yüksek 
öğrenim görmüş 25 
yaşından büyük kız 
çocukları, kendisine 
bakmakla yükümlü 
olduğu kişinin sağlık 
sigortasından yarar
lanamayacak.
Sigorta kapsamındak- 
ilere iş kazası, meslek 
hastalığı, hastalık ve 
analık hallerinde şu 
yardımlar sağlanacak: 
-İş kazası ve meslek 
hastalığı hallerinde; 
sigortalıya geçici iş 
göremezlik süresince 
günlük ödenek verile
cek. Sürekli iş 
göremezlik geliri 
bağlanacak. Bu 
nedenlerle ölen hak 
sahiplerine gelir 
bağlanacak, cenaze

ÖSYM’den KPSS açıklaması
ÖSYM internet say
fasında yaptığı açıkla
mada, 2006 yılında 
yapılacak Kamu 
Personel Seçme 
Sınavları’na lisans 
mezunları ve lisans 
programlarından 
mezun olabileceklerin 
girebileceğini hatır
latarak, sınavın 81 il 
merkezi ve Lefkoşa'da 
01-02 Temmuz 2006 
tarihlerinde yapıla
cağını duyurdu. 2006- 
KPSS/1, cumartesi 
sabah, cumartesi öğle
den sonra, pazar 
sabah ve pazar 
öğleden sonra olmak 
üzere dört oturumda 
yapılacak.
Bu sınavda 'Genel 
Yetenek' ve 'Genel 
Kültür Testleri'nin 
uygulanacağı cumarte

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

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

yardımı ödenecek. 
Gelir alan eş ve 
çocuklara evlenme 
yardımı verilecek.
- Hastalık, analık hal
lerinde, geçici iş göre
mezlik süresince gün
lük ödenek verilecek. 
Geçici iş göremezlik 
ödeneği verilmesi için 
120 gün olan kısa 
vadeli sigorta primi 
bildirilme şartı, 
90 güne çekiliyor. 
Sigortalı kadına veya 
sigortalı olmayan 
karısının doğum yap
ması nedeniyle sigor
talı erkeğe, çocuğun 
yaşaması şartıyla 
doğumdan sonraki 
6 ay süresince her ay, 
doğum tarihinde 

si sabah oturumuna 
tüm adayların girmesi 
zorunlu olacak. 
Adayların, kılavuzu 
inceleyerek diğer otu
rumlardan hangilerine 
katılacaklarına karar 
vermeleri gerekiyor. 
ÖSYM, ortaöğretim ve 
ön lisans mezunları ile 
bu öğrenim düzey
lerinden mezun ola
bilecekler için 2006- 
KPSS/2'nin 17 Eylül 
2006 tarihinde 81 ilder 
ki ÖSYM sınav merkez 

geçerli asgari 
ücretin üçte biri . 
tutarında emzirme 
yardımı verilecek. 
Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra sigor
talı sayılacak olanlar, 
kadın ise 58, erkek ise 
60 yaşını doldurmuş 
olmaları ve en az 
9 bin günlük malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi ödemiş 
olmaları şartıyla 
yaşlılık aylığından 
yararlanabilecekler. 
Emeklilik yaşı 
2036'dan itibaren 
kademeli olarak 
artırılacak. Emeklilik 
yaşı 2048'de kadın 
ve erkek için 
eşitlenerek 65 olacak.

lerinde ve Lefkoşa'da 
tek oturumda yapıla
cağını açıkladı. 2006- 
KPSŞ/1 başvuruları 
için ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilikleri, 
ÖSYM büroları ve 
belirli ortaöğretim 
kurumlan (lise ve 
dengi okullar) başvuru 
merkezi olarak görev 
yapacak. 2006-KPSS/1 
başvurularının yapıla
cağı başvuru merkez
lerinin tam listesi 
ÖSYM'nin internet 

Sigortalılar, yaş 
hadlerine 3 yıl eklen
mek ve adlarına en az 
5 bin 400 gün malul
lük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi 
bildirilmiş olmak 
koşuluyla yaşlılık 
aylığı alabilecekler. 
Yeni düzenleme, 
erken yaşlanmayı da 
öngörüyor. Buna göre, 
50 yaşını dolduran 
ve "erken yaşlanma" 
nedeniyle yaşlılık 
aylığı bağlanması 
gereken yaşa ulaştığı 
tespit edilen kişiler, 
yaş dışındaki diğer 
şartları taşımaları 
halinde yaşlılık 
aylığından 
yararlanacak. 
Sigortalıların, 
işsizlik sigortası 

ödeneği aldıkları süre 
içerisinde malullük, . 
yaşlılık ve ölüm 
sigortası primi, prime 
esas asgari kazanç 
üzerinden hesa
planacak ve bu, 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan 
karşılanacak.

sitesinde 24 Nisan 
2006 tarihinden 
itibaren yayımlanacağı 
kaydedildi. 2006- 
KPSS/1 başvuruları, 
2006-KPSS/1'e başvur
mak isteyen adaylar, 
27 Nisan-10 Mayıs ta 
rihleri arasında KPSS 
başvuru merkezlerin 
den birine başvurarak 
2 YTL karşılığında 
2006-KPSS/1 kılavuzu 
nu satın alabilecek. 
ÖSYM, açıklamada 
ayrıca 2006-KPSS/1 
kılavuzunda, 2004- 
KPSS ve 2006-KPSS/1 
sonuçlarının normal, 
özürlü, eski hükümlü 
işçi atımında da kul
lanılacağına ilişkin 
Türkiye İş Kurumu'nun 
(İŞKUR) bir duyurusu 
bulunmadığını aday
lara not düştü.

beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi 
Başkanlığı, bu yılın 
Ocak, Şubat ve Mart 
aylarını kapsayan 
aylık muhtasar 
beyannamenin 
verilme süresinin 
24 Nisan Pazartesi 
günü mesai saati 
bitimine kadar uza
tıldığını bildirdi. 
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
beyan edilen vergi
lerin kanuni süresi 
içerisinde ödeneceği 
hatırlatıldı. Gelir 
Vergisi İdaresi

Solda yeni 'bütünleşme'

Genel başkanlığını 
Prof. Dr. Mümtaz 
Soysal'ın yaptığı 
Bağımsız Cumhuriyet 
Partisi (BCP) ile genel 
başkanlığını Anayasa 
Mahkemesi'nin eski 
başkanı Yekta Güngör 
Özden'in yaptığı 
Cumhuriyet 
Demokrasi Partisi 
(CDP), "bütünleşme 
yolundaki ilk adımı" 
Antalya'da attı.
BCP Genel Başkam 
Mümtaz Soysal ile 
CDP Genel Başkan 
Yardımcısı Turan 
Özgül ve her iki par
tinin il örgütü yöneti
cilerinin katılımıyla 
Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti'nde düzenle
nen basın toplantısın
da, "bütünleşme yol
unda bir ilk adımın 
atıldığı" duyuruldu. 
Soysal, BCP Antalya 

Başkanlığı'na yan
sıyan olaylardan 
5479 sayılı Kanunla 
Gelir Vergisi 
Kanunu'riun vergi 
tarifesini düzenleyen 
103. maddesinde 
yapılan değişiklik 
nedeniyle mükellef 
lerce tereddüde 
düşüldüğü belirtilen 
açıklamada, Vergi 
Usul Kanunu'nun 
17. Maddesi'nin, 
Maliye Bakanlığı'na 
verdiği yetkiye isti
naden, sürenin 24 
Nisan günü mesai . 
bitimine kadar uza
tıldığı bildirildi.

İl Örgütü'nün bütün
leşme çabası doğrul
tusunda yeniden oluş
turulduğunu, yeni il 
yönetim kurulunda 
her iki partiden isim
lerin yer aldığını 
bildirdi. Soysal, şun
ları söyledi: "Bizler, 
Kemalist Cumhuriyet'! 
korumanın ve bugü 
nün koşullarında 
yaşatmanın gerekleri 
açısından, aralarında 
temel görüş ayrılığı 
bulunmayan bu iki 
partinin çabalarını tek 
çatı altında birleştirme 
ve bütünleştirme 
zorunluluğuna inan
makta ve 24 
Haziranda Ankara'da 
toplanacak BCP ikinci 
olağan kurultayının 
bu bütünleşme 
yönünde elverişli bir 
aşama olabileceğini 
düşünmekteyiz." dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesinden 
aldığım Açıköğretim Diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Hatice ARSLAN
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Yaşa göre egzersiz
Yaş yetmiş iş bitmiş 
tabiri, egzersizin haya 
tımıza girmesiyle tari
he karışıyor. Bütün iş, 
hangi yaşta ne tür 
gzersiz yapacağını 
bilmekte. Egzersiz 
her vücut şeklini yaş 
ayrımcılığı yapmadan 
sever. Düzenli yap
tığınızda, sevgisini 
gösterir, yaşlanma 
sürecini tersine çevirir. 
Araştırmacılara bakıla
cak olursa, egzersiz 
yapmayan bir vücut 
daha çabuk yaşlanıyor. 
Üstelik düzenli egzer
siz yapan, 40'11 
yaşlarından birinin, 
30'lu yaşlarada birinin 
vücuduna sahip ola
cağını söylersek de 
abartmış olmayız. 
Biyolojik saati durdur
manın anahtarı, yıllar x 
içerisinde yaptığınız 
egzersizi evirmekte 
yatıyor. Aslında çok da 
büyük değişiklikler 
yapmanız gerekmiyor. 
Zaten tüm fitness 
çalışmaları, kardi 
yovasküler egzersiz 
lere ve ağırlık çalış
masına dayanıyor. 
Zaman içerisinde 
önem kazanan şey, 
yaptığınız egzersizden 
çok, hangi egzersizlere 
ağırlık vermeniz gerek
tiği. Tabii fitness sevi 
yesini de sürekli 
artırmayı unutmamak 
lazım. Bu nedenle hay
atınızın her 10 yıllık 
dönemi için bir egzer
siz tablosu sunuyoruz. 
20'li Yaşlar 
Profil: Genç ve kıpır 
kıpır Yapması gereken: 
Fitness seviyesini en 
üst seviyeye taşımak 
Kaçınması gereken: 
Çok kısa zaman dilim
leri için aşırı beklenti 
ler Haftalık egzersiz 
rehberi: Zaman ve 
sağlık sizden yana. Bu 
nedenle hoşlandığınız 
aktiviteleri yapın. 
Kardiyovasküler bir 
çalışma yapmak isti 
yorsanız, futboldan, 
yoğun bir aerobik' 
çalışmasına kadar her 
tür fiziksel aktivite işe 
yarar. 20'lerinde olan 

pek çok erkek için 
spor, sosyal hayatın 
bir parçasıdır. Bu 
nedenle haftada 
2-3 kez spor yapıyor 
olmak, hiç de zor 
gelmeyecektir.
En iyi sonuçlar için: 
Bu yıllar kemik 
kütlesinin en çok 
geliştiği dönemler. 
Ağırlık çalışması 
kemiklerin güçlen
dirilmesinde etkili ola
caktır. Ancak vücudu 
aşırı yormak da yarar
dan çok zarar getirir. 
Bu nedenle çalış
maların arasında 
dinlenmek için yeterli 
zaman bırakılmalıdır. 
30'lu Yaşlar 
Profil: Zaman fakiri 
ve yorgun Yapması 
gereken: Nicelikten 
ziyade nitelik 
Kaçınması gereken: 
Şişmanlamak 
Haftalık egzersiz 
rehberi: 30*lu 
yaşlarınız, hayatınızın 
en meşgul olduğunuz 
dilimi. Büyük ihtimalle 
daha uzun saatler 
çalışıyor ve belki de 
evlilikle çocuklar 
arasında koşturuyor
sunuz. Egzersiz 
aklınızdaki en son 
şey. Ancak 30 yaşına 
girdiktan sonra, yılda 
ortalama olarak yarım 
kiloluk yağsız doku 
kaybetmeye ve bunun 
yerine yarım kilo yağ 
almaya başlıyoruz. Bu 
nedenle amaç kardiyo 
egzersizlere ağırlık 
vermek. Haftada 3 
günden 20'şer 
dakikalık seanslarla 
başlayın. Kulağa çok 
fazla geliyor olabilir, 
ama illa da bir salona 
gitmenize gerek yok. 
Merdiven çıkmak, 
yürümek gibi egzersiz 
lerle bu zamanı 
doldurabilirsiniz. Buna 
hafif bir ağırlık çalış
masını da ekleye
bilirsiniz. 40'lı Yaşlar 
Profil: Muhtemel bir 
vücut krizi yaşayan 
orta yaşlılar 
Yapması gereken: 
Kaybolan kas dokusu
nun yerine yenisini 

oluşturmaya çalışmak 
Kaçınması gereken: 
Kısa zamanlı ve 
sağlıksız diyetler 
Haftalık egzersiz 
rehberi: Toplumsal açı
dan 40'lı yaşlarda olan 
kişiler, 30'larının 
başlarında gibi 
davranırlar. Genç 
birinin çalıştığı yoğun
lukta çalışmak ve 
görüntüye büyük 
önem verilmesi bu 
yaşın gösterge- 
lerindendir. Böylece 
vücut imajıyla ilgili kriz 
başlar. Kişiler kilo 
almaya başladığında, 
doğal olarak panikler 
ve fazla kiloları, kendi
lerini açlığa mahkum 
etmelerini emreden 
çabuk kilo verdiren 
diyetlere başlarlar. 
Başlangıçta kilo ve 
riliyor gibi bir 
görünüm oluşsa da, 
bu uzun vadede zarar 
veri ve yağsız kas 
oranı iyiden iyiye azal
maya başlar. Bu nokta
da ağırlık çalışması 
faydalı olacaktır. 
Çünkü hem yağsız kas 
oluşumuna yardımcı 
olur, hem de metabo
lizmayı hızlandırır. 
Eğer kaslarınızın 
sıkılaşmasını istiyor
sanız, o zaman önce 
yeterli miktarda 
kardiyo çalışması 
yapıp, bunu ağırlık 
çalışmasıyla birleştir 
mekte fayda var.
50’li Yaşlar 
Profil: Rutine kapılmış, 
egzersizden kaytaran 
Yapması gereken: 
Günlerini geçirdiği 
koltuktan kalkıp egzer
size odaklanmak 
Kaçınması gereken: 
Vücudunu dinlememek 
Haftalık egzersiz 
rehberi: İşe başlamak 
için asla geç sayılmaz. 
Burada şu problem 
olabilir. Yıllarca hiçbir 
bedensel aktivitede 
bulunmayıp da 50'sin- 
den sonra başlayıp, 
buna kendini adayan
lar, vücutlarına 20'li 
yaşlarındaymış gibi 
davranmaya başlaya
bilirler. Eğer bu tanım

size uyuyorsa, yavaş 
gidin. Şunu unut
mayın, genç birinin 
göstereceği hızda 
gelişme gösteremeye
ceksiniz. Başlangıçta 
haftada 2 kez yarımşar 
saat çalışabilirsiniz. 
Kondisyonunuz ve 
kendinize olan 
güveniniz arttıkça 
bunu 3'e çıkara
bilirsiniz. Tüm vücudu 
forma sokmak için aer
obik egzersizler en 
uygunlarıdır. Bu yaşlar 
için en uygun egzersi
zlerden biri yüzmedir. 
Çünkü iskelete daha 
az yük bindirir ve 
dokularla eklemler 
üzerinde şok oluş
masını engeller. Yavaş 
ama kendinizden emin 
olarak başlayın. Ayrıca 
hafif ağırlıklarla da 
çalışabilirsiniz.
Böylece kaslarınız 
güçlenir. Bunun yanı 
sıra önerilen diğer egz
ersizler de t'ai chi ve 
yogadır.
60'li Yaşlar ve Üzeri 
Profil: Zihnen deney
imli, bedenen yavaş 
Yapması gereken: 
Günlük hayatta 
hareketlilik 
Kaçınması gereken: 
Hareketsizlik 
Haftalık egzersiz 
rehberi: Hareketsizlik 
ve yaşa bağlı kas 
kaybı nşdeniyle, yaşlı 
insanların çoğu 
oldukça formdan uzak 
ve zayıftır. Bu yaştaki- 
lerin kasları gücünden 
yitirip, kas lifleri 
küçülse de, kalan kas 
liflerinde gelişme po 
tansiyeli vardır. Ağırlık 
çalışması kasları ve 
kemikleri güçlendir 
mek açısından 
faydalıdır.

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.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

İLAN
GEMLİK KARACAALİ KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN j!”!’ 1

Gayrimenkulün Tarihi 1
Sr.No Bulunduğu yer Mevkii Cinsi Pafta No Parsel No Yüzölçümü Hissesi Maliki Tahmini Bedel Geçici Teminat ve saati
1 KARACAALİ Soğuksu Zeytinlik 1 1695 4479 Tam Karacaali Köyü 5.000,00 500,00 YTL 04.05.2006

Tüzel kişiliği ^-00 1
İHALE ŞARTNAMESİ

1- Yukarıda Tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Karacaali Köyü Tüzel kişiliğine ait 1 (bir) adet taşınmaz 04.05.2006 Perşembe günü saat 1 
H.oo’de AÇIK TEKLİF USULÜ ile Karacaali Köyü’nde Köy Muhtarlığı odasında ihale ile satışı yapılacaktır.

2- Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.
3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminatlarını ihale saatine kadar köy muhtarlığına yatırmaları gerekmektedir.
4- Söz konusu yerin satış değeri beyan rayiç bedelini bulmadığı takdirde ihale komisyonunun ihaleyi fesih yetkisi yoktur.
5- Satış bedeli peşin olup, tapu işlemleri ihale tarihinden itibaren bir hafta içinde yapılacaktır.
6- İhaleyi kazanan ile komisyon arasında borçlanma senedi hemen imzalanacaktır.
7- Tapu masrafları alıcıya aittir. B - 1600 j

http://www.elele.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kanserden ne zaman şûphelenmelisiniz?
Kanserde erken tanı 
şüphesiz çok önemli. 
Hastalığın tanısının 
konmasının uzaması 
ile kaybedilen zaman, 
bazen bireyin sağlı 
ğını tehdit edecek 
boyutta olabiliyor. 
Erken tanı için, önce
likle bireylerin 
kendilerini iyi 
gözlemlemeleri ve 
dinlemeleri önem 
taşıyor.
İnternet sayfasında 
çeşitli hastalıklarla 
ilgili bilgiler veren 
Amerikan Hastanesi, 
ne zaman kanserden 
şüphelenilmesi 
gerektiği konusunda 
uyarıyor. Ciltte renk, 
şekil ve büyüklüğü 
değişen, çabuk 
kanayan veya 
ülserleşen benler, 
iyileşmeyen yaralar 
kanser işareti olabilir. 
Uzun süreli güneş 
ışığına maruz kalan
ların bilhassa cilt 
kanseri konusunda 
temkinli olması 
gerekiyor.
Ağıziçi ya da boğaz 
kanserinden şüphele- 
niTmesini gerektiren 
durumlar ise; 
"Ağızda iyileşmeyen 
ağrılı veya ağrısız 
yaralar, ağız içi ve 
dudakta beyaz veya 
kırmızı plaklar, kitle 
veya sertlikler, yeni 
gelişen işitme kaybı 
veya kulakta çınlama, 
ses kısıklığı gibi 

yakınmalar" şeklinde 
sıralanıyor. Alkol ve 
sigara kullananların 
özellikle dikkatli 
olması gerekli. 
Geçmeyen veya 
karakter değiştiren 
öksürük, kanlı, pis 
kokulu balgam, yeni 
gelişen ses kısıklığı 
veya değişikliği, 
göğüs ağrısı akciğer 
kanserinin belirtileri 
arasında yer alırken 
bu konuda sık ve 
uzun süreli akciğer 
enfeksiyonu (bronşit, 
zatürree) geçiren ve 
sigara kullananların 
temkinli olmaları 
önem taşıyor. Meme 
kanseri tetkikini 
gerektiren şartlar 
ise şöyle;
"Göğsünüzde ele 
gelen kitle, meme 
derisi üzerinde kalın
laşma, çökme veya 
çekilme, meme 
başından berrak veya 
kanlı akıntı, ailede 
meme kanseri 
hikayesi bulunması" 
Yutma güçlüğü, uzun 
süren kusma/bulantı, 
uzamış ishal veya 
kabızlık, bağırsak 
hareketlerinde 
düzensizlik, koyu 
renkli veya kanlı 
dışkı, uzun süreli 
karın ağrısı veya 
baskı hissi, açıklana
mayan kilo kaybı 
ile ailede bağırsak 
kanseri veya 
hastalığı hikayesi

sindirim sistemi 
kanseri riskine işaret 
ederken; kadın 
üreme sistemi 
kanserini gösteren 
bedensel değişiklik
ler şöyle sıralanıyor; 
"Adette düzensizlik, 
fazla veya uzun 
süreli kanama, adet 
dönemleri arasında 
veya menopoz son
rası kanama, cinsel 
ilişkiden sonra kana
ma, normalden fazla 
vajinal akıntı varsa 
ve östrojen tedavisi 
görülüyorsa" 
Erkeklerde üreme 
sisteminde tehlike 
sinyali veren 
bedensel olaylar, 
"Sık ve ağrılı idrara 
çıkma, kanlı idrar 
geı'm^Si; yerli 
gelişen iktidarsızlık, 
testislerde sertlik 
veya ele gelen ağrısız 
kitle" şeklinde 
sıralanırken; lenf 
sistemi kanseri 
belirtileri şöyle;
"Boyun, koltukaltı ve 
kasıklarda ele gelen, 
çoğunlukla ağrısız 

kitleler, kilo kaybı, 
gece terlemeleri, 
uzun süren ve açık
lanamayan ateşler, 
ciltte nedensiz 
beliren döküntü ve 
morluklar" 
Ele gelen kitle veya 
şekil bozukluğu, 
kemiklerde şiddetli 
ağrı, hareket kısıtlılığı 
iskelet sistemi 
kanserinin habercisi 
olabilirken; sinir sis
temi kanserine işaret 
eden durumlar ise, 
"Şiddetli ve uzun 
süreli baş ağrıları, 
çift görme veya 
görme kaybı, yeni 
gelişen dengesizlik, 
baş dönmeleri, uyuş
ma veya felçler, şuur 
bulanıklığı, kon
santrasyon güçlüğü, 
konuşma güçlüğü, 
kişilik değişiklikleri" 
şeklinde sıralanıyor. 
Uzmanlar, bu belirti
lerin görülmesi ve 
hissedilmesi halinde 
en kısa sürede bir 
uzmana danışıl
masının ısrarla 
altını çiziyor.

Hanlar zehirlenmelerine 
edin

Ülke genelinde özel
likle yaz aylarında 
artış gösteren mantar 
zehirlenmelerinin 
bazen ölümle sonuç
landığı bildirildi. 
Özellikle bahar 
aylarında mantar 
zehirlenmelerine 
bağlı ölümlerde artış 
gözlendiğine dikkati 
çeken Kayseri İbni 
Sina Tıp Merkezi 
dahiliye uzmanı Dr. 
Alper Ata, has
tanelere yapılan 
başvurularda, yabani 
bitki zehirlen
melerinin önemli yer 
tuttuğunu söyledi. 
Yanlış şekilde 
toplanan ve tüketilen 
mantarların ölümlere 
yol açtığına dikkat 
çeken Dr. Alper Ata, 
"Zehirli veya yenilen 
mantarlar konusunda 
vatandaşların önemli 
bölümü yanlış ve 
kalıplaşmış bazı 
inanışlar doğrul
tusunda hareket 
ediyor. Ormanlık 
alanlar ve kırlarda 
kendiliğinden yetişen 
mantarların 
yenilebilirlerini 
zehirlilerden ayırmak 
oldukça zordur.

Zehirli mantarı kolay
ca tanımak için pratik 
ayrım noktaları 
bulunmamaktadır. 
Kulaktan dolma yan
lış, kalıplaşmış ve 
bilimsel değeri 
olmayan inanışlarla, 
mantarları tanımaya 
ve yorumlamaya 
çalışmak çok ciddi 
sonuçlar doğurmak
tadır. Hatta yanlış 
inanışlar doğrul
tusunda toplanan ve 
tüketilen mantarlar 
ölümlere neden 
olmaktadır" dedi. 
Hemen hemen bütün 
mantar zehirlen
melerine 'Amanita 
Muscarina* ve 
'Amanita Phalloides' 
adı verilen 2 cins 
zehirli mantarın 
yol açtığını 
ifade eden Ata, 
özellikle Amanita 
Muscarina cins man
tarın çok zehirli 
olmasından dolayı 
yüksek ısıda pişirilse 
bile zehrini kay
betmediğini ve 
yenildiği takdirde 
3 saat içinde 
zehirlenme belirti
lerinin başlayacağını 
söyledi.

A V
T

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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

NÖBETÇİ ECZANE
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FATİH ECZANESİ 
İSTİKLAL CAD. - GEMLİK

GEMLIK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBBİ

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2417 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Bakan Kemal Unakıtan, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilecek Merinos Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı

Unakıtan; “Türkiye’de rekabet gücü artmalı”
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Sosyal 
Güvenlik Reformu ile 
ilgili çalışmaların 
tamamlanmasının 
ardından, tekstildeki 
maliyet girdilerini 
düşürmek için çalış
malara başlayacak
larını ve muhakkak 
düşüreceklerini 
müjdeledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası(BTSO) 
tarafından gerçek
leştirilecek Merinos 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi'nin temel 
atma törenine katılan 
Bakan Unakıtan, 
törende BTSO 
Başkanı Celal 
Sönmez'in tekstildeki 
kötü gidişat ile 
ilgili yakınmalarıyla 
karşılaştı. Türk 
tekstilinin bugünlere 
gelmesindeki payı 
tartışılmaz olan 
Meıinos Fabrikası'nın 
içinde gerçekleşti 
rilen törende BTSO 
Sönmez, tekstil sek
töründeki sıkıntıları, 
kayıt dişiliğin, sürekli

Törende konuşan Bakan.Unakıtan 
iye'nin en büyük ve en önemli sektör
den biri olan tekstilin son zamanlarda 

yaşadığı sorunları çözmeyi bir 
borç olarak gördüklerini söyledi.

büyüyen dış ticaret 
açığını anımsattı. 
Ticari anlamdaki 
rakiplerle karşılaştırıl 
dığında Türkiye'deki 
tekstil sektöründe 
girdi maliyetlerinin 
aşırı yüksek olduğu 
nu vurgulayan 
Sönmez, "Bu yüzden 
rekabet gücümüzü 
sürekli kaybediyoruz. 
Açıklanan büyüme 

rakamları, artışı ifade 
etse de yaşanan 
olumsuzluklar nede 
niyle gerçek anlamda 
sürekli küçülüyoruz. 
Bizler kazandıkça, 
ülkemize de kazan 
dırırız. Nefes alacak 
kapı aralığı bırakın. 
Sizin tabirinizle biz 
kümestekilere destek 
olun" dedi.
Bakan Unakıtan,

Sönmez'e cevaben 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin en büyük 
ve en önemli sektör
lerinden biri olan tek
stilin son zamanlarda 
yaşadığı sorunları 
çözmeyi bir borç 
olarak gördüklerini 
söyledi. Tekstildeki 
girdi maliyetlerini 
düşürmek için 
hükümet olarak 

ellerinden geleni 
yapacaklarının altını 
çizen Unakıtan, 
"Bunlarla ilgili 
çalışmalarımız hızlı 
bir şekilde sürüyor. 
Ancak Meclis'teki 
Sosyal Güvenlik 
Reformu ile ilgili 
çalışmalar bizi biraz 
meşgul etti. Onların 
tamamlanmasının 
ardından girdi 
maliyetleriyle ilgili 
çalışmalara tekrar 
ağırlık verilecek.
O konuyla ilgili yakın
da iyi haberler 
duyacaksınız" dedi. 
REKABET GÜCÜ 
ARTMALI 
Türkiye'nin rekabet 
gücünün sürekli 
olarak artırılması 
gerektiğine işaret 
eden Unakıtan, 
dünyada bütün 
ülkeler arasında 
daha fazla ihracat 
yapmak, daha fazla 
satmak ve yabancı 
sermayeyi çekmek 
için bir yarış olduğu
na dikkati çekti.
Unakıtan, bu yarışta 
Türkiye'nin de olması 
için rekabet gücünün 

her zaman artırılması 
gerektiğini ve bunun | 
yapıldığını belirtti. 
Bu bağlamda özel 
sektöre de önemli 
görevler düştüğünü 
vurgulayan 
Unakıtan, "Özel 
sektör teknolojik 
altyapısını 
kuvvetlendirmen. 
Ülke olarak katma 
değeri daha yüksek ' 
üretimlere geçme 
mecburiyetindeyiz. 
Verimliliğimizi artır
malıyız. Yapısal 
olarak hem fikren 
kendimizi 
değiştirmeliyiz hem 
de altyapı olarak 
değiştirmeliyiz. 
Çünkü dünyada 
kıyasıya bir rekabet 
var. Bu millet bu 
mücadelede gerekli 
olan yeri alacaktır. Bu 
konudaki en önemli 
şehirlerimizden biri 
de Bursa'dır.
BursalIlara bu konu
da güveniyoruz. Reel 
sektörümüzün yanın
da olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum" 
diye konuştu.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Yerel basında özel ödeme merkezlerinin 

doğalgaz faturalarını tahsili yönünde yanıltıcı ilanlar görünmektedir. 
Kurumumuzun bu tür kuruluşlar ile hiçbir anlaşması bulunmamaktadır. 

Doğalgaz abonelerinin ileride bir sorun yaşamamaları için 
konulara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. doğalgaz fatura tahsilatlarını, 
Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı No: 3 Gemlik (İskele Meydanı) 

adresindeki şirket vezneleri ile Yapı Kredi Bankası Gemlik Şubesi aracılığı ile 
yapmaktadır. Otomatik ödemelerle ilgili olarak 

diğer banka şubeleri ile çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar sonuçlandığında da şirketimiz aracılığı ile 

kamuoyuna bilgi verilecektir.
G€MDfiŞ GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

DOĞfil GAZ İrtibat Tel : 513 29 29



I; Işleri’nden Başkanın sorgulanmasına izin çıktı
Gemlik Belediyesi’nde çalışan 4 zabıta müdürü ve 3 zabıta görevlisi tarafından Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un kendile 
rine hakaret ettikleri ve rüşvet aldığını iddia etmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na yaptıkları şikayet başvurusu üzerine İç 
İşleri Bakanlığı’ndan Başkan hakkında soruşturma açılması için izin verildiği öğrenildi. Dün, Cumhuriyet Savcılığı’na 
çağrılan zabıta memurları, olayla ilgili olarak Savcılığa ifade verdiler. Olayla ilgili soruşturma Savcılıkça sürdürülüyor.

25 YKr. (250.000 TL.)21 Nisan 2006 Cuma

GEMLİK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

info@gemlikkorfezgazetesi.com

DYP Kadın Kolları
çocuk yuvasını 

ziyaret etti
DYP’li hanımlar, Çocuk Bayramı 
Haftası nedeniyle Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Sırameşeler 
Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, 
çocuklara çeşitli hediyeler verdiler. 
Müdür Ahmet Aktürk ile görüşen 
DYP’liler çocukların ihtiyaçları 
konusunda da bilgi aldılar. 4’de

Kaymakam Mehmet Baygül HEM kurslarını ziyaret etti.

HEM öğretmeye devam ediyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kaybolan değerlerimiz
Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda bizler- 

den önce birçok devlet kurulmuş, bu devletler 
çok büyük medeniyetler kurmuşlar.

Dünkü Milliyet Gazetesi’nin büyük manşeti 
“Karun’un Hâzinesi Soyuldu’’ başlığıyla çıkmış.

Milattan önce 6. yüzyılda yaşayan son Lidya 
Kralı Kroisos(Karun) ait olduğu saptanan 363 
parçadan oluşan hâzinesi 1965 yılında Uşak 
İlimizdeki bir kazıda bulunmuş ve yurt dışına 
kaçınlmış..

Türk hükümetleri 1984 yıllında ABD’de 
ortaya çıkan bu nadide kolleksiyonu ülkemize 
geri getirmek için davalar açmış, milyonlarca 
dolar harcamış.

Hâzinenin en güzel parçaları da, bulunduğu 
yer olan Uşak Müzesi’ne konmuş.

Gelin görün ki bu kolleksiyonun en değerli 
parçası olan “Kanatlı Deniz Atı’’ broşu 
sergilendiği camekandan çalınarak yerine sah 
tesi bırakılmış.

Böylesine dünyanın en nadide eserinin 
korunması ise basit bir kilitten ibaret olması 
insanı üzüyor.

Topraklarımızın altındaki geçmişin mirasına 
sahip çıkamadığımız gibi, ele geçenleri de 
korumasını bilmiyoruz.

Bakın, ilçemizde dünden bugüne çocuk
larımıza bırakacağımız bir tek eser var mı?

Yok.
Belediyenin önündeki yeşillikler arasında 

rumlardan kalma birkaç eski sütun başı dışında 
neyimiz var?

Gemlik Müzesi’ni veya Kent Müzesi’ni oluş
turmak zorundayız.

Bu, bugün bu topraklarda yaşayan bizlerin 
gelecek kuşaklara karşı bir borcudur.

Konuyla ilgli yıllardır yazı yazıyorum, bir tek 
sorumlu kent yöneticisini daha bulamadım.

Soruyorum, neredesiniz?

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı okuma yazma, bilgisa
yar ve İngilizce kurslarını büyük ilgi gösteriliyor. Kaymakam Mehmet 
Baygül geçtiğimiz akşam HEM kurslarını gezerek ilgililerden bilgi aldı.
İlçe Halk Eğitim 
Merkez Müdürlü 
ğü’nün açtığı meslek 
edinme ve beceri 
kursları devam 
ederken, Kaymakam 
Mehmet Baygül kurs 
lara yaptığı ziyarette 
okuma-yazma kur
suna devam eden
lerin büyük çoğun
luğunun asker 
olduğunu gördü. 
Kaymakam Baygül, 
kurslara gösterilen 
ilgiden memnun 
kaldığını söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Gürcistan’dan 23 Nisan misafirleri geldi
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı gösterilerine 
katılmak üzere gelen 
Gürcistan’dan gelen 46 öğrenci 
1 tercüman ve 4 öğretmenden 
oluşan ekip, dün İskele 
Meydam’nda İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen ve 
Şube Müdürü Ali Osman Cura 
tarafından karşılandı. Misafir 
çocuklar, 11 Eylül İlköğretim 
Okulu ve Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu öğrencilerine 
misafir oldu. Haberi sayfa 5’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Şiddet
Gerginlik diz boyu...
Sokaktaki insan durduk yerde gerilmedi..
Yaşamsal güçlükler...
Daralan pastadan daha çok pay alma 

yarışı..
Televizyonlardaki diziler...
Üretmeden tüketme eğilimi...
Eğitimsizlik..
Gerginliği tetikleyen ana etkenlerden 

bazıları...
Ama daha çok da ailedeki şiddet..
Kadını dövme..
Çocuğa el kaldırma..
“Çocuğunu dövmeyen dizini döver..”
“Nush ile uslanmayanı tekdir... Tekdirle 

uslanmayanın hakkı kötektir..” gibi saçma 
sapan laflar...

Dayağı ön plana oturttu..
Oysa..
Şiddet şiddeti doğuruyor..
Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturuyor..
Çocuğa kaldırılan el ileride toplumun 

başına balyoz gibi düşüyor..
Dayağın neden olduğu toplumsal travma, 

gelecekte başa bela oluyor..
Onun için şu gerçekleri bir kez daha 

anımsamakta ve anımsatmakta sayısız yarar 
var:

Çocuğunuza atılan dayak onun da ileride 
başkalarına ve hatta kendi çocuklarına vur
ması gerektiğini öğretiyor.

Cezalandırma ve dayak çocukların olayları 
çözme yeteneğini köreltiyor.

Dayak çocukla anne-baba arasındaki 
sevgi-saygı ikilemini ortadan kaldırıyor.

Gençler aniden saatli bomba halini almı 
yor.

Yıllardır içinde biriken kin, nefret ve 
kızgınlık dışa vuruyor.

Enerji deposu çocuklar büyüklerinden 
sadece ilgi ve sevgi bekliyor.

Çocuklar iyiyi kötüyü eğriyi doğruyu önce 
ailesinden öğreniyor.

Dönemini yaşamak için çabalayan çocuğa 
dayakla, şiddetle yaklaşmak ona haksızlık ve 
çocukluğunu çalmaktır.

Demek ki...
Çoçuğunu döven toplumun geleceğini 

dövüyor..
Şiddetin önünü açıyor..
Ne demişler :
“Rüzgar eken fırtına biçer..”
Gerçeklerle yüz yüze gelindiğinde bu 

atasözü yukarıdakilerden daha doğru değil 
mi?

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR 
KÖRFEZ OFSET 
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

Hin atlıiı oha yazma kursları siıni w
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
başlattığı okuma 
yazma kursları 
sürüyor.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de destek 
verdiği okuma yazma 
kurslarına ilgi geçen 
yıl olduğu gibi yine 
bayanlardan geliyor. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’nda 
başlayan birinci 
kademe okuma 
yazma kursunu 
ziyaret eden 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, HEM 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, Okul 
Müdürü Mümin 
Torlak'tan kurslar 
hakkında bilgi aldılar. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’nda 
kursa devam eden 
34 kursiyere kırtasiye 
yardımı yapan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, kadınlardan 
oluşan kursiyerlere 
moral verdi.
Okumanın yaşı 
olmadığını belirteen 
Baygül, “İnsanlar 
başarıyı yakaladıkça 
kendilerine olan 
güvenleri de artar. 
Evinizde öğrenci 
varsa onlarla çalışın, 
daha verimli olur
sunuz. Buraya kadar 
gelme cesaretini 
gösteren siz bayan
ların bunu başara
cağınızdan şüphem 
yok, hepinizi 
kutluyorum" dedi.

Okuma yazma birinci 
kademe kurslarının 
devam ettiği diğer bir 
okulda Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu, burada 
devam eden kursa 
katılanların tamamı 
yine bayanlardan

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.coin

»-■I
İlköğretim Okulu’ndaki
<oküma - yazma kursu 

> - ziyaret edildi.

oluşuyor.
Buradaki kursiyerlere 
de kırtasiye 
yardımında bulunan 
Kaymakam Baygül, 
kursun bitiminde 
belgelerini 
kendisinin vermek 
istediğini söyledi.

Okullarda devam 
eden birinci kademe 
okuma yazma 
kurslarının 
5 Nisan 2006'da 
başladığı
ve 6 Haziran 2006'da 
sona ereceği 
öğrenildi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖIFE1 IEKIM
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.coin
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Kaymakam Mehmet Baygül HEM kurslarını ziyaret etti.

HEM öğretmeye devam ediyor
i YazıYORUM

I Diş Hekimi Özcân VURAL 
I ozcanvural1933@hotmail.com

J www.ozcanvural.sayfasi.com

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı 
okuma yazma, bilgisayar ve İngilizce kurslarını büyük ilgi 
gösteriliyor. Kaymakam Mehmet Baygül geçtiğimiz akşam 

HEM kurslarını gezerek ilgililerden bilgi aldı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Mesleki eğitime 
en büyük katkıyı 
sağlayan 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
açtığı kurslara 
her geçen gün 
ilgi artıyor.
Günümüz koşulların
da ilköğretim 
diplomasının 
şart olması 
nedeniyle özellikle 
gençler arasında 
büyük ilgi gören 
Halk Eğitim

। Merkezi'nde açılan 
ikinci kademe 
okuma yazma 
kurslarını gezen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, katılımın 
yüksek olmasından 
memnunluk duy
duğunu söyledi. 
HEM'in ikinci 
kademe kursuna 
katılan 48 kursiyerin 
içinde askerlerin 
çoğunlukta olması 
dikkat çekerken, 
bu kişilerin ikamet 
ettikleri yerlerde 
maddi zorluklarla 
okuyamadıkları 
öğrenildi.
İşe girmek için 
kesinlikle ilköğretim 
diplomasının 
istenmesi nedeniyle 
gençlerin büyük 
ilgi gösterdiği 
ikinci kademe 
okuma yazma 
kursunun öğretmen
liğini emekli 
öğretmenlerden 
Zeki Özdemir yapıyor. 
Kurs, Nisan ayı 
sonlarında bitecek.

BİLGİSAYARA 
ÖNEM ARTIYOR 
Gelişen teknolojik 
çağda bilgisayarın 
önemini anlayan 
her kişi gibi 
HEM'in başlattığı 
Bilgisayar 
Operatörlüğü 
kursuna da ilgi 
sürüyor.
İbrahim Akcan'ın 
öğreticiliğinde 
sürdürülen 
Bilgisayar

Operatörlüğü 
kursuna devam 
eden 18 kursiyer 
Mayıs ayı 
sonunda 
belgelerini alacaklar. 
AÇIK ÖĞRETİM'E 
İNGİLİZCE 
Hem'in açtığı 
diğer bir kursta 
Açıköğretim 
Fakültesi 
öğrencilerine 
İngilizce kursu. 
Ayşin Barutun öğre

timinde sürdürülen 
İngilizce kursuna 
devam eden 
12 Açıköğretim 
Fakültesi 
öğrencisi, 
İngilizcelerini 
ilerletmek için 
çalışıyorlar.
HEM'in Açıköğretim 
Fakültesi öğrencile 
rine yönelik açtığı 
İngilizce kursu 
Haziran ayında 
sona erecek.

Yine mal beyanı!....
Başbakan Tayip Erdoğan mal beyanını 

net olarak açıklamazsa bu sarsıntılar bitmez, 
bundan dolayı da büyük yara alır...

Başbakan Erdoğan birkaç gün önce ki 
AKP grup toplantısında yaptığı dinlerken 
gördük ki, hani çıkmaya çabaladıkça insanı 
içine çeken “bataklıklar” vardır ya, bu işten 
kurtulmak için orada debeleniyormuş 
gibi ne söyleyeceğini bilmeden, ilgisiz konu
ları sözüne katarak asıl konuyu gizlemeye, 
örtmeye kısaca açıklamaya yanaşmadı.

Tartışma ne idi?
O nelerden söz etti bir düşünün?
Kimse AKP’nin mal varlığını konuşuyor 

muydu? Hayır...
Kimse CHP’nin İş Bankası hesaplarını; 

Atatürk’ün evlatlık kızı Ülkü’yü, Türk Tarih - 
Türk Dil Kurumu’nu konuşuyor muydu?

Hayır...
Ondan istenen kendi mal varlığını beyan 

etmesiydi..
Efendim “gizliliği yasalar emrediyormuş”..
“O yasaları AKP değil, önceki iktidarlar 

çıkarmış” mış...
Şunu kısaca yazayım sayın okurlarım. 

Başkası bu yasa gereği sizin mallarınızı açık 
layamaz ama siz kendi malınızı her zaman 
istediğiniz yerde, istediğiniz zaman açıkla 
yabiiirsiniz. Bu bilinen bir şey olduğu halde, 

| halka bunlar saklanarak uyutulmaya, mesele 
I başka noktalara taşınıyor..

Avrupa Birliği istiyor diye bir gecede beş- 
altı yasa değiştiren, sizin iktidarınız değil 
mi?

Türk Ceza Yasası gibi 343 maddelik bir 
yasayı gece gündüz demeden, iki—üç gün 
içinde Meclisten geçirecek gücünüzün oldu 
ğunu gösterdiniz de, kısa bir mal bildirimi 
yasasını “mal bildirimi gizlidir” maddesini 
“açıktır” diye değiştirmeye sıra gelince mi 
bin dereden su getiriyorsunuz? .

Seçimde de dokunulmazlıklara - mal be 
yanına söz vermişdiniz, niye iktidar olunca 
bunları unutuyorsunuz?

Korkacak bir şey mi var ?
Sayın Başbakan ne bunlara değindi, ne 

de kendi mal varlığını açıklayıp, “Benim çeki 
necek, saklanacak bir şeyim yok. Bütün ka 
zancımı yasalara uygun, vergisini ödediğim 
şeylerdir. Alnım açıktır” diyebilsin ...

Ama heyhat; Bir sürü laf kalabalığı, sağa 
sola sataşarak asıl konuyu unutturmak, din 
leyenleri abdal yerine koyarak, işi geçiştirme 
ye çalışmak..

Oysa bizim, sadece bizim değil bütün Tür 
kiye’nin ve hatta AKP üyelerinin de bekledi 
ği, Başbakanın muhalefetin bu atağını kolay 
ca bertaraf edip, onların kalesine bir gol at 
ması idi..

Sayın Başbakan grubunda yaptığı konuş
ma ile sadece kendi mal bildirimini saklamak 
la kalmadı, Maliye Bakanı Unakıtan’ı halkın 
tepkisinden korudu..

Villalar, oğullarının fabrikaları, meşhur mı
sır olayları tartışma konusu olduğu halde 

I bunlardan hiç bahsetmedi, işi laf kalabalığı
na getirmeye çalıştı..

Ey benim saf halkım; gördüğünüz gibi bu 
basit sorular bile Sayın Başbakanın mal 
bildirimi konusunda açıklamadan kaçtığını 
açık şekilde gösteriyor.

Halkında aklına “Acaba mallar çok büyük
te açıklanamıyor mu? “sorusu ister istemez 
geliyor, bir yığın haklı haksız dedikodular 
söylendikçe büyüyerek gelişiyor.

Çığ gibi büyüyen bu dedikoduların altın
dan hiçbir iktidar kalkamadı ki bunda AKP 
iktidarı kalksın.

Bizden yazması, çığ altında kalanlar 
kendilerini kurtaramazlar.

Bunu kışın çok olduğu yerlerde yaşayan
lar çok iyi bilirler...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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DYP Kadın Kolları çocuk yuvasını ziyaret etti
DYP’li hanımlar Çocuk Bayramı

Haftası nedeniyle Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Sırameşeler 
Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, 

çocuklara çeşitli hediyeler verdiler

çr
. H . .

Elif ESMEN

DYP İl Kadın 
Kolları yönetimi ile 
Gemlik İlçe Kadın 
Kolları yönetimi 
Çocuk Bayramı 
haftası nedeniyle 
Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme 
Sırameşeler Çocuk 
Yuvasını ziyaret 
ederek çocuklara 
çeşitli hediyeler 
verdiler.
İl Kadın Kolları 
Başkanı Müjgan 
Tatar, İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
yuvadaki çocukların 
Çocuk Bayramlarını 
kutladıktan 
sonra Yuva Müdürü 
Ahmet Aktürk ile 
görüşen DYP'li 
bayanlar çocukların 
bakımları ve 
ihtiyaçları hakkında 
bilgi aldılar.
144 çocuğun kaldığı 
Sırameşeler Çocuk 
Yuvasında 

0-12 yaş gurubuna 
müdür babalık 
yapan Aktürk 
"Kurumuinuzda 
kalan kimsesiz, 
yetim, korunmaya 
muhtaç 
çocuklarımıza 
sahip çıkıp 
Devlet gözetimine 
alarak eğitim, 
giyecek, sağlık 
sorunları dahil 
üniversiteyi bitirene 
kadar her türlü 
ihtiyaçlarını 
karşılıyoruz. 
Biz 0-12 yaş 
çocukların bakım 
ve temizlik 
hizmetlerini yapıyor 
hiçbir çocuğu 
açıkta bırakmıyoruz" 
şeklinde konuştu.1 
İlçe Başkanı Safiye 
Çevik bundan 
yirmi sene öncesine 
kadar çocukların 
çok mağdur 
edildiklerini 
belirterek, 
"Bugün bu durumun 
değiştiğini açık 
ve net olarak 
görebiliyoruz.

çpcuklânnjjal

AktÜrk’ten bilgi aldılar;

Yalnız maddi 
yönden ihtiyaçları 
ne kadar karşılanırsa 
karşılansın 
manevi yönden 
eksiklerini 
tamamlayanlayız. 
Bizler kadın kolları 
olarak sizleri yalnız 
bırakmayarak 
üzerimize düşen 
ne görev varsa yap
maya hazırız" dedi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN İtfaiyeye müdür atandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

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 atâri makineleriyle satılık dükkan. 
Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kûmla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Gemlik İtfaiyesinde 
boş uzun süredir 
boş olan 
Müdür kadrosuna 
atama yapıldı. 
1996 yılında 
Gemlik İtfaiye 
Teşkilatı’nda 
göreve başlayan 
ve 1999 yılından bu 
yana aynı teşkilatta 
Amir olarak görev 
yapan Abdullah 
Sal, İtfaiye Müdürü 
olarak görevine 
başladı.
Daha önce İtfaiye 
Müdürlüğünden 
emekli olan ve

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 izlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
M ac ide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

daha sonra vefat 
eden Yaşar 
Kayaoğlu'ndan 
sonra boş kalan 
İtfaiye Müdürlüğü

kadrosu Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yaptığı 
atama ile 
doldurulmuş oldu.

TOPRAK YOKSA... KARPUZ YOK! 
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464'e mesaj atın.

www.elkoyun.com
www.tema.org.tr

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Gürcistan’dan 23 Nisan misafirleri geldi
Elif ESMEN

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
gösterilerine 
katılmak üzere 
ilçemize gelen 
Gürcistan'lı 
çocuklar misafir 
kalacakları ailelere 
dağıtıldı.
Ulu Önder 
Atatürk'ün çocuklara 
armağan ettiği 

ve dünyada 
sadece ülkemizde 
kutlanan tek 
Çocuk Bayramı 
olan 23 Nisan 
gösterilerine 
katılacak ekiplerden 
biri olan Gürcistan 
ekibi 46 öğrenci 
1 tercüman ve 4 
öğretmen ile 
birlikte ilk 
gelen ekip oldu. 
İskele Meydam’nda 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura'nın çiçek 
vererek karşıladığı 
çocuklar, Gemlik'e 
gelmekten mutlu 
olduklarını dile 
getirdiler.
Gürcistan ekibindeki 
çocuklardan 21'i 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencilerine

misafir olurken, 
25'i ise Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerine 
misafir oldular. 
Öte yandan 
bugün gelecek 
olan Makedonya 
ekibini ise Şehit 
Cemal ve Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Ökulu öğrencileri 
misafir edecekler.

«a su:îî?as
23 Nisan gösterilerine katılacak ekiplerden biri olan 

Gürcistan ekibi 46 öğrenci ile ilk gelen ekip oldu

LG KLİMA
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Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı
Bakır Boru
Kalorifer Tesisatı
Dönüşüm
Merkezi Sistem
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları
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Sendikalann kardeşliği kıskandırıyor

Seyfettin ŞEKERSOZ

Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’nda 
hazırlanan 
panoda öğretmen 
sendikalarının 
bilgilerini içeren 
görüntüleri şaşırtıyor. 
Öğretmenler 
odasında hazırlanan

üç sendikanın her 
türlü bilgilerinin 
yan yana bulunması 
hem hayretle 
karşılanırken, 
hem de kıskandırıyor. 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren ve 
öğretmenlerin 
üye oldukları sırasıy

la Eğitim-Sen, 
Eğitim-Bir-Sen ve 
Türk Eğitim Sen'in 
faaliyetlerini içeren 
bilgilerin bulunduğu 
pano öğretmenler 
odasına girenleri 
şaşırtıyor. 
Demokratik 
bir ülkede

rastlanması en 
güzel görüntü
lerden biri olan 
üç sendikanın yan 
yana faaliyetlerini 
üyelerine bilgilen 
dirme olanağının 
yaratılmasında ise 
en büyük pay okul 
yönetiminin oluyor.

İnternette “sağlıklı” söri 
İnternet Haftası’nda resmi web sayfasını * 
yenileyen İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa'nınen 
kapsamlı sağlık rehberine sahip . 1 
"www.bsm.gov.tr" adresini kullanıcıların 
hizmetine açtı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Yamalı, kurumun 
resmi internet sitesi olan "www.bsm.gov. | 
tr"yi, düzenlediği basın toplantısında 
kamuoyuna tanıttı.
Dr. Yamalı, Bursa'daki sağlık hizmetlerini .1 
konu alan sayfayı Web Bürosu Sorumlusu Dr. 
Engin Erdoğan'ın özverili çalışmasıyla 10*23 
Nisan tarihleri arasında kutlanan İnternet 
Haftas'na yetiştirdiklerini ifade etti. 6 yıldır I 
hizmet veren www.bsm.gov.tr'nin yenilenen 
yüzünü halka tanıtmak, sağlık hizmetlerini 1 
buradan takip edilmesini sağlamak istedik
lerini belirten Dr. Yamalı, şöyle devam etti: 
"Özel sağlık kuruluşlarımız da İl Sağlık 
Müdürlüğü ile istediği yazışmaları, bildirimleri} 
buradan yapabiliyor. İlimizden merkeze en 
uzak kurumda çalışan personelimiz dahi 
maaş ve ek ödeme bordrolarını sitemize 
ulaşarak resmi işlemlerde bulunabiliyor. 
Dünyanın en büyük arama motoru olan 
Google üzerinden yapılan araştırmada, sitem
izin 400 sayfaya indekslendiğini görüyoruz.

* Güncel haber takibi de yapılabilen sitemiz, 
Bursa'da sağlık ile ilişkili kurumlan içeren en 
kapsamlı rehbere sahip. Vatandaşlarımız, 
merkez ve ilçelerdeki tüm sağlık kuru
luşlarının yanı sıra eczane, ecza depoları, 
güzellik merkezleri, güzellik salonlarına ait 
telefon numaraları ve adres bilgilerine de 
ulaşabilir. Herkesi ziyarete bekliyoruz." İl 
İl Sağlık Müdürlüğü Web Bürosu Sorumlusu 
Dr. Engin Erdoğan ise, kurum personeline 
hazırladığı sitenin tanıtımım yaptı.

GEMLİK ANA BAYİİ
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Sosyal güveni ik sisteminde W değişim Memura evde mesai
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanun 
Tasarısı, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi. Yasa, 
1 Ocak 2007'de 
yürürlüğe girecek. 
Tasarıyla yapılan 
değişikliklerin 
bazıları şöyle: 
-Adına prim ödensin 
veya ödenmesin 18 
yaşından küçükler, 
sağlık hizmetinden 
ücretsiz yararlanacak. 
- Yükseköğrenim 
görmüş ve 25 yaşını 
doldurmuş kız çocuk
ları, kendisine 
bakmakla yükümlü 
kişinin sigortasından 
yararlanamayacak. 
- Emzirme yardımı, 
evlenme ve cenaze 
ödeneği artırılıyor. 
- Yasa yürürlüğe 
girdikten sonra ilk 
defa sigortalı olan 
kadın 58, erkek ise 
60 yaşını doldurmuş 
olmak ve en az 9 
bin gün prim ödemek 
şartıyla yaşlılık 
aylığına hak 
kazanacak.
-Aylık bağlama oranı

değişiyor.
- Sigortalıların işsizlik 
sigortası ödeneği 
aldıkları sürede 
malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortası primi, 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan 
karşılanacak.
- Cumhurbaşkanı 
iken görevinden 
ayrılanlara, 
görevdeyken ödenen 
aylık ödeneğin 
yüzde 4O’ı oranında 
yaşlılık aylığı 
bağlanacak.
- Çocuğu olmayan 
23 yaşından büyük, 
39 yaşından küçük 
sigortalı kadının 
2 kez tüp bebek 
tedavi masraflarını 
kurum karşılayacak. 
- Çalışan veya gelir 
elde edenler, gelir
lerinin yüzde 

12.5'i oranında 
genel sağlık 
sigortası primi 
ödeyecek. Ancak 
yoksul vatandaşların 
primlerini devlet 
karşılayacak.
- Genel sağlık 
sigortası primi 
nedeniyle memur 
maaşlarının düşmesi
ni önlemek amacıyla, 
oluşacak matrah 
farkı 2 yıl süreyle 
çalışılan kurumca 
karşılanacak.
Bu arada, Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 
yürürlüğe girmesin
den önce "1 gün 
dahi" sigortası bulu
nanlar için emeklilik 
yaşı ya da prim 
ödeme gün sayısı 
değişmeyecek.

Diyarbakır 
Milletvekili Aziz 
Akgül, kamuda 
çalışan personele 
'esnek çalışma ve 
evde istihdam 
edilme' imkanı 
getiren kanun 
teklifini TBMM 
Başkanlığı'na 
sundu.
Yasa teklifiyle 
Devlet Memurları 
Kanunu'nda 
değişiklik yapılması 
öngörülürken, 
kamuda çalışan 
memur, sözleşmeli 
personel, geçici 
personel ve 
işçilerden, görevin 
özelliği ve işin 
niteliğine bağlı 
olarak kurumlarınca 
uygun görülenler, 
'kısmi süreli, 
iş paylaşımlı ve 
esnek çalışma 
süreleriyle evde 
çalışma' şeklinde 
istihdam edilmesine

temlik ittiMı
adresinden okuyabilirsiniz

imkan sağlıyor. 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun, 
'ticaret ve diğer 
kazanç getirici 
faaliyetlerde 
bulunma yasağı' 
hükmünü içeren 
maddesinde de 
değişiklik içeren 
teklifle, kamu 
görevlilerinin yap
makta oldukları 
iş ile menfaat 
ilişkileri olmaksızın 
ve etik davranış 
ilkelerine aykırı 

olmamak kaydıyla 
ticaret yapabilmeler
ine olanak 
sağlanıyor. Teklifin 
gerekçesinde ise 
yoksulluk ve 
işsizlik sorununun 
ortadan kaldırılması, 
'herkese kısmi 
süreli iş' imkanı 
sağlanması için 
ortam oluşturulması 
gerektiği ifade edildi. 
Akgül, bu yöndeki 
düşüncelerini daha 
önce bir kitapta 
toplamıştı.

GDS MÜHENDİSLİK @> 5^
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Bursa Sebze-Meyve Hali’nin ihalesi yapıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, ‘marka 
kent Bursa’ hedefi 
ile başlattığı dev 
yatırımlarını bir biri 
ardına hayata 
geçirmeye 
devam ediyor.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan’ın temelini 
attığı Merinos 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nin startını 
veren Büyükşehir 
Belediyesi, dün de 
Görükle’de Çevre 
Yolu’na paralel 

yapılacak Türkiye’nin 
en büyük Sebze- 
Meyve Hali’nin 
ihalesini gerçekleştir
di. Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
yapılan ve 9 firmanın 
katıldığı Bursa 
Sebze-Meyve Hali’nin 
ihalesini 17 milyon 
101 bin YTL ile en 
uygun teklifi veren 
Bursalı firma Umut 
İnşaat kazandı. 
“Türkiye’nin en 
büyük ve modern hali 
olacak”

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Görükle’de 
200 dönümlük 
arazi üzerine yapıla
cak, Bursa Sebze- 
Meyve Hali Projesi’nin 
Türkiye’deki 
emsallerinin en 
büyüğü olacağını 
söyledi. Yeni hal 
yerinin imar planı 
onayı ile kamulaştır
ma işlemlerinin 
tamamlandığını 
anlatan Başkan Şahin, 
“Avam projesi biten 

ve uygulama projeleri 
tamamlanan yeni 
hal alanının ihalesini 
de gerçekleştirerek, 
bir büyük projeye 
daha start veriyoruz. 
Her türlü sosyal 
donatı alanının 
bulunduğu, 150 
dükkanın yer aldığı 
59 bin metrekaresi 
kapalı.alan olan yeni 
hal, Türkiye’nin en . 
büyük ve modern 
hali olacak” dedi. 
Yeni halin mimari 
yapısı Bursa’nın 
değerlerini simgeliyor 
Uludağ Üniversite- 
si’nin sınırları 
içersinde ve Çevre 
Yolu’na cepheli ' 
200 dönümlük bir 
alana yapılacak yeni 
halin Bursa’ya 
hayırlı olmasını 
dileyen Şahin, 
“Yapılacak yeni halin 
mimari yapısı 
Bursa’nın değerlerini 
simgeleyen özellikleri 
taşıyor. Yeni hal 
projemizde bir halde 
olması gereken her

türlü donatı alanı 
bulunuyor. Yeni 
hal, dört duvarı 
çevrilerek yapılmış 
bir hal olmayacak. 
Hal komisyoncuları da 
projemizi mükemmel 
buldu. Zaten projeyi 
onların istek ve 
talepleri doğrultusun
da hazırladık.
Biz yaptığımız işin en 
mükemmelini 
gerçekleştiririz” 
diye konuştu.

İlk kazma mayıs 
ayında vurulacak 
Başkan Şahin, inşaatı
na mayıs ayında 
başlanacak yeni halin 
2007 yılının nisan 
ayında hizmete 
açılmasını planladık
larını belirtirken, 
hal alanın tahsisi 
konusunda 
kendilerine destek 
veren Rektör 
Mustafa Yurtkuran’a 
teşekkür etti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
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İHALE İLANI
İlaç ve Serum Malzemeleri SATIN ALINACAKTIR

Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
İlaç ve serum malzemeleri alımı işi açık İhale usulü ile İhale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2006 / 39144
1. İdarenin
a) Adresi
b) Telefon-Faks Numarası
c) Elektronik posta adresi(varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve miktarı

: Manastır mevkii Cumhuriyet Mah. Gemlik/ BURSA
: 224 5J3 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi hotmail.com

b) Teslim yeri(leri) 
c) Teslim Tarihi

: ilaç ve serum malzemeleri 
Miktarı 130 kalem 
ihale kalem kalem olacaktır.

3. İhalenin

: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eczanesi 
: ilaçların tamamı sözleşmenin onayından sonra en geç 

20 gün içinde, serumlar ise idarenin siparişi üzerine 
peyderpey teslim edilecektir.
ihale 31.12.2006 tarihinde sona erecektir.

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi - Saati

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda 
: 24.05.2006 - 09.30

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.2. Mevzuatı 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 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
- İlaç kutusu ve ambalajlardaki fiyat küpürünün üzerine büyük harflerle, okunabilir puntoda 

“İHALE MALIDIR SATILAMAZ” ibaresi yazılacaktır.
- Teklif edilen solüsyonlar ISO veya TSE belgelerinden en az birine sahip olacaktır.
- Teklif verilen sorumlar için Üretici firmaya ait TSE, EN İSO 9001 Kalite yönetim sistemi belgesi

olacaktır.
- Serumlar Ve setler birbirine uyumlu olacaktır. Setler GAMMA veya UH steril olmalıdır.
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 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 olduğu şahıs şirketleri ile ser

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

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel 
kişiye kullandırılamayacağına 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 gerçekleşti 

rilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belir
lenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine 
göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 40 oranında ihale konusu alım veya dokümanında 
belirlenecek benzer nitelikteki ahmlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecek
tir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler 
a) İstekli amalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve sanayi sicil belgesi ve kapasite

raporu
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil bel

gesi ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki bel

gelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından 

verilen sertifikalar
İlaç ve serumlar Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünden ruhsatlı 17.01.2002 tarih 

ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre serum 
setlerinde CE belgesi bulunması zorunludur.

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 
kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal 
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi 
zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi ya da özel kurumlarla yapılan her türlü ilaç ve serum işleri 
kabul edilecektir.

• 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecekttir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- ihale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi Cumhuriyet Mah. 

Manastır Mevkii Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 24.05.2006 tarihi saat 09.30’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salo
nunda adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- istekliler 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 kısmı teklif ve 
rlleblllr.

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 -1659

tamlım

Elif ESMEN Mühendisi Mehmet

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
başlatılan öğren
cilere yönelik 
mesleki 
bilgilendirme 
toplantıları sürüyor. 
Okul yönetiminin 
daveti üzerine

I mesleki tanıtım 
। yapan BORÇELİK 

firmasından 
teknik elemanlar 
öğrencilere 
düşündükleri 
meslekler hakkında 
bilgi verdiler. 
Türkiye'nin en 
büyük çelik 
üreticilerinden biri 
olan BORÇELİK 
firmasını'temsilen 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne gelen 
Genel Müdür 
Yardımcısı Yüksek 
Makine Mühendisi 
Mesut Güney, 
Bilgi Sistem 
Yöneticisi Özcan 
Söke, Endüstri 
Mühendisi ve 
Hammadde Tedarik 
ve Üretim Planlama 
Müdürü Tolga 
Demirkıran, İşletme 
Yüksek Mühendisi 
Levent Özlü ile 
Fizik Yüksek

Domaç öğrencilerin 
sordukları mesleki 
soruları yanıtladılar. 
BORÇELİK üst 
düzey yöneticileri 
öğrencilere okul 
sonrası yüksek 
eğitimde nelerin 
yapılacağı ve 
mezuniyetten 
sonra da çalışma 
alanlarında nasıl 
başarı elde 
edilebileceği 
konusunda ayrıntılı 
açıklamalarda 
bulundular.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü İdris 
Aka ile Okul yöneti
minin öğrencilerine 
yönelik kurum ve 
kuruluş üst düzey 
meslek gurupları ile 
başlattıkları mesleki 
bilgilendirme toplan
tıları çerçevesinde 
okul toplantı salo
nunda bir araya 
gelen öğrenci ve 
meslek gurubu 
temsilcileri arasında 
soru cevap şeklinde 
konuşmaların yanı 
sıra öğrencilerin 
lise sonrasında 
düşündükleri ayrı 
meslek gurupları 
için de bilgiler 
verildi.

hotmail.com
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23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen kompozisyon 
yarışmasında birinci gelen yazı

Nazan ÇOLAK
Kurtul İlköğretim Okulu

Baharın en güzel günü
23 Nisan, baharın en güzel günü. 

Tabiatın canlandığı, toprak ananın bütün 
cömertliğiyle alını, yeşilini giydiği, bereketli 
bir bahar günü. Uzun kış aylarından sonra 
yüzünü gösteren güneşin, bütün canlıları 
ısıttığı bir bahar günü.

Ulusal egemenliğimizi bütün dünyaya 
ilan ettiğimiz böyle önemli bir günün 
bahara rastlaması ne büyük bir tesadüftür. 
Baharda tabiatın yeniden canlanması gibi 
benim milletimde yok olmadığını, bağımsız 
lığını sonsuza kadar yaşatacağını baharın 
en güzel gününde haykırmıştır.

23 Nisan, karanlığa yakılan bir ışıktır. 
Uzun yıllar yapılan savaşlarda yorgun 
düşmüş, yine de geleceği için umudunu 
yitirmemiş bir millete umut ışığının 
çakıldığı gündür.

23 Nisan, “Hasta Adam” diye 
adlandırılan bir devletin ülkesinin paylaşıl
maya çalışıldığı bir anda yeniden can
landığı “Ben buradayım. Dimdik ayakta. Ne 
vatanımdan, ne de bağımsızlığımdan 
vazgeçerim.” dediği gündür. 1920 baharın
da özgürlüğü savunan lideriyle el ele gönül 
gönüle vererek Anadolu’da bağımsız bir 
devlet kurmak için attığı ilk adımdır.

23 Nisan, demokrasimizin ve 
cumhuriyetimizin temelinin atıldığı gündür. 
19 Mayıs’ta Samsun’dan doğan bağımsızlık 
güneşi Amasya Genelgesi’ni yayımlayarak 
Erzurum’da kongre yapılması için çağrıda 
bulunmuştur. Daha sonra Sivas Kongresi 
millet idaresini “Millet gücü, milli istek ege
men olacaktır.” düşüncesinin benim
semiştir. Böyle 23 Nisan Türk’ün kendisine 
güven kazandığı gün olmuştur. Milletimiz 
gücünü birlik ve beraberlikten almış, M. 
Kemal’in açtığı egemenlik yolunda alın teri
ni de katarak kurtuluş mücadelesini sonuç
landırmıştır.

23 Nisan, yüce Atatürk’ün bağımsızlık ve 
milli eğemenlik yolunda bütün tutsak mil
letlere örnek olduğu gündür. M.Kemal yap
tığı herşeyde olduğu gibi bu yönüyle de bir 
çok ülkeye önderlik etmiştir. Tüm uluslara 
egemenlik yolunda cesaret vermiştir.

23 Nisan, egemenliğimize sahip çık
mamız gerektiğini unutmamamız gerektiği
ni anlatan en önemli gündür. İnsanların 
yaşamaları için ekmek, su, hava nasıl bir 
ihtiyaçsa egemenlik de bir milletin var 
olması için ihtiyaçtır.

23 Nisan, çocukların en güzel bayramı, 
en kutlu günüdür. Çünkü; geleceğin 
mirasçısı çocuklardır.

Onlara ne kadar değer verilir, sevgi ve 
şevkatla büyütülürse geleceğimiz de o 
kadar güvenli ve mutlu olur.

23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmesi 
Türkiye’nin geleceğe attığı en güzel 
adımdır.

23 Nisan sadece Türk çocuklarının değil 
tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Türk 
çocukları Ata’mızın çizdiği barış yoluna 
bütün çocukları davet edip dünya barışını 
insanlığın kalbine yazmak isterler.

Bütün insanların barış içinde kardeşçe 
yaşamaları dileği ile 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize 

| kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle düzenlenen kompozisyon 
yarışmasında ikinci gelen yazCrffî. h s ?; - 

BeKfaGÛLER 
Şehit Cemal İlköğretim Okulu

Egemenlik ve Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti seksen üç yıllık 

oldukça genç bir ülkedir. Meclisimiz üç yaş 
daha büyüktür. Seksen üç yıldır oluşma, 
gelişme, varlığını sürdürebilme, kendine 
kanıtlayabilme gibi yoğun çabalar içinde 
olan ülkemiz tarihi boyunca inişler ve 
çıkışlar yaşamıştır.

OsmanlI İmparatorluğu’nun son dönem
lerinde yoğun bir kapalılık ve geri kalmışlığın 
içinde bulunan Türk Ulusu, Kurtuluş 
Savaşı’yla birlikte üzerindeki olumsuzluklar
dan silkinmiş ve ilerleme yolundaki adım
larını hızlı hızlı atmaya başlamıştır. İşte Türk 
Ulusu’nun içindeki potansiyel enerjiyi 
harekete dönüştüren; onlara var olan 
gerçekleri gösteren ve içlerindeki gücü kul
lanmak için gereken egemenlik güvenini 
sağlayan insan Mustafa Kemal Atatürk’tür! 
Mustafa Kemal Atatürk içindeki özgürlükçü 
ve milliyetçi haykırışları halkıyla paylaştı. Bu 
paylaşım, halkın içinde ezelden beri var olan 
fakat kimilerince yıllarca bastırılmış özgür 
yaşama duyguları ayaklandırdı. Bu egemen
lik ve bağımsızlık duygusuydu. Mustafa 
Kemal Atatürk ve Türk Ulusu el ele verdi ve 
devrim meşalesini yaktı. İşte o günde temeli 
atılan görüşler, anlayışlar, inanışlar ve.yeni
likler günümüze dek süregeldi, sonsuza dek 
de sürecektir.

Türk Ulusu güç durumlarında kimseyi ara
mayacak yeni Mustafa Kemal lerın gelmesini 
beklenmeyecektir. Boşa bir bekleyiş olur. 
Çünkü O ulusuna ilk “ Medet ummayı !..” 
öğretmişti. Mustafa Kemal bizi ışıklı'bir yol 
sundu. Egemenlik gücünü halkına verdi.

Atatürkçü olmak demek O’nu anlamak 
demektir. Fikirlerini öğrenmek, özümsemek, 
ileri gitmek, egemenliğin ışığını yüreğinde 
hissetmek demektir.

Türk genci gerçekleri görmek, okumak, 
anlamak zorundadır. Çalışmayı ilke, aydınlığı 
hedef edinmek zorundadır. Önümüzdeki yol
lar belli. Ya ışıklı yolların sonundaki aydınlık 
gelecek ya da karanlıkların içindeki geri 
kalmışlık.

Bu günlere, 23 Nisan Kuva-i Milliye, ona 
kan veren Milli İrade ve bunu gerçekleştiren 
Kurtuluş Savaşı ile ulaşılmıştır.

23 Nisan sevgidir.
23 Nisan özgürlüktür.
23 Nisan Atatürk’tür.
23 Nisan TÜRKİYE’dir.

Bursa Otobüs İşletmelerinden aldığım 
öğrenci pasomu kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Sinem ERKMEN

2006 Mart ayında nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Tolga PAZVANTOĞLU

SAHİBİNDEN SATILIK
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 m2 

kolonlu ev sahibinden satılık 
GSM : 0.535. 648 51 73

‘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 J

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 1 
meşrubat, çerez temin edilir, 1

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te! : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Baharda beslenme tavsiyeleri
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Mevsim geçiş dönem
lerinde sürekli 
değişen hava şart
larının insan sağlığını 
ve günlük hayatı et 
kilediği, bu sebeple 
bahar aylarında 
beslenmeye dikkat 
edilmesi gerektiği 
belirtildi.
Çanakkale Sağlık İl 
Müdürü Dr. İlhan 
Güney, ilkbaharda 
canlanan doğayla bir
likte ısınan hava ve 
diğer bazı durumların 
bir kısım insanlara 
neşe verip heyecan
landırırken, daha aktif 
ve enerjik olmalarını 
sağladığını, bazı 
insanlarda da "bahar 
yorgunluğu" denilen 
duruma sebep 
olduğunu ifade 
ederek, "Havaların 
ısınmasıyla birlikte 
birçok kişide halsiz
lik, isteksizlik, eklem 
ağrıları, uyku isteği, 
yorgunluk vb. 
şikayetler görülmek
tedir. Bu dönemin 
aşılmasında, B vita
minleri ve antioksi- 
dan vitaminler yönün
den zengin sebze ve 
meyveler yardımcı 
olmaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü günde 
5 porsiyon sebze 
veya meyve 
tüketilmesini tavsiye 
etmektedir. Ayrıca 
havaların ısınmasıyla 
birlikte vücudun artan 
su ihtiyacını karşıla
mak için günde en az 
8-10 bardak su

içilmelidir. Düzenli 
uyku, yeterli ve den
geli beslenme 
bağışıklık sisteminin 
güçlü olması için 
gereklidir. Bunun için 
de çiğ veya pişmiş 
olarak bol sebze ve 
meyve tüketilmesi 
(sebze yemekleri, 
salatalar, taze 
sıkılmış meyve suları) 
önemlidir. Özellikle 
antioksidan vitamin
ler olan A ve C vita
mininden zengin 
sebze ve meyvelerin 
tüketilmesi, 
metabolizmamızın 
güçlenerek hastalık
lara karşı direncin 
arttırılması için 
gereklidir" dedi. 
Dr. İlhan Güney, 
bahar mevsiminin 
"diyet mevsimi" 
olarak da bilindiğini 
ifade ederek, "Yaz 
aylarının yaklaş
masıyla birlikte vatan
daşlarımız bahar 
mevsiminde spor 
merkezlerine, zayıfla
ma merkezlerine 
yönelmekte veya 
evde kendi kendile 
rine bir uzmana 
başvurmadan etrafın
dakilerden duydukları 
veya çeşitli gazete ve 
kitaplarda yer alan 
zayıflama diyetlerini 
uygulamaya çalış
maktadırlar. Öysa 
zayıflama diyetleri 
kişiye özgüdür ve 
doktor veya 
diyetisyen tarafından 
size özel olarak

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
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 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
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 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
2I NİSAN 2006 CUMA 

YEŞİM ECZANESİ 
İSTİKLAL CAD. - NO: 83 GEMLİK 

TEL: 512 06 70

GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2418 

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)

beslenme alışkanlık
larınız, mesleğiniz ve 
hayat tarzınızla uyum
lu olarak düzenlen
melidir. Aksi takdirde 
uygulanan diyetler 
sağlığınıza zarar vere
bilir" diye konuştu. 
Bahar mevsiminde 
havaların iyileşme
siyle birlikte fiziki 
faaliyet yapma 
imkanının arttığını 
işaret eden İlhan 
Güney, şunları 
söyledi:
"Her gün düzenli 
olarak yapılan 
30 dakikalık bir 
yürüyüş, vücut ağır
lığının dengelenme
sine, kemik sağlığının 
korunması ve geliştir
ilmesine yardımcı 
olmaktadır. Ayrıca 
yılın bu mevsiminde 
özellikle mantar 
zehirlenmeleri sık 
görülmektedir.
Doğada kendiliğinden 
yetişen mantarları ve 
yabani otları tüketen 
vatandaşlarımız 
zehirlenme riski altın
dadır. Halk arasında 
bazı uygulamalarla 
mantarların 

zehirlerinin zararsız 
olacağına inanılmak
tadır. Örnek olarak 
pişirilen mantarın 
zehrinin kaybolduğu, 
yoğurtla birlikte 
tüketilirse 
zehirlemeyeceği, 
ağaç üstünde ve 
çayırda yetişen 
koparınca rengi 
değişmeyen mantar
ların zehirsiz olduğu 
vb. inanışlar bulun
maktadır. Doğada 
kendiliğinden yetişen 
mantarların yetişme 
yerleri veya görünüş
lerine bakarak zehirli 
olup olmadığını 
anlamak mümkün 
değildir. Sağlıklı man
tar tüketilmesinde en 
doğru yol ambalajlı 
kültür mantarlarının 
satın alınması ve 
etiketi üzerinde üre
tim tarihi, son kullan
ma tarihi, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
üretim izni olup 
olmadığının incelen
mesidir. Etiket, 
üzerinde bu tür bilgi
lerin yer almadığı 
kültür mantarları 
satın alınmamalıdır."

Ucuz ve kalitesiz

Sivas'ta faaliyet 
gösteren Türkiye'nin 
ilk lens fabrikası 
Anadolu Tıp A.Ş'nin 
Genel Müdürü Ahad 
Alper Kılınç, göz içi 
lenslerde Hindistan 
ve diğer doğu 
ülkelerinden gelen 
çok kalitesiz ve kötü 
yerlerde üretilmiş 
ucuz lensler 
nedeniyle sıkıntı 
yaşadıklarını belirtti. 
Kıhnç, fabrikalarının 
Türkiye'nin ilk ve 
tek lens fabrikası 
olduğunu belirterek, 
lens üretim işine 
2003 yılında 
başladıklarını, yak
laşık 1 yıldır üretim 
yaptıklarını kaydetti. 
Avrupa standart
larının da üzerinde 
kaliteli üretim yaptık
larını anlatan Kılınç, 

üretime başladıkları 
süreç içinde kendi
lerini en çok zorlayan 
şeyin, yurtdışından, 
özellikle göz içi 
lenslerde Hindistan 
ve diğer doğu 
ülkelerinden gelen 
çok kalitesiz ve 
olumsuz koşullarda 
üretilmiş lensler 
olduğunu kaydetti. 
Kıhnç, ihale 
yasasına göre bu 
lenslerin fiyatlarıyla 
hiç bir şekilde yarış
madıklarını belirtti 
Devletten destek 
beklediklerini ifade 
eden Kıhnç, 
Türkiye'nin katarak 
ameliyatı sayısı yıllık 
400 bin civarında 
olduğunu, kapa
sitelerinin bunu 
karşılayacak nitelikte 
olduğunu ifade etti.
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Gemlik futbola doydu
Seyfettin SEKERSÖZ

Türkiye A Gençler 
Futbol Şampiyonası 
1. Kademe maçları 
Gemlik ayağında 
birbirinden güzel

^fAHYATEBMl'lkSPOR

maçlar oynandı. 
Dün oynanan ilk 
maçta İstanbul 
Silivrispor, 
rakibi Kütahya 
Termikspor’u 
2-1 mağlup etti.

Günün ikinci maçında 
ise Balıkesir 
Manyasspor, Yalova 
Doğanspor'u 3-1 
yenmeyi başardı. 
Maça iyi başlayan 
Silivrispor, henüz 
2. dakikada karam- 
boldan İsmail'in attığı 
golle 1-0 öne geçti. 
Yediği golden sonda 
rakip kaleye yüklenen 
Kütahya Termik, 
37. dakikada Murat 
Şalh'nın penaltıdan 
atığı golle beraberliği 
yakaladı ve ilk yarı bu 
sonuçla kapandı. 
İkinci yarıda güzel 
oyununu sürdüren 
Kütahya Termik, 
57. dakikada 
Kazımla 2-1 
öne geçti.
Yediği golden sonra 
maça ağırlığını koyan 
Silivrispor, beklediği 
gole 63. dakikada 
ulaştı. Termikspor 
kalecisinin yaptığı 
penaltıdan sonra 
kırmızı kartla oyun 
dışı kalmasının 
ardından atışı 
kullanan Yunus, 
Silivrispor'u 2-2 

beraberliğe taşıdı. 
76. dakikada 
Silivri'den 
Aykut'un kırmızı 
kart görmesiyle her 
iki takımda 
10 kişi kalırken 
81. dakikada 
yaşanan 
karambolda Semih 
Silivrispor'u 3-2 
galibiyete 
taşıyan kişi oldu. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Sertan Bakan (8) 
Faruk Tunçak (8) 
Ali Kızılağaç (8) 
SİLİVRİSPOR : 
Erdem (6) Okan (7) 
Ümit (8) Aykut (8) 
İsmail (8) 
Eşref (8) Oğuz (7) 
Gurur (7) Deniz (6) 
Yunus (8) İlker (5) 
(Semih 6 
Mehmet 4) 
TERMİKSPOR : 
İbrahim (6) (Mustafa 
5) Rıfat (5) Ali (5) 
Murat Şallı (7) Murat 
Ani (7) H. Kaan (6) 
Kazım (7) Yavuz (8) 
Uğur 86) (Harun 7) 
Furkan (7) Murat

Avşar (7)
GOLLER : 
Dk. 2 İsmail, 
63 Yunus Pen. 
Dk. 81 Semih 
(Silivrispor) Dk.
37 Pen. MuratŞallı

Dk. 57 Kazım 
(Termikspor) 
KIRMIZI KART: 
Dk. 60 İbrahim 
(Termik) Dk. 76 
Aykut (Silivri)
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KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Yerel basında özel ödeme merkezlerinin 

doğalgaz faturalarını tahsili yönünde yanıltıcı ilanlar görünmektedir. 
Kurumumuzun bu tür kuruluşlar ile hiçbir anlaşması bulunmamaktadır. 

Doğalgaz abonelerinin ileride bir sorun yaşamamaları için 
konulara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. doğalgaz fatura tahsilatlarını, 
Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı No: 3 Gemlik (İskele Meydanı) 

adresindeki şirket vezneleri ile Yapı Kredi Bankası Gemlik Şubesi aracılığı ile 
yapmaktadır. Otomatik ödemelerle ilgili olarak 

diğer banka şubeleri ile çalışmalar devam etmektedir.
Çalışmalar sonuçlandığında da şirketimiz aracılığı ile 

kamuoyuna bilgi verilecektir.
G€MD R Ş—GEMLİK DOĞAL GAZDAĞITIM A.Ş.
DOĞAL GAZ İrtibat Tel : 513 29 29
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En büyük bayram yarın
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 86. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de düzenlenen törenlerle kutlanacak. 
Yarın saat O9.oo’da Atatürk Anıtı’na sunulacak çelenklerle başlayacak olan törenler, Atatürk Stadında devam edecek. 23 Nisan 
nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin dağıtılmasının ardından geçit töreni yapılacak. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

25 YKr. (250.000 TL.)22 Nisan 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com

k öğ

Kimliğini kaybedene 
ceza geliyor

Temel Yasa olarak görüşülerek bütün 
maddeleri kabul edilen tasarıyla, 
vatandaşların doğumundan ölümüne 
kadar kişisel, medeni durumu ve 
uyruğunda meydana gelebilecek 
değişikliklerin belirlenip saptanmasını, 
kütüklere yazılmasını, elektronik 
ortamda ulusal adres ve veri tabanının 
oluşturulmasını, nüfus kayıtlarıyla 
adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini
öngörüyor. Haberi sayfa 8'de

Koltuklarını çocuklara devrettiler
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Yarın kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 86. 
yıldönhümü nedeniyle dün öğrenciler Kaymakam, Belediye Başkanı ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürünü makamında ziyaret ettiler.

Egemenlik bayramı
Yarın Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nın yeni bir yıldönümünü kutlaya
cağız.

Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanların 
yenilgisi üzerine yenilmiş sayılan OsmanlI 
Imparatorluğu’nun toprakları İngiliz, İtalyan ve 
Fransız orduları tarafından işgal edilerek pay
laşıldı.

Daha sonra da Yunan ordusunu Anadolu’ya 
çıkararak, paylaşıma bir de katıldılar.

Osmanlı hanedanı önüne konan Sevr 
Anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

600 yıllık imparatorluk çöktü. Yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarımız emperyalist güçlerin 
eline geçti. OsmanlI’nın sonunu hazırlayan bu 
durum, Anadolu Türklüğünün de sonu oluyor
du.

Ama, Mustafa Kemal adlı yurtsever, kendisi 
gibi düşünen biravuç dava arkadaşı ile düş
manı yurttan kovmak için yola koyuldu.

Anadolu insanının kurtuluş, 23 Nisan 1920 
tarihinde Ankara’da TBMM toplanmasıyla 
başlar.

Osmanh saltanatının sona erdiğini ilan eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşan 
Mustafa Kemal, “Egemenlik kayıtsız koşulsuz 
halkındır” diyerek yeni devletin şeklini de 
belirtmişti.

86 yıl önce Ankara da bir okulun sıralarında 
toplanan millet meclisi, yurdu düşmandan kur
tarmak için başlattığı Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı 
halkının kanıyla başarıyla sonuçlandırdı.

Mustafa Kemal, bu büyük günü çocuklara 
bayram olarak armağan ederek, geleceğin 
yöneticilerinin çocuklar olacağını gösterdi.

Bugün halk egemenliğinin kurulmasından 
86 yıl geçmesine karşın, hala Osmanlı 
hanedanlığının egemenliğinde yaşamak 
isteyenleri görünce şaşmamak elde değil.

Ulusal Egemenlik 
Bayramının 86. yıldönü 
nedeniyle ilköğretim 
okulu öğrencileri dün 
Kaymakamlık, Belediye 
Başkanlığı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
koltuklarına bir süre 
oturarak geleceğin 
yönetici olduklarını 
gösterdiler.
Belediye Başkanlığı 
koltuğuna oturan 
küçük öğrenci, Başkan 
olursa, Kültür 
Merkezini kentin 
merkezine yapacağını 
söyledi.
Elif ESMEN'in haberi 3’de Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdür vekili Tuncay Özkan ile öğrenciler 

Kaymakam Mehmet Baygül’e yaptıkları ziyarette görülüyor.

Seyyar satıcılara af yok
Belediye Zabıta ekiplerinin 
Polis desteğiyle dün 
yaptığı operasyonda, açık tez
gahlarda ve kapalı araçlarda 
satılan simitler ile tost 
arabaları toplandı. Park 
çevresinde başlayan operas
yona daha sonra Minibüs 
Garajı ’nda devam edildi. 
Operasyonların süreceği ve 
zabıtanın uyarılara rağmen 
satış yapanlara göz açtırma 
yacağı belirtildi. Sayfa 5’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Buluşma Özürlüler Okulu’nda
Gürhan ÇETİNKAYA

23 Nisan
“Hiç şüphe yok, devletimizin ebedi müddet 

yaşaması için, memleketimizin kuvvetlenmesi 
için, milletimizin refah ve mutluluğu için hay
atımız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz için 
ve bütün kutsal kavramlarımız ve nihayet her 
şeyimiz için mutlaka en kıskanç hislerimizle, 
bütün uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle millî 
egemenliğimizi muhafaza ve müdafaa ede- 
ceğiz.1923”

Mustafa Kemal Atatürk
Yarın 23 Nisan..
Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı..
Bayramlar insana coşku veriyor.. 

Heyecanlandırıyor.. Umutlandırıyor..
23 Nisan -19 Mayıs - 30 Ağustos -29 Ekim
Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun ana 

kavşakları.. Atatürk, İnönü ve silah 
arkadaşlarının çıktıkları bağımsızlık yolunda 
ulaştıkları sonuçların belgelendiği günler.. 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üzerinde 

önemle ve titizlikle durması ve Koruması gereK'eıı 
aydınlık tarihler..

Türkiye bugün kaygı verici günler yaşıyor. 
Bağımsızlığını korumanın sınavını veriyor.. 
Dışta ABD’nin, AB’nin, IMF’nin, Dünya 

Bankası’nın dayatmacı politikaları, içeride bölücü 
eşkiyanın ve gerici bezirganın kendine dönük 
emelleri, işbirlikçiler, dış destekçiler hep birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak istiyorlar.

Onun için;
Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı bugün dünden 

daha çok ülkesine, ulusuna, değerlerine sahip 
çıkmak zorunda..

Çünkü halk egemenliği ciddi bir tehlike altın
da. Nedenleri çok..

Sorgulamak gerek..
Sorgularken de Ulu önderin sözlerinden ilham 

almak gerek.. Çünkü O’nun sözleri dün olduğu 
gibi bugün de geleceğe ışık tutuyor..

“Bir millet, varlığı ve hukuku için bütün 
kuvvetiyle, bütün fikri ve maddî güçleriyle 
alâkadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine 
dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin 
etmezse şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtu
lamaz. Millî hayatımız, tarihimiz ve son devirde 
idare tarzımız, buna pek güzel delildir. Bu sebe
ple teşkilâtımızda millî güçlerin etken ve millî 
iradenin hâkim olması esası kabul edilmiştir. 
Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemen
lik tanırlar: Millî egemenlik...1920”

“Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî 
hâkimiyettir. Milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiye- 
tidir.1923”

“Arkadaşlar! Türkiye devletinde ve Türkiye 
devletini kuran Türkiye halkında tacidar yoktur, 
diktatör yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktır.

ı Çünkü olamaz.1923” |
“Bir millet, varlığı ve hukuku için bütün 

kuvvetiyle, bütün fikri ve maddî güçleriyle 
alâkadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine 
dayanarak varlığını ve bağımsızlığını temin 
etmezse şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtu
lamaz. Millî hayatımız, tarihimiz ve son devirde 
idare tarzımız, buna pek güzel delildir. Bu sebe
ple teşkilâtımızda millî güçlerin etken ve millî 
iradenin hâkim olması esası kabul edilmiştir. 
Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemen
lik tanırlar: Millî egemenlik...1920”

“Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın 
düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin 
arzularının, emellerinin bileşkesinden ibaret- 
tir.1923”

“Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek 
eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve 
korunması ancak ve ancak tam ve kat'î 
mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş bulun
masına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, 
eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî 
egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hür
riyet sonsuzdur. Ancak onun hududu, onu son
suz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve çevri
lidir. 1923”

hipnozla tedavi başlatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özel Türe 
Özel Eğitim Kurs 
Merkezi'nde hipnozla 
tedaviye başlandı. 
Psikolog Danışman 
Hipnoterapist 
Şahin Uçar, Hipnoz 
tedavisiyle özürlü 
çocuklar ile okul 
bünyesinde müracaat 
eden hastalara 
hizmet vermeye 
başladı.
"Kişinin istemediği 
hiçbir bilgi kendisin
den alınamaz" 
diyen Hipnoterapist 
Şahin Uçar, 
sırasıyla konuşma 
bozukluğu (kekeme
lik) Fobiler-korkular, 
tırnak yeme-parmak 
emme, alt ıslatma, 
tikler, kilo verme, 
sigara bırakma, uyku 
düzensizlikleri, stres, 
panik atak, hafıza 
güçlendirme, ders 
çalışma ve 
motivasyonda, 
öğrenme, sınav 
kaygısı (hızlı puan 
artışı ÖSS, OKS ve 
okul sorunları) konu
larında tedavi 
hizmeti veriyor. 
Hastalarına hem 
bilgi verip, hem de 
tedavilerini yapan 
Hipnoterapist 
Şahin Uçar, 
geçtiğimiz hafta 
içinde görevine 
başladı.
Hipnoz esnasında 
hastanın en büyük 
korkusunun bilincini

yitirme korkusu 
olduğunu belirten 
Uçar, hastanın tedavi 
anında hipnozu 
hissedebileceğini 
ve bunun kesinlikle 
bir bilinç kaybı 
olmadığını söyledi. 
Hipnozun kendinden 
geçme ve koma hali 
olmadığını da belirten 
Uçar, "Hipnoz 
dizginleri başkasına 
vermek değildir. 
Kontrolü kaybetme 
duygusu da değildir. 
Tam tersine kendine

güven ve inanç 
duygularınızın art
tığını hissedersiniz. 
Hipnozda bulun
duğunuz süre boyun
ca kendinizi kaybe 
derek istemediğiniz 
bir şey söylemez ya 
da yapmazsınız" 
dedi.
Hipnoza girmenin 
özel hayatın ortaya 
çıkması demek 
olmadığını vurgu
layan Şahin Uçar, 
“Hipnoz olmak 
demek doğrudan

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND BAYİİ 

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98 

doğruya bilinç altının 
açığa çıkması demek 
değildir. Bilinçaltı ise 
sadece hipnozda 
bulunduğumuz süre 
boyunca ortaya çık
maz. Bilinçaltımız biz 
uyuduğumuz zaman 
bile aktif ve canlıdır. 
Farklı farklı zamanlar
da farklı farklı 
şekillerde kendini 
ortaya koyar.
Örneğin, evimize 
gelen misafire 'hoş 
geldiniz' yerine 'güle 
güle' demek bil
inçaltının dil sürçme
si yoluyla kendini 
ifade etmesidir. 
Bilinçaltına bir şekil 
de yerleşmiş olan 
yanlış ve hatalı 
öğrenme ürünleri 
bilincimizi de 
etkileyerek rahatsız 
lıkları ve hastalıkları 
oluşturur. Hipnoz ve 
hipnoterapi yoluyla 
bu yanlış ve hatalı 
öğrenme ürünlerini 
olumluya çevirmeye, 
böylece rahatsızlık
ların ortadan kaldırıl
masına çalışılır" 
dedi.
Bireysel olarak 
Özürlüler Okulu’na 
müracaat edecek 
olan hastalara da 
yardımcı 
olabileceğini 
duyuran 
Hipnoterapist 
Şahin Uçar, açıklanan 
tüm konularda 
şikayeti olanlara 
hizmet vermeye 
başladığını söyledi. I

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı I
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 3595 J

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.coı^
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 86. yıldönümü kutlanacak

En büyük bayram yarın Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Ateşböcekistan’dı çocukluğum

Seyfettin SEKERSÖZ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nın 86. 
yıldönümü tüm yurtta 
olduğu gibi ilçemizde 
de düzenlenen tören
lerle kutlanacak. 
Törenler yarın saat 
O9.oo’da Atatürk 
Anıtı’na sunulacak 
çelenklerle başlaya
cak. Çelenk sunul
masının ardından ilk

Koltuklarım çocuklara devrettiler
Elif ESMEN
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları 
nedeniyle 
Kaymakam, Belediye 
Başkanı ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürüne ziyarette 
bulunan öğrenciler, 
kısa süreliğine 
koltukları devraldılar. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret eden 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Müdür 
vekili Tuncay Özkan 
ile öğrenciler kendi
sine çiçek verdiler.
23 Nisan nedeniyle 
öğrencilerin yaptığı 
ziyaretten mutlu 
olduğunu belirten 
Baygül, Kaymakamın 
görevleri konusunda 
bilgiler verdi. 
Koltuğunu bir 
süreliğine Yiğit 
Şahin'e bırakan 
Baygül, "23 Nisan 
Ulusal Egemenlik Ve 
Çocuk Bayramınızı 
kutluyorum. Ulu 
önder Atatürk'ün 
çocuklara hediye 
ettiği dünyada 
kutlanan tek 
çocuk bayramıdır. 
Sizin gibi pırıl pırıl 
çocukların bayramı 
olan 23 Nisan kutlu 
olsun" dedi.
İKİNCİ ZİYARET 
MİLLİ EĞİTİIVFE 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e ziyarette 
bulunan Borusan 
İlköğretim okulu 
öğretmen ve öğrenci
leri çiçek vererek, 
23 Nisan'ı kutladılar. 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’in 

tören saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
sona erecek.
23 Nisan kutlama 
töreninin İkincisi 
İlçe Atatürk 
stadında yapılacak. 
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye 
Başkanı’ndan oluşan 
heyetin törene 
katılanların bayramını 
kutlamalarının 

koltuğunu devralan 
Borusan İlköğretim 
Okulu Öğrencisi 
Ahmet Gündoğdu 
öğrencilerin 
yaşadığı sorunları 
dile getirerek 
çözümünü istedi. 
Borusan İlköğretim 
Okulu’nun merkeze 
uzak olması 
nedeniyle önemli 
etkinliklere katıla
madıklarını da 
söyleyen Ahmet 
Gündoğdu, 
kendilerine yardımcı 
olunması istedi. 
BAŞKAN 
KOLTUĞUNU 
DEVRETTİ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Hayrettin Minare ile 
Türkçe Öğretmeni 
Sevinç Yardımcı ve 
öğrenciler Seda 
Karaaslan, Yasemin 
Doğan ve Hakan 
Günaydın kendisine 
çiçek verdiler. 
Öğrencilerin kendisi
ni ziyaretinden büyük 
memnunluk duy
duğunu söyleyen 
Mehmet Turgut, 
Belediye Başkanlığı 
koltuğunu kısa 
süreliğine Seda 
Karaaslan’a devretti, 
öğrencileri belediye 
başkanlığı makamın
da görmekten mutlu 
olduğunu ve ileriki 
yıllarda bu görevi asli 
olarak yapmalarını 
arzuladığını belirten 
Turgut, "Bizler 
size bu imkanları 
yaratmak için bura
dayız. Benim göreve 

ardından hep birlikte 
İstiklal Marşı 
okunacak.
Öğrenci andının 
okunmasının ardın
dan günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşma yapılacak. 
Öğrencilerin 
okuyacağı şiirlerden 
sonra yapılan 
yarışmalarda 
derece alanlara ödül
leri verilecek.
Geçit töreninde ise 

başladığım yıllarda 
belediye hizmetleri 
daha zordu. Şimdi 
ise her konuda 
başarılı oluyoruz. 
Bütün kalbimle 
inanıyorum ki sizler 
gelecekte Gemlik 
için en iyisini 
yapacaksınız" dedi. 
Belediye başkanlığı 
koltuğunu bir süre 
devralan Seda 
Karaaslan gerçek 
belediye başkanı 
olması durumunda 
yapmak istediklerini 
sıralarken öncelikli 
olarak doğalgaz 
çalışmalarından 
sonra bozulan 
yolların yapımı, 
ihtiyaca cevap

Özel Türe Özel Eğitim 
Merkezi çocuklarının 
gösterilerini İzci 
gurubunun gösterisi 
izleyecek.
Zübeyde Hanım Ana 
Okulu’nun gösterisi 
nin ardından Halk 
Dansları gösterileri 
ve konuk Makedonya 
ekibi gösteri 
yapacak. Törenler 
İlköğretim okullarının 
yapacağı ortak gös
teriyle sona erecek 

veremeyen Kültür 
Merkezi’nin yerine 
ulaşımı daha kolay 
olan ilçe merkezinde 
yeni bir kültür 
merkezi yapımına, 
yoksul vatan
daşlarımız ile 
özürlü insanlara 
daha çok yardım 
edilmesinin gerekli 
olduğunu söyledi. 
Sorunların aynı 
yönde olduğunu 
söyleyen Belediye 
Başkanı Turgut ikinci 
bir kültür merkezi 
yapımı düşündükleri
ni ve okullara 
tüm olanakları 
kullanarak yardımda 
bulunduklarını 
belirtti.

Sen hiç ateşböceği gördün mü?
Ateşböceksiz çocukluk, gençlik yaşamadım 

ki...
Elimi yakacak sandığım o yakamoz böceğini 

sevdim,
Bir de yıldızları karanlıkta...
Gündüzüm maviydi
Cepli mendilimi koyduğum pazen elbisem 

de...
Sen hiç ateşböceği gördün mü?
Bakıyorum artık, herkes bu sözü kullanı 

yor...
Hiç görmedim diye 'Allah-kitap yemin eden' 

yazarlar...
İlkbahar geldi...
Ateşböceklerinin uyandığı mevsim...
Eylül ayı...
Ateş böceklerinin hazırlığında...
Eylülist karakafâiar ateşböceklerinin de ışık

larını
Söndürdü?!
Ateşböceklerini gören yok, bilen de yok...
Dağlara kaçtı, uçtuuuuu 
Buzdan kanat takarcasına...
Çiçeğe, böceğe, 
Toprağa, güneşe...
Darbe vuruldu, karakafah-örümcek beyin- 

lerce...
Karanlıklar her yerde...
Gündüz karanlıklaştı...
Gece siyah pelerinli...
Denizin ateşböcekleri yakamoz da mavilere 

saklandı...
Karanlığın feneri ateşböceği...
Ben, börtüböceğin feneri ateşböceği ile 

büyüdüm...
Ya siz?!
Ateşböceğinin sesini dinledim, mavi ışığın

da!
Yakamozun kokusunu soludum mavi ışığın

da!
Aga marka radyoyu dinlerken, tenteneli 

perdelerden
Dalıverirdi, yaşam odamıza...
Alacakaranlığınla çıkıverirler, yıldızlara sen

foni sunarcasına,
Birer birer ateşböcekleri....
İnsanları gösteren radyolar, çıkacak denil 

diği yıllara inat...
Çok da uzun bir süre değildi, bu çocukluk...
Börtü-böceğin feneri...
Yıldızsız gecelerde daha da parıldarlar; yıl 

diz böceği...
Babam balık tutmaya götürürdü...
Akşam alacası maviye vurunca,
Böcekler fosforlu mavimsi ışıklarını yakar

lardı...
Toplayıp eve götürmek istedim kaç kez...
Babam; öyle davranırsam, öleceğini söyledi, 

hep...
Hiç dokunamadım...
Kelebek gibi dokunursam, ışıkları söner, 
Ölür sanırdım...
Sanki ışıktı onun soluğu...
O doğanın böcek feneriydi..<
Yakından görmek isterdim, o ışıklı böceği

ni...
Tutmak...
Ama nasıl?
Dokunmadan tutabilir misin ki?!
İşte tüm hüner bunda?!
Dokunmayı bilmekte...
Rumelili ninem, bir gün 
Sürpriz yaptı...
Ateş böceğini incitmeden yakalamıştı 
Eleği ile kapatıvermiş, 
Öylesine açıverdi eleği... 
inanamadım ...
Çığlık çığlığa bağırıyordum...
Bu ateşböceği olamazdı...
Bu bir böcekti, minicik, ince bedenli, 
Kahve tonlarında...
Böcekti, kanatlı; 
Işığı alınınca...
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CHP, Çocuk Bayramını kutladı
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında tari
himizde önemli bir 
dönüm noktası olan 
23 Nisan 1920'nin 
varlığına kastedilen 
yüce Türk ulusunun 
uyanışı, esaret 
zincirini kırarak 
kendi yazgısına 
el koyduğu günü 
simgelediğini söyledi. 
Akyürek, açıkla
masında, "Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
'Egemenlik kayıtsız 
şartsız ulusundur’ 
ilkesinin oluşturduğu 
demokratik rejimin 
temel kurumu, ulus 
iradesinin temsil 
edildiği yüce bir 
organdır. Atatürk'ün, 
'ulusal egemenlik 
öyle bir nurdur ki, 
onun karşısında zin
cirler erir, taç ve taht
lar yanar mahvolur. 
Ulusların esareti 
üzerine kurulmuş 
müesseseler her 
tarafta yıkılmaya 
mahkumdurlar' 
sözü Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
temelindeki çağdaş 
anlayışı en iyi 
biçimde yansıtmak
tadır. Ulusumuza, 
devletimize ve

yt.
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BM KM ÛZALP BIUM
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

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

Yalova’da Termal Baraj ı’nı n 
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 izlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

demokrasimize olan 
inancımızı koruyarak, 
Cumhuriyetin 
dayandığı temel nite
liklere ve Atatürk ilke 
ve devrimlerine bağlı 
kalarak gereksinim 
duyulan reformları 
gerçekleştirerek 
önümüzdeki 
dönemde mutlu ■ 
büyük güçlü bir 
Türkiye'yi yaratmamız 
gelecek kuşaklara 
karşı tarihsel 
sorumluluğumuzdur. 
Önünde aydınlık 
bir gelecek bulunan 
Türkiye, birlik ve 
dirliğe bugün her 
zamankinden daha 
çok gereksinim 
duymaktadır. 
Ulusumuzun en 
değerli varlığı olan 
çocuklarımızın, 
güzel bir ortamda 
yetişmeleri ve hiçbir 
sıkıntı çekmeden 
yaşamlarını 
sürdürmeleri temel 
etkinliktir. Çağdaş 
değerlere sahip yurt
taşlar yetiştire- 
bilmemiz için eğitimi, 
Atatürk ilke ve 

devrimleri doğrul
tusunda, akıl ve 
bilimin aydınlığında 
yapmak zorundayız. 
Büyük Atatürk 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açıldığı 
gün olan 23 Nisan'ı 
bayram olarak 
çocuklara armağan 
ederken, Türk 
çocuklarının yurt 
sevgisini ve 
çalışkanlığını biliyor 
ve güveniyordu. 
İnşallah çocuklarımızı 
katıksız, pürüzsüz 
Atatürkçüler olarak 
yetiştireceğiz.
Yarınımızı dünümüz
den başlatacağız ve 
Milli Eğitim, Milli 
Ekonomi, Milli 
Savunmaya 
Atatürkçü değerlerle 
sahip çıkacağız. 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve . 
Çocuk Bayramını bu 
düşüncelerle kutlu 
yor, tüm çocukları 
miza ve tüm vatan
daşlarımıza esenlikler 
diliyoruz" dedi.
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Şahin, “Bizi bilmeyenler 
tarihe sorsun”

Seyfettin ŞEKERSOZ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle yazılı 
basın açıklaması 
yapan AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
Türk ulusunun 
hürriyeti seven, 
hürriyet sever 
insanlara örnek 
olmuş bir ulus 
olduğunu hatırlatarak 
"Türkler hür 
olmasınlar ve 
hürriyet mücadelesi 
yapan insanlara 
yardım etmemiş 
olsunlar. Yıllar 
önce Anadolu'da 
koskoca OsmanlI 
imparatorluğu, 
dünyanın gözleri 
önünde çökmüş 
bu koca imparator
luktan herkes 
bir parça koparmak 
için can atmıştır. 
Atalarımız bu güç 
şartlar altında 
mücadeleye gir
işmişler. Taşları güle, 
sopaları silah yapmış 
vurmuş, vuruş
muşlar. Oluk 
oluk kan akmış 
Anadolu'da. Ama 
o kanlardan, bir 
güneş, bir özgürlük 
güneşi doğdu" 
diye konuştu.
"Bizi bilmeyenler 
tarihe sorsun, Hiç 
zincir durur mu 
Türk'ün bileğinde, 
Ölen, şehidin doğan 
çocuğun, Hürriyet 
yazılı gözlerinde" 
dizelerinin bu 
duyguları en 
güzel ifade ettiğini 
hatırlatan Şahin,

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

TOPRAK YOKSA... KARPUZ YOK! 
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464'e mesaj atın.

www.elkoyun.com
www.tema.org.tr

23 Nisan 1920'nin 
bütğn dünyaya 
meydan okuduğu
muz, tutsaklık 
zincirini kırdığımız 
gün olduğunu 
belirterek, 
"23 Nisan ulusal 
egemenliğimizin 
sonsuz sembolü 
olan Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’nin 
kuruluş günüdür.
23 Nisan 1920 
Türk çocuklarının 
her yıl iki bayramı 
bir arada kutladıkları 
bir gündür. Hem 
Ulusal Egemenlik 
Bayramı, hem de 
Çocuk Bayramıdır. 
Çocukları çok 
seven Atatürk 
geleceğimizin 
güvencesi olan 
çocuklara bu 
bayramı armağan 
etmiştir. Böylece 
bu bayramın adı 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
olmuştur" 
şeklinde konuştu.
SEVGİLİ ÇOCUKLAR 
Atatürk'ün bu 
bayramı sadece 
Türk çocukları 
için değil, tüm 
dünya çocukları 
içinde bayram ilan 
ettiğini belirten 
Şahin, "Çünkü; 
bu eşi bulunmaz 

bayram bugünün 
küçüğü, yarının 
büyüğü olan dünya 
çocukları arasında 
barışın ve sevginin 
en sağlam temelini 
oluş kırmaktadır. 
Sonraki yıllarda da 
söylendiği gibi 
'Yurtta barış, 
cihanda barış’ ilkesi 
ile bütünleşecektir. 
Bundan dolayı da 
Atatürk'e büyük 
saygı duymalıyız.
O'nun inkılapları 
doğrultusunda 
hareket etmekle 
ve çok çalışmakla 
çağdaş uygarlık 
düzeyine 
çıkabiliriz. O'na, 
yalnız birbirimize 
yaklaştıkça layık 
olabileceğimizi 
bilelim.
Sevgili çocuklarımız 
işte bayramınız geldi. 
Sevinin, eğlenin ve 
bayram yapın.
Sizler kahraman 
bir kuşağın çocukları 
olarak en büyük 
bayramınızı 
kutlayın" diyerek 
"Bayram 
hepinize kutlu 
olsun, Ne mutlu 
23 Nisan 7 yaratan
lara, Ne mutlu 23 
Nisan'ı yaşatanlara, 
Ne mutlu Türk 
çocuğu olanlara" 
dedi.

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Seyyar satıcılara af yok

arabaları

mühendislik KAZAN - KOMBİISI tekniği yetkili bayii
HİZMET BİZİM İŞİMİZ

genTgaz| gem.

iRS

Zabıta ve polisin 
birlikte yaptığı 
operasyonda dün

Yeni çıkan yasa 
gereği açıkta 
satışların 
yapılamayacağının 
Kaymakamlık 
tarafından sürekli 
olarak yapılan 
uyarılara rağmen 
direnen seyyarlara 
dün operasyon 
düzenlendi. 
Belediye Zabıta 
ekiplerinin Polis

arabalarına da 
baskın düzenleyen 
zabıta ve polis 
ekipleri birçok 
araca el koyarak 
götürdüler.
Zabıta ile Polisin 
birlikte yaptıkları 
operasyonların 
süreceği öğrenilirken 
bu şekilde satış 
yapanlara göz 
açtırılmayacağı 
bildirildi.

desteğiyle yaptığı 
operasyonda 
açık tezgahlarda 
ve kapalı araçlarda 
satılan simitler 
ile tost arabaları 
toplandı.
Operasyona Halk 
Otobüslerinin kalktığı 
Park çevresinden 
başlayan zabıta ve 
Polis ekipleri burada 
açıkta kapalı araçlarla 
simit satışı yapanlar

direnmelerine 
rağmen araçlarına 
el konuldu.
Daha sonra Minibüs 
garajına gelen 
ekipler, garajın 
girişinde ve içlerinde 
satış yapanların 
arabalarını zabıta 
araçlarına yüklediler. 
İstiklal Caddesi 
üzerindeki kaldırım 
aralarında satış 
yapan tost

LG KLİMA 
VIE§MANN

Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri 
Kolon Hattı 
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

Gem

arla sirrl 
apanlarn 
el kondl

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK iş Tel -Fax: 513 03 02
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MakedonyalI ekibi öğrenciler sevgi ile karşıladı
Çocuk Bayramı kutlamalarına 
katılmak üzere ilçemize gelen 

MakedonyalI 21 çocuk ile 16 kişiden 
oluşan saz takımı Ticaret ve Sanayi 

Odası Gazi İlköğretim Okulu öğrenci
leri tarafından karşılandı. Sevgi ile 

karşılanan ekip, 4 gün boyunca 
öğrenciler tarafından misafir edilecek
Seyfettin ŞEKERSOZ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
kutlamalarına 
katılmak üzere 
ilçemize gelen 
MakedonyalI çocuklar 
arkadaşları tarafından 
sevgi ile karşılandı. 
21 çocuk ile 16 
kişiden oluşan 
saz takımı ve 
öğretmenden oluşan 
ekip, dün Ticaret ye 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu’nda misafir 
olacakları ailelerle 
tanıştılar.
Dört gün boyunca 
evlerinde 
misafir edecekleri 
arkadaşlarıyla 
kaynaşan

Gemlikli öğrenciler ile 
MakedonyalI 
ekibin mutlulukları 
gözlerinden 
okunuyordu.
Makedonya 
kafilesinin hepsinin 
Türkçe bilmesi 
nedeniyle öğrenciler 
arasında hem 
yakınlaşma hem de 
sıcaklık yaşandı. 
Makedon öğrenci 
arkadaşlarını 
evlerinde misafir 
etmek için 
sabırsızlanan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
dört gün boyunca 
misafirleriyle ilgilenip 
onları gezdirip uzun 
yıllar kaybolmayacak 
dostluklar kuracaklar.

VaillantULn dogalgaz isi san.
... T” 111 HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

gemlik ana bayii

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

Isrtma, sıcak su mc ; 
kontrol c'telannoa <0 ✓ RADYATÖR

✓ SPLİT KLİMALAR Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓ DOGALGAZ SOBASI Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:||

✓ TESİSAT ve PROJE
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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Verem Savaş Derneği AOL yönetmeliği değiştirildi
yardımları her ay yapılacak
Elif ESMEN 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği, 
daha önce üç 
ayda bir yaptığı 
hastalarına 
yönelik kuru gıda 
yardımını her ay 
yapacağını açıkladı. 
Derneğe kayıtlı 
hastalarına yapılan 
yardımlarda kurum 
ve kuruluşlar ile 
hayırsever 
vatandaşların 
katkılarından 
mutluluk duydukları 
ifade eden 
dernek yetkilileri 
"Bize, gösterilen 
ilgiden dolayı 
kendilerine teşekkür 
ediyoruz" dediler. 
25 hastaya yapılan 
kuru gıda yardımında 
2 kg. şeker, birer 
kg. Çay, pirinç, kuru 
fasulye ve bulgur, 1 
paket makarna, 1 
paket şehriye

çorbası, 2.5 litre 
Çiçek yağı, 2 kg. 
un, 1 kg. margarin

yağı, 1 adet piliç 
ile 30 yumurta 
bulunuyor.

Danıştay, 
"Ortaöğretimden 
ayrılan, mezun olan 
ve yüksek öğretim- 
den ayrılan veya 
mezun olanlara" 
Mesleki Açıköğretim 
Lisesi'ne geçiş 
olanağı tanıyan 
yönetmeliğin, bazı 
hükümlerinin 
yürütmesini 
durdurdu.
YÖK'ün, 24 Aralık 
2005 tarihli Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki 
Açıköğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin bazı 
hükümlerinin iptali 
ve yürütmesinin dur
durulması istemiyle 
açtığı davanın ilk 
aşaması sonuçlandı. 
Danıştay 8. Dairesi, 
yönetmeliğin t?3”1 
maddelerini 
yürütmesini oybirliği 
ile durdurdu.
Anayasa ve Milli 
Eğitim Temel 
Kanunu'nu birlikte 
değerlendirildiğinde, 
milli eğitim 
sisteminin, örgün 
eğitimde, yön

lendirme esasına 
dayalı kademeli 
geçişi öngören 
bir modelle 
örgütlendiğinin 
anlaşıldığı vurgu
lanan kararda, bu 
örgütlenmenin;
eğitimin amacı ve 
temel ilkelerinin 
doğal bir sonucu 
olduğuna işaret 
edildi.
Kararda, "Eğitim sis
temine dahil olup, 
yönlendirme 
suretiyle kademeler
den geçerek bu hak
lardan yararlanmış 
bireylerin, yeniden 
yararlandırılması 
öncelikli olarak 
yararlanma hakkına 
sahip olan bireyler

açısından eşitsizlik 
yaratılmasına 
sebep olacak, eğitim 
sisteminin 
örgütlenme biçimin
deki bütünlüğü de 
bozacaktır. Bu 
bakımdan orta öğre
timden mezun 
olan ve yüksek öğre
timden ayrılan 
veya mezun 
olanlara yönelik 
yapılan düzenleme, 
dayanağı yasa 
hükümlerine 
aykırı olduğu 
gibi eğitim sistemi
nin amacına, 
ilkelerine, hukuka ve 
hakkaniyete de 
uygun değildir" 
ifadesine yer 
verildi.

GDS MÜHENDİSLİK <S>
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU 

Biz ®S Mühendislik olarak; 
■ Güvenilir 
- Acık ve Saydam 
- Hesap verme Vükümlülüğü olan 
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR YAPIDA OLABİLMEK TEMEL İLKEMİZDİR.

DELTA KOMBİ
YOGUŞMALI 

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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Kimliğini kaybedene ceza
TBMM Genel Kuru lu'n- 
da dün yasalaştırılması 
beklenen ancak karar 
yeter sayısı buluna
madığı için son oyla
ması gelecek haftaya 
kalan yasa tasarısıyla 
vatandaşların kişisel, 
medeni durumu ve 
uyruğunda meydana 
gelebilecek değişiklik
lerin belirlenip saptan
masını, ulusal adres ve 
veri tabanının oluşturul
masını ve nüfus kayıt 
larıyla adres bilgileri 
ilişkilendirilecek.
Temel Yasa olarak 
görüşülerek bütün mad
deleri kabul edilen 
tasarıyla, vatandaşların 
doğumundan ölümüne 
kadar kişisel, medeni 
durumu ve uyruğunda 
meydana gelebilecek 
değişikliklerin belirlenip 
saptanmasını, kütüklere 
yazılmasını, elektronik 
ortamda ulusal adres ve 
veri tabanının oluşturul
masını, nüfus kayıtlarıy
la adres bilgilerinin 
ilişkilendiril meşini 
öngörüyor. Tasarıya 
göre, Türkiye'de aile 
kütüğü bulunmayan ve 
yabancı ülkelerde otu
ran vatandaşlar, İçişleri 
Bakanhğı'nın göstere
ceği bir nüfus müdür

lüğünde açılacak aile 
kütüğüne kaydedilecek. 
Nüfus kayıtları ve ilgili 
belgeler gizli olacak. 
Türk vatandaşları, nüfus 
kütüğüne kaydolmak ve 
nüfus cüzdanı almakla 
zorunlu olacak. Her 
çocuk, doğumdan 
itibaren yurtiçinde 30 
gün içinde nüfus 
müdürlüğüne, yurtdışın- 
da ise 60 gün, içinde dış 
temsilciliğe bildirilecek. 
Tasarıya göre, nüfus 
müdürlükleri, süresi 
içinde bildirilmeyen 
çocuk veya nüfusa 
işlenmeyen erginlerin 
varlığını haber almaları 
halinde, erginlerin 
kendilerini, çocukların 
ise veli, vasi veya 
kayyımlarını, bunların 
bulunmaması halinde 
iseJbüyükanne, büyük
baba, kardeşlerini veya 
muhtarları, beyan için 
davet edecek. Nüfus 
müdürlüklerinin uyarısı
na rağmen süresinde 
bildirimde bulunmayan
ların, emniyet güçler
ince zorla getirtilmesi 
için gereken işlemler 
yapılacak. Tasarı, 
babanın evlilik dışı 
çocuğunu tanıması, 
babanın yazılı başvu
rusu üzerine, mahke

mece ya da noterce 
tanımanın yapıldığı tari
hten itibaren 10 gün 
içinde nüfus müdür
lüğüne bildirilmesini 
öngörüyor. Bu tanıma, 
vasiyetnamedeki beyan
la olursa, bu durum, 
vasiyetnameyi açan 
hakim tarafından 
bildirilecek. Evlat edin
me kararı, bu kararı 
veren mahkemenin yazı 
işleri müdürünce nüfus 
müdürlüğüne bildiril
erek, aile kütüğüne 
tescil edilecek. İlgili kişi 
ya da kurumlar, ölüm
leri, yurt içinde ölüm 
tarihinden itibaren, yurt 
dışında ise 10 gün 
içinde bildirmekle 
yükümlü olacak. Öldüğü 
halde aile kütüklerinde 
sağ görülenlere ait 
ölüm tutanakları, ölüm 
olayını gösteren bel
geyle başvurulması 

halinde nüfus müdür
lüklerince düzenlene 
cek. Aile kütüklerinde 
din bilgisine ilişkin tale
pler, kişinin yazılı 
beyanına uygun olarak 
kaydolunacak, değiştir
ilecek, boş bırakılacak 
veya silinecek. 
Tasarıyla, nüfus cüz
danının kapsamı, şekli, 
ebadı ile yürürlük, 
değiştirme ve geçerlilik 
tarihlerini belirlemeye, 
taklit, tahrif ve sahteci
likten korumak mak
sadıyla nüfus cüzdanı 
üze rine konulacak 
güvenlik unsurlarını, 
basım ve vatandaşa tes
limat aşamasında uygu
lanacak sistem ve 
teknolojiyi cüzdanın 
kaybı ve değiştirilmesi 
halinde yapılacak işlem
leri tespit etmeye, İçiş
leri Bakanlığı yetkili ola
cak. Nüfus cüzdanları
na, kanunla öngörülen
lerin dışında kayıt ve 
işaret konulamayacak. 
Nüfus cüzdanları, hiçbir 
kişi ve kurum tarafından 
alıkonulamayacak. 
Tasarıya göre ayrıca, 
aslına uygunluğunun 
nüfus müdürlüğünce 
onanmasıyla elde edilen 
nüfus kayıt örneklerinin, 
aksi ispat edilene kadar 

geçerli olacağını 
öngören yasaya göre, 
düzenlendikleri tarih ten 
itibaren 180 gün içinde 
kullanılmayan nüfus 
kayıt örnekleri, geçerlil
iğini kaybedecek. Bu 
kurum ve kişilerin dışın
dakiler, yazılı olarak 
başvurmak ve isteme 
nedenini açıkça 
belirterek, İçişleri 
Bakanlığı veya mülki 
idare amirinin emriyle 
nüfus kayıt örneği ala
bilecekler. Yine aynı 
tasarıyla, özel hayatın 
gizliliği prensibi doğrul
tusunda, bir kişinin 
nüfus kaydı hakkında 
üçüncü kişilerin bilgi 
veya özet almaları de 
engellendi. Üçüncü 
şahıslar, medeni hal bil
gisi dışında bir kişinin 
nüfus kaydına ilişkin 
örnek veya bilgi ala
mayacaklar. Tasarıyla, 
İçişleri Bakanlığı'na 
bağlı kimlik ve adres 
paylaşım sistemleri 
kurulacak. Bu sistem
lerin, veri tabanındaki 
bilgilerin tamamı veya 
bir kısmı, bakanlık 
tarafından belirtilen 
esas ve usuller 
çerçevesinde kurumlar 
ile diğer kişilerin hizme
tine açılabilecek. Bu bil
giler, toplu halde hiçbir 
kurum veya diğer 
kişilere verilemeyecek. 
Kimlik numarası, kişiye 

bir defa verilecek ve 
değiştirilemeyecek. 
YTasarı, sahteciliğin 
önlenmesi için yeterli 
inceleme yapmaksızın 
gerçeğe aykırı ikamet 
veya cüzdan talep bel
gesi veren muhtarlar ile 
gerçek dışı beyanda 
bulunan kişilere cezai 
hükümler getiriyor. 
Gerçeğe aykırı ikamet
gah veya cüzdan talep 
belgesi veren köy veya 
mahalle muhtarı ile her
hangi bir işlem 
nedeniyle nüfus müdür
lüğüne gerçek dışı 
beyanda bulunanlar ve 
bunlara tanıklık edenler, 
6 aydan 4 yıla kadar 
hapis cezasıyla ceza
landırılacak. Tasarıya 
göre, nüfus olaylarını 
bildirme yükümlülüğü 
olup da bu yüküm
lüğünü belirtilen sürede 
yerine getirmeyenlere, 
nüfus ve aile cüzdan
larını kaybedenlere ve 
nüfus cüzdanlarını 
geçerlilik süresinin son 
bulmasından itibaren 2 
ay içinde değiştirmeyen 
kişilere veya bu durum
daki çocukların veli 
veya vasilerine 50 YTL 
para cezası verilecek. • 
Adres bildirimi yüküm
lülüğünü yerine getirme 
yenlere 250 YTL, ger 
çeğe aykırı adres bildi 
renlere ise 500 YTL para 
cezası uygulanacak.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus----------mı
KAZAN

( ISISAN ) KALORİFER TESİSATI
|%- - - - - - - - KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

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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Sigorta numarası yerine kimlik
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Yasası'nın 
yürürlüğe girmesiyle 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nca 
verilen sigorta 
numaralarının yerine 
TC kimlik numaraları 
kullanacak.
TBMM'de kabul 
edilen ve 1 Ocak 
2007'den itibaren 
yürürlüğe girecek 
olan Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasası'na göre, 
sigortalılar ile hak 
sahiplerinin tescil ve 
diğer tüm işlemlerin 
de, sosyal güvenlik 
sicil numarası olarak 
Türk vatandaşları 
için TC kimlik numar
aları, yabancı uyruklu 
kişiler için ise Sosyal 
Güvenlik Kurumu'n 
ca verilecek sicil 
numaraları 
kullanılacak.
Yasadaki hüküm 
doğrultusunda, SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı'nda uzun

“Kanun çıkacak terör bitecek”
Emniyet Genel. Müdür 
lüğü Sözcüsü İsmail 
Çalışkan, Terörle 
Mücadele Yasası çıkın
ca "terör bitecek" şek
lindeki bir beklentinin 
yanlış olacağını belir 
terek, bir kanunla terö 
rün tek başına öhlen- 
mesinin mümkün 
olmayacağını bildirdi. 
Emniyet Genel Müdür 
lüğü Sözcüsü Çalışkan, 
haftalık olağan basın 
toplantısına, yetkisiz 
kişilerce otopark oluş
turulup ücret alınması 
konusunda yayınlanan 
genelgeyle ilgili bilgi 
vererek başladı.
Yetkisiz kişilerce oto 
park oluşturulup ücret 
alınması konusun da, 
81 il valiliğine bir ge 
nelge gönderildiğini 
açıklayan Çalışkan, 
genelgede, özellikle 
büyük şehirler başta 
olmak üzere, ülke gene

süreden bu yana TC 
kimlik numaraları, 
sigorta numaralan ile 
eşleştiriliyordu.
Yetkililer, bu çalış
manın büyük ölçüde 
tamamlanmış 
durumda olduğunu 
bildirdiler.
Emekli Sandığı, SSK 
ve Bağ-Kur'un yerini 
üç yıllık bir geçişle 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu alacak.
Bu kurumun oluştu
rulmasıyla mevcut 
sosyal güvenlik 
kurumlarının "verim
siz ve hantal" yapısı 
yerine, tam otomas 
yona geçişi sağlan
mış, hızlı, standart ve 
kaliteli hizmet kuran 
yapı oluşturulması 
hedefleniyor.

linde, yetkisiz kişilerce 
şehir merkezlerinde 
cadde ve sokak lar ile 
meydanlarda gelişi 
güzel park yerleri oluş
turulduğu, bu kişilerce 
araçlarını park eden 
vatandaşlardan zorla 
ücret alındığı, ücret 
ödemek istemeyen 
vatandaşların araçları
na zarar verildiği, bu 
gibi durumlara engel 
olunması amacıyla 
genelge ve talimatlar 
gönderildi ğinin belir
tildiğini kaydederek 
şöyle dedi: "Yapılan 
denetlemelerde, bu 
konuda bazı aksamalar 
olduğu görülmüştür. 
Bu nedenle, illerimiz
den bahse konu 
genelge ve talimatların 
tekrar gözden geçiril
erek, gereklerinin niçin 
yerine getirilmediğinin 
araştırılrnası, bu konu
da görevli kurum ve

Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nda, Hizmet 
Sunumu Genel 
Müdürlüğü adlı bir 
birim oluşturulacak. 
Bu birimle, her türlü 
emeklilik hizmeti, 
bütün sağlık ve 
sosyal yardım 
başvuruları, 
provizyonu ve 
denetiminin, yazılım 
ve donanım sorunu 
olmayan bu merkez
den yürütülmesi 
amaçlanıyor.
Doğumdan ölüme 
tüm nüfus sosyal 
koruma çemberine 
alınarak, her aşama
da sayısal veri 
toplanacak, bu 
veriler en güvenli 
ağlarda korunacak. 
Operasyonel testler 

kuruluş personelinden 
ihmal, kusur veya sui
istimali olanların tespiti 
halinde haklarında 
gerekli kanuni işlem
lerin yapılması, vatan
daşlarımızın devletine 
ve kanun hakimiyetine 
olan güvenlerinin zede
lenmesine neden ola
bilecek bu tür kanun
suzluklarla mücade
lenin kararlılıkla sür 
dürülmesi, görevlilerin 
üzerlerine düşen görev 
ieri isteyerek, benim
seyerek ve sahiple 
nerek yapmaları" huşu 
sunda valiliklerimiz 
uyarılmıştır."
Mobese ile ilgili de bilgi 
veren Çalışkan, Emni 
yet Genel Müdürlü 
ğü'nün asayişi sağla
mak, iç güvenliğe yöne 
lik tehditleri bertaraf 
etmek ve denetim 
görevini daha etkin 
gerçekleştirmek üzere, 

ve istatistiksel veri 
üretimiyle kurumun 
ihtiyaç duyacağı 
periyodik ve isteğe 
bağlı raporlama ve 
analizler talep 
edildiği anda hazır 
hale getirilecek. 
Doğum ve aile 
hekimliği, aşılama, 
koruyucu ve önleyici 
sağlık hizmetleri, işe 
girme, iş değiştirme, 
tedavi ve bakım 
giderleri, prim 
ödemeleri ve takibi, 
emeklilik ve sosyal 
yardım ödemeleri 
gibi bütün 
hizmetlerde tam 
otomasyon servisi 
sunulacak. Yeni 
kurumla birlikte, 
hizmetlerin 
birleştirilmesi için 
uzun süren yazış
malar olmaksızın 
emekli aylıklarının 
bağlanması, böylece, 
bugün ortalama 57 
gün olan sürenin, 
kurumun tam olarak 
faaliyete geçmesiyle 
5 güne indirilmesi 
hedefleniyor.

"mevzuata uygun 
olarak elde edilen ı 
görüntü, ses ve konum 
verilerinin işlenerek 
anlamlı sonuçlar 
üretilmesini ve sonuç 
ların Polnet uygula
malarıyla desteklen
mesini sağlayan, mod
üler olarak geliştirilmiş, 
bilişim sistemi" 
şeklinde tanımlanan 
Mobe se Projesi 
ile güvenlik hizmet
lerinin verimliliğinin 
arttırılmasında, 
algılanması zor 
güvenlik tehditlerinin 
daha kolay algılan
masında, adli 
soruşturmada ihtiyaç 
duyulabilecek 
kanuni delillerin 
üretil ebilmesinde, kişi 
hak ve hürriyetlerine 
dokıtnulmadan genel 
asayiş ve huzurun 
temin edile bilmesinde 
kullanılabilecek, bir 
bilişim sisteminin 
geliştirilmesinin amaç
landığını kaydetti.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Bu haftaki maça buyrun
Bir senelik uğraşın neticesi 45 dakika 

sonunda belli olcak. Peşin hüküm üretmek bize 
yakışmak. Bu maçın neticesini kaleci tayin 
eder. Bana göre kaleciler tayin edeceğine göre 
hangi kaleci daha az hata yaparsa o takım 
kazanır. Tabiki hakeminde katkılarını yazmak 
gerekir.

Burada kazanacak olan Türk futboludur. 
Merat ettiğim husus İstanbul gazetelerinin bu 
maçın kritiğini nasıl yapacaklarıdır. Maçtan 
sonra görüşümüzü bu köşede yazarız.

Gecikme faizinde indirim

Kamu alacaklarına
। uygulanan aylık 
| gecikme faizi, yüzde 

2,5'e düşürüldü.
Bakanlar Kurulu'nun 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan kararı ile 
daha önce yüzde 3 
olarak uygulanan 
aylık gecikme 

SAHİBİNDEN SATILIK
Gemlik Çarşı Merkezinde 
100 m2 temiz bakımlı daire 

55.000 YTL
GSM: (0.555) 721 5712

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın.

faizinde yarım 
puanlık indirime 
gidildi.
Karar uyarınca, 
dünden itibaren 
tahsili geciken kamu 
alacaklarına her ay 
için ayrı ayrı yüzde 
2,5 gecikme faizi 
işletilecek.

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

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te! : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


22 Nisan 2006 Cumartesi KHrfez Sayfa 10

Görüntünüzü kompleks yapmayın
Bazı gençler normal 
boyda oldukları halde 
boylarının kısa 
olduğunu düşünmek
te, bazı gençler 
burunlarının büyük 
ve uzun, kimisi ise 
eğri olduğundan 
yakınmakta, bazı 
gençler göz şekil
lerinden rahatsız 
olmaktadırlar.
Kimisi için cildinin 
rengi bir sorun 
olurken kimisi için 
kilo alamamak veya 
verememek hayat
larının en önemli 
sorunu haline gelmiş 
görülmektedir. Bazı 
gençlerde bu daha 
önemli başka sorun
larını unutmak 
için bir hedef 
değiştirme, kaçış da 
olabilmektedir. 
Ergenlik çağında 
beden ilgisi doğal 
Beden imgesi henüz 
2 yaşlarında, 
benlik gelişiminin 
başlangıcında oluş
maya başlar. Kişinin 
bedeniyle en çok 
meşgul olduğu 
dönem ise ergenlik 
çağıdır. Bu dönemde 

| pek çok genç ya ayna 
ı karşısııio'd uzun 

zaman geçirir ya da 
i aynalara küser, fakat 

beden imajı ile ilgili 
sorunu kendi zih
ninde sürer. Gencin 
bedeni ile ilgili bazı 
durumları sorun 
haline getirmesi 
kimisinde kısa bir 
süre devam edip, 
ilgisinin başka alan
lara da kayması ve 
kendi görüntüsü ile ‘ 
barışık olmasıyla • 
büyük ölçüde kaybol
sa da bazı gençlerde 
kompleks haline 
gelmekte ve sosyal 
fobi, kişiler arası 
duyarlılığın fazla 
olması, alınganlık 
gibi sorunlara yol 
açabilmektedir.
Bazı komplekslerin 
nedeni aile olabilir 
Dış görünüşle ilgili

komplekslerin bir kıs
mının oluşmasında 
aile büyüklerinin, 
arkadaşların düşün
meden belki de şaka 
maksatlı sözleri etkili 
olmaktadır. “Koca 
gözlü”, “kepçe kulak
lı”, “kara kız” gibi 
sözler çocukluk yıl
larında çocuğun tepki 
göstermeden din
lediği sözler olsa da 
ileride bilhassa has
sas yapıda olanlarda 
sorun oluşturabilir. 
Halbuki insanlar bir
birinden pek çok 
yönden farklıdır ve 
bu farklılık kişilerin 
simasına bir anlam 
verir. Ayrıca güzellik- 
ler izafidir. Bir kişinin 
hoş görmediği, bir 
başka kişiye çekici 
gelebilir.
Çocukluk döne
mindeki problemler 
kompleks yapabilir 
Çocukluk çağında 
tedavi edilebilecek 
bazı problemler de 
ihmal veya imkan 
sızlıklar nedeniyle 
tedavi edilmeyince 
komplekslerin 
oluşmasında etkili 
olabilir. Yine bazı 
hastalıkların tedavisi 
aşamasında çocukta 
beden imgesiyle ilgili 
bazı duygusal sorun
lar ortaya çıkabilmek
tedir. Örnek olarak 
çene kemiği eğril
iğinin, ileri derecede 
çürük dişlerin 
tedavisi veya yüzdeki 
yara, yanık vb. ile 
topallığa yol açabilen 
ortopedik sorunların 
(kalça çıkığı gibi) 

tedavisini verebiliriz. 
Bunların kompleks 
haline gelmemesi için 
çocukla konuşul
ması, çocuğun 
endişelerini ifade 
etmesinin sağlan
ması, sorunlarının iyi 
dinlenmesi ve yeterli 
bilgi verilmesi önem
lidir. Ergenlik çağı 
geçtikçe gençlerin 
pek çoğunun ilgisi 
beden imajından 
daha farklı alanlara 
kaymaya başlar. Pek 
çoğu da güzelliğin 
fiziksel güzellikten 
çok fiziksel güzellikle 
anlamın birleşmesi 
olduğunu, asıl önemli 
olanın kalıcı güzellik
ler, huy ve ahlak 
güzelliği olduğunu 
anlamaya başlar. 
Bununla beraber belli 
kompleksler bazı 
gençlerde 
devam eder.
Bu sorunlar geçici 
Ergenlik çağında 
gençlerin vücudun
daki bazı değişiklikler 
geçicidir. Mesela bazı 
gençlerde burun 
büyüyüp irileşir. Bu 
durum bir süre sonra 
başın ve diğer hat
ların da gelişmesiyle 
sorun olmaktan çıkar. 
Bazı gençlerin cildin
deki sivilce ve bozul
ma da gelişmenin 
sağlıklı olarak 
tamamlanmasıyla 
düzelir.
Kilo alıp zayıflama 
spor ve ruh 
sağlığı ile ilgili 
Kimi gençler aşırı 
kilo alırken kimisi de 
çok zayıf olabilir.

Ergenlik çağı tamam
lanırken, zayıf 
gençlerde kas gelişi
mi ve kilo artışı 
olurken fazla kilo 
alan bazı gençler, 
sağlıklı beslenme ve 
spor yapma alışkan
lıkları kazanarak fazla 
kilolardan kurtulup 
bu kilolarını korumayı 
•öğrenirler. Ya da 
metabolizma zamanla 
düzene girer. Yine 
boy artışı da fizyolo
jik gelişmeyle paralel 
olup, her ne kadar 
kalıtımla ilgili olsa da 
yeme düzeni, spor ve 
ruh sağlığı ile de 
yakından ilişkilidir. 
Eksik taraflarınızı 
değil olumlu yön
lerinizi görün 
Gencin bedeni ile 
barışık olması için 
aynaya-gülümsey- 
erek bakabilmesi, 
kendi yaratılışındaki 
mükemmelliği ve 
bütünlüğü görebilme
si çok önemlidir.
Eksik tarafını değil de 
mükemmel yaratılmış 
bütünlüğü görebilen 
ve bunun için şükre- 
debilen genç, aynaya 
anlam dolu bakışlarla 
bakar. Pozitif ener
jinin harekete geçir
ilmesi bu bakımdan 
çok önemlidir.
Olumlu düşünün 
İyi bir görünüş 
beden dilinin en 
önemli kısmını 
oluşturduğundan 
elbette pek çok 
yönden önemlidir. 
Fakat asıl önemli 
olan huy güzelliği ile 
beden güzelliğinin 
birleşmesidir. Kişi 
kendi iç güzelliğiyle, 
kişiliğini 
geliştirmeyle daha 
çok meşgul olduğu 
zaman örnek olarak 
burnunun biraz 
büyük veya küçük 
olması, boyunun 
biraz uzun ve kısa 
olmasına daha az 
önem verir veya 
hiç önem vermez.

“Televizyonu kapat, 
hayatı aç”

Televizyon izlemenin yol açtığı olumsuzluk- [ 
lara dikkat çekmek üzere dünyanın birçok 
ülkesinde düzenlenen "Turn off TV/Turn on 
Life” kampanyası, tüketiciler birliğinin , 
öncülüğünde 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri 
arasında Türkiye'de de gerçekleştirilecek, ; 
Tüketiciler Birliği'nin "www.turnofftv.tuketi- 
ciler.org" internet sitesinde yer alan bilgilere 
göre, 1995'ten bu yana dünyanın birçok 
ülkesinde yürütülen kampanya, "Turn off TV 
/ Türkiye" başlığı ile bu yıl 4. kez düzen
lenecek. Kampanyayla televizyonun insan 
yaşamındaki yeri sorgulanarak, aşırı tele
vizyon izlemenin olumsuzluklarına dikkat 
çekilmesi amaçlanıyor. Kampanya kapsamın
da düzenlenecek yarışmayla da televizyon
larını kapatarak en ilginç etkinliği gerçek- 
leştirenler ödüllendirilecek. Yarışmaya 
ilişkin detaylı bilgiler "www.turnofftv.tuketi- 
ciler.org" internet adresinden alınabilecek. 1| 
Birliğin internet sayfasında yayınlanan Turn 
off TV I Türkiye deklarasyonunda ortalama ' 
izleyicinin günde 3, yılda ise bin 95 saatini, t 
başka bir ifadeyle 45 gününü ekran karşısın
da geçirdiği bildirildi. Bu oranın Türkiye'de 
günlük 3 saat 36 dakika olduğu belirtilen | 
deklarasyonda, Türkiye'nin televizyon izleme 
süresinin uzunluğu bakımından ABD'nin 1 
ardından 2. sırada geldiğine dikkat çekildi. j 
Çocukların 14 yaşına kadar 11 bin cinayet jB 
sahnesi, 18 bin cinsel saldrrı ve taciz sahne
si izlediği kaydedilen deklarasyonda, "Her t 
ne kadar televizyon yayıncılığını gerçek- fl 
leştirenlerce reyting, 'halk bunu istiyor' 1 
gerekçeleri öne sürülse de eğitim, bil- j 
gilendirme ve eğlenme işlevinin dışına taşan! 
televizyon yayıncılığı kamuoyunu rahatsız 
etmektedir" denildi.
Turn off TV / Türkiye kampanyasını bu yıl 20; 
kadar sivil toplum örgütü destekliyor. ]

SAHİBİNDEN SATILIK, 
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 m? 

kolonlu ev sahibinden satılık 
GSM : 0.535. 648 51 73

http://www.turnofftv.tuketi-ciler.org
http://www.turnofftv.tuketi-ciler.org
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Mangalda 
etin yanında 
yoğurtyİYİn

Türkiye’de 
1 ebeye 

1646 kişi
düşüyor

Doğadaki sağlık 
kaynağı otlar

İstanbul İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) 
Onkoloji Enstitüsü 
Tıbbi Onkoloji 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Nuri Faruk Aykan, 
kalın bağırsak 
kanserlerinin o 
luşumunda, kırmızı 
et ile etin özellikle 
kömürleşecek 
kadar pişirilmesinin 
önemli bir faktör 
olduğunu bildirdi. 
Kahn bağırsak 
kanserlerinin 
oluşumunda genetik 
faktörlerin dışında, 
risk faktörleri 
bulunduğunu da 
anlatan Aykan, 
bunları şişmanlık, 

hareketsizlik, bol 
yağlı yiyeceklerin 
tüketilmesi, kırmızı 
et ve pişirilme 
yöntemleri olarak 
sıralayabileceklerini 
söyledi.
Kırmızı et ile 
etin özellikle 
"mangal keyfi" 
yaparken 
kömürleşecek kadar 
pişirilmesinin önemli 
bir faktör olduğunu 
söyleyen Aykan,' 
'Bu nedenle haftada 
bir kez et tüketin. 
Eğer mangal yapıyor
sanız yanında 
mutlaka yoğurt veya 
ayran yiyin, 
salata ve domates 
tüketin" dedi.

Sağlık Bakanlığına 
bağlı olarak 41 bin 
188 ebenin görev 
yaptığı, buna göre , 
bir ebeye bin 646 
kişinin düştüğü 
bildirildi 
Türk Sağhk-Sen'in 
yaptığı araştırmada, 
Türkiye'de 
Sağlık Bakanlığına 
bağlı olarak 
41 bin 188 ebenin 
görev yaptığı, 
buna göre bir ebeye 
bin 646 kişinin 
düştüğü bildirildi. 
Ebe sayısının 
büyükşehirlerde 
artarken, Hakkari 
gibi daha fazla 
ihtiyaç duyulan bir 
şehirde 36'dâtî 
80'e düştüğü 
belirtildi.
Araştırma 
sonuçlarına göre,

ABONE OLDUNUZ MU?
Riörrm abone olun

OKUYUN OKUTUN

Sağlık Bakanlığı 
geçen yıl bin 
705 ebe atarken, 
709 ebe görevinden 
ayrıldı.
Açıklamada, 
araştırma sonucun
da ayrıca, ebelerin 
maaşlarının 
açlık sınırının 
altında kaldığının 
belirlendiği 
kaydedilerek, 
"Mart ayında tek 
kişinin açlık sınırının 
736 YTL olduğu 
ülkemizde, 7. 
derecenin birinci 
kademesindeki bir 
ebenin aldığı net 
maaş 698 YTL, 
mesleğe yeni 
başlayan 11. 
derecenin birinci 
kademesindeki bir 
ebe ise 672 YTL 
maaş alıyor” denildi.

Doğada kendiliğin
den yetişen ve 
yenebilen birçok 
otun insan sağlığı 
açısından faydalı 
vitaminler bakımın
dan zengin 
olduğu bildirildi. 
Erciyes Üniversitesi 
Atatürk Sağlık 
Yüksekokulu 
Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü'nde 
görevli Dr. Nurten 
Budak, doğada 
kendiliğinden 
yetişen madımak, 
ebegümeci, 
kuzukulağı, 
yemlik ve ısırgan otu 
gibi bitkilerin insan 
sağlığı açısından 
faydalı vitaminler 
barındırdığını, 
Anadolu'nun birçok 
bölgesinde bu otların 
yaygın olarak 
tüketildiğini belirtti. 
Budak, "Bu otlar 
içeriklerindeki 
vitamin ve 
mineraller ile 
çeşitli hastalıklara, 
ilaçlara, 

bazı kimyasal 
maddelere ve hava 
kirliliğine karşı 
vücudun direncini 
artırırlar, ısı 
değişimlerine 
karşı vücudu 
korurlar. Böylece 
vücudun savunma 
mekanizmaları 
güçlendirilmiş 
olur."
Otlarda bulunan 
ve depolanabilme 
özelliği olan 
A vitaminlerinin 
hücreleri koruyucu 
özelliği olduğunu 
vurgulayan Budak, 
otların içeriğinde 
bulunan 
folikasitlerin ise 
gebe ve anneler 
için daha büyük 
önem taşıdığını 
ifade etti.
Budak, bilinen 
otların tüketilmesinin 
yanı sıra bilinmeyen 
otların yenmesinin 
de besin 
zehirlenmelerine yol 
açabileceğini 
söyledi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 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 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 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 1,7 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 işlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. 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

NÖBETÇİ ECZANE
22 NİSAN 2006 CUMARTESİ 
ÖZLEM ECZANESİ 512 02 23

23 NİSAN 2006 PAZAR 
İNCİ ECZANESİ 513 07 64

GEMLIK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2419 

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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Milli dağcımız sponsor arıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Dağcılık 
Federasyonu eğit
meni ve dağ mihman
darı olan Bülent 
Aktaş, 10 yıldır 

dağcılık sporuyla 
uğraşıyor.
Türkiye'deki yüksek 
dağların hemen 
hepsine tırmanan, 
aynı zamanda 
yurtdışında da tır

manışlara katılan milli 
sporcu olarak da tır
manışa katılan 
Bülent Aktaş, İran 
Demavend 
Dağı (5671m.) da 
tamamladı. Uludağ 
Üniversitesinde 
Eğitmen olarak görev 
almıştır. Dağcılık 
Federasyonun Eğitim 
kamplarında eğitmen 
olarak görev yapan 
Bülent Aktaş, 
önümüzdeki yaz 
sezonu içinde 
tırmanmayı planladığı 
Tajikistan sınırındaki 
PİK İMENİ İSMAİL 
SAMANİ dağı 
(7495m) ile 
Tajikistan'ın bir diğer 
yüksek dağı olan 
KORZHENEVSKAYA 
(7106 m) dağı tır
manışında ülkemizi 
temsil edecek.
Aktaş, büyük tırmanış 
öncesinde hazırlık tır
manışı niteliğindeki 
Avrupa Alplerinin en 
yüksek zirvesi olan 
Mont Blanc (4807 m) 
dağına tırmanacak. 
Milli dağcımız hazırlık 
tırmanışı niteliğindeki

Aktaş, gazetemize 
yapatığı açıklamada 
sponsor olmayı düşü
nen kurum, kuruluş 
veya kişilerin bu 
yasanın getirilerini de 
göz önünde bulun

durarak Türk 
sporunun daha ileriye 
gitmesinde hem 
katkıda bulunmuş 
olacaklarını, 
hem de milli sporcu
muzla birlikte yerli

ve yabancı basın 
mensuplarının 
yoğun ilgisinin ola
cağı bu sosyal etkin
likte kendi reklam
larını yapacaklarını 
söyledi..

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Yerel basında özel ödeme merkezlerinin 

doğalgaz faturalarını tahsili yönünde yanıltıcı ilanlar görünmektedir. 
Kurumumuzun bu tür kuruluşlar ile hiçbir anlaşması bulunmamaktadır. 

Doğalgaz abonelerinin ileride bir sorun yaşamamaları için 
konulara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş. doğalgaz fatura tahsilatlarını,
I Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı No: 3 Gemlik (İskele Meydanı) 
I adresindeki şirket vezneleri ile Yapı Kredi Bankası Gemlik.Şubesi aracılığı ile 
I yapmaktadır. Otomatik ödemelerle ilgili olarak

diğer banka şubeleri ile çalışmalar devam etmektedir.
I Çalışmalar sonuçlandığında da şirketimiz aracılığı ile
I kamuoyuna bilgi verilecektir.
I G€MDflŞ GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.
I DOĞAL GAZ İrtibat Tel : 513 29 29



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 86. yıldönümü kutlandı

Egemenlik coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 86. yıldönümü törenleri dün ilçemizde coşkuyla 
kutlandı. Atatürk Anıtı’nda ve şehir stadında yapılan törenlere halk büyük ilgi gösterdi. Sayfa 3’de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
24 Nisan 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

MP te Mimarlar Odası il Mıliı
Atatürkçü Düşünce Derneği ve Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin düzenlediği yarış 
malarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenlerde verildi. Sayfa 2 ve 4 de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Faik Durmaz
Gemlik eski Belediye Meclis üyesi Faik 

Durmaz vefat etti.
Gemlik’in kendine özgü kişiliğe sahip 

simalarından biriydi Faik Durmaz.
Durmaz, 1984 yerel seçimlerinde ANAP lis

tesinden Belediye Meclisi üyesi seçilmişti.
O günlerde tanıdım rahmetliyi..
Özgün bir köy çocuğu özelliklerini taşıyan 

kişiliği ile renkli bir çizgiydi mecliste.
Belediye Başkanı Hakkı Çakır’dı. Faik 

Durmaz, neredeyse hergün belediyede 
nöbetçi memur gibiydi.

İlçenin temizliği, çöp konteynerleri, ana 
caddeye konacak çöp kovaları ilgi alanıydı.

Vatandaşın sesinin Belediye Meclisi’ndeki 
temsilcisiydi o.

İnce politikayı bilmediği için çetrefilli işlere 
hiç bulaşmadı.

O, varsa yoksa Gemlik’in belediye açısın
dan yapılması gereken pratik işlerin 
takipçisiydi.

Dört yıl boyunca ilçeye bir nefer gibi 
hizmet etti.

Daha sonraki seçimlerde aday olup 
olmadığını anımsamıyorum ama, kardeşine 
zeytin alma işini yani asıl mesleğini hasta 
olasıya kadar sürdürdü.

Faik Durmaz yakalandığı hastalıktan kurtu
lamayarak yaşama veda etti.

Tanıyanları cumartesi günü cenazesinde 
buluştular.

Zeytinciler ve çevre köylüler dışında pek 
çok kimse tanımaz onu, ama tanıyanların her 
zaman adından söz edeceklerine eminim.

Hele, 1984-1989 döneminde siyasetle 
uğraşanlar, o’nun Belediye çalışmalarındaki 
heyecanını hiç unutmayacaklar.

Toprağı bol olsun.

“Nasıl bir Gemlik?” konulu resim yarışmasında birinci 
olan Müge Şahin ödülünü Kaymakam Baygül’den aldı

Âkbankeski binasıma taşınıl I
Akbank Gemlik Şubesi’nin İstiklal Caddesi’nde 
bulunan hizmet binası yapılan yeni düzenlemeler
den sonra bugünden itibaren hizmet vermeye 
başlayacak. 4 Şubat 2006 günü boşaltılarak, 
İbrahim Akıt İşham’nın altında müşterilerine hizmet 
veren Akbank Gemlik Şubesi yoğun bir çalışma 
sonrası 80 gün sonra eski hizmet binası modern 
bir şekilde onarılarak hizmete hazır hale getirildi. 
Bankanın ATM sayısı 2 den 3 e çıkarılırken, iç alan 
müşterilerinin kullanımı açısından genişletildi.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ulusal Egemenlik ve özgürlük ...

Egemenliğin tam 86 yıl önce 1920’de 
kayıtsız koşulsuz halka verilişinin yıl 
dönümünü dün kutladık..

Ne var ki neşeyle dolmadık..
Ancak çocukların coşkusunu gördükçe, 

yaşadıkça umutsuz da olmadık.
ABD’nin baskısına aldırmamaya karar 

verdik.
AB’nin dayatmalarını dikkate almamayı 

düşündük..
Uzun uzun düşündük..
Okuldaki törenlere giderken bir pankart 

dikkatimizi çekti..
Tam da 23 Nisan gününde bir Kuran 

Ziyafeti’ne davet..
Bu kez daha da düşündük..
Tesadüf mü dedik?
Hiç de öyle olmadığını kafamızda 

netleştirdik..
Dinin siyasete alet edilmesinin bir örneği 

daha sahneye konuyor dedik..
Derinlere daldık..
Demokrat Parti dönemine, Adalet Partisi 

iktidarlarına, demokrasiye, laikliğe, insan 
haklarına, hukuka karşı kurulan Milliyetçi 

| Cepheleşmelere kadar uzandık.
Sorgulamayı sürdürdük:
Niçin?
Ne için ?
Kim için?
İnadın nedenlerini araştırdık...
Öküz altında buzağı mı arıyoruz diye de 

sorduk kendimize...
Ve yanıtladık:
Asla...
Çünkü yapılanların sistematik bir organi

zasyonun bilinçli olarak atılan adımları 
olduğuna kesinlikle kanaat getirdik.

Yılmayacağız..
Yıkılmayacağız..
Bağımsızlığımızdan asla ve asla ödün ver

meyeceğiz...
Cumhuriyeti Atatürk, İsmet İnönü ve silah 

arkadaşları kurdu..
Çok bilen birileri kuruttu...
Bizler, gençler, çocuklar hep birlikte tüm 

kurum ve kurallarıyla yaşatacağız..
Sonsuza dek...
Çünkü bizim, her türlü olumsuzluğa rağ

men, gri ve yeşil kuşatmanın Türkiye’nin 
Kırmızı çizgilerini zorlamasına rağmen, iç ve 
dış düşmanlara rağmen, Çankaya’da dimdik 
duran, Atatürk ilke ve devrimlerinden asla 
taviz vermeyen, Hukuk’un üstünlüğünü ilke 
edinen, eğilmeyen, bükülmeyen ve de, 
“Atatürkçü düşünce temelinde kurulan 
cumhuriyetimizi bu niteliğiyle yaşatarak, 
bölünmez bütünlüğümüzü koruyarak, 
toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık 
yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz” diyen 
bir Cumhurbaşkanımız var...

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet 
Necdet Sezer var...

Tıpkı ...
İsmet İnönü gibi..
Fahri Korutürk gibi...
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların, onu 

yaşatmak için dimdik duranların anıları 
önünde saygıyla eğiliyorum ve haykırıyo
rum:

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kala
caktır.

“Nasıl bir Gemlik?” konulu resim
yarışmasının ödülleri dağıtıldı

Yarışmada birinci 
Mansiyon ödülüne 
layık görülen TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan 
Gökselin Yasa'ya 
ödülünü Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, ikinci 
olan Atatürk 
Iköğretim Okulu’ndan 
Melis Çelebi'ye 
ödülünü Belediye 
Meclis üyesi 
Mimar Cemal 
Aydın Aybey, 
üçüncü TSÖ Gazi 
İlköğretim 
Okulu’ndan Gülizar 
Şule Agan'a ödülünü 
Mimarlar Odası 
yönetim kurulu üyesi 
Mustafa Semiz, 
dördüncü olan Şehit 
Cemal İlköğretimden 
Gülşah durmuş’a 
ödülünü Mimarlar 
Odası Yönetim kurulu 
üyesi Emel Kaptan, 
beşinci olan 
Kurtul' İlköğretim 
okulundan Cansu 
Demiroğlu'na ise 
ödülünü Mimarlar 
Odası yönetim 
kurulu üyesi Tarık 
Kaplan verdi.
Birinciye 150 YTL 
nakit para ile 150 YTL 
kırtasiye, İkinciye 
100 YTL nakit para 
ve 100 YTL kırtasiye, 
üçüncüye 50 YTL 
nakit para ve 50 YTL 
kırtasiye ödülü 
verilirken, 
Mansiyon ödülü 
kazananlara ise

kırtasiye yardımı 
verildi.

50 YTL nakit para 
ve 30 YTL değerinde

^IVfelis

Gülizâ’r ’ 
Şule,

Seyfettin SEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ği’nin düzenlemiş 
olduğu "Nasıl Bir 
Gemlik" konulu 
Resim yarışmasında 
derece alanlara 
ödülleri düzenlenen 
törende verildi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Lokalinde 
düzenlenen törene, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Turgut, 
Mimarlar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan ile yönetim 
kurulu üyeleri ile dere 
ceye giren öğrenci 
lerle aileleri katıldı. 
Düzenlenen yarışma
da en güzel Gemlik'i 
düşleyen Atatürk 
İlköğretim okulu 
öğrencisi Müge 
Şahin, ödülünü 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'den alırken, 
ikinciliği alan TSO 
Gazi İlköğretimden 
Zeynep İrem Akın'a 
ödülünü Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, üçüncü 
olan TSO Gazi 
İlköğretim 
Okulu’ndan Büşra 
Kocadere'ye ödülünü 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut verdi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 86. yıldönümü kutlandı

Egemenlik coşkusu
YazıYOKUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı tüm yurtta, 
dış temsilciliklerimiz 
de ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde 
kutlandı.
İlçemizde de 86. yıl 
törenleri coşkuyla 
kutlandı.
İlk tören Atatürk 
Anıtı’nda çelenk 
sunma ile dün sabah 
saat 9.oo da başladı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'le Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunumu ardından 
kurum ve kuruluşla 
rın çelenkleriyle 
sunum devam etti. 
Atatürk Anıtı’ndaki 
tören saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okun 
masıyla sona erdi. 
İkinci tören ise, 
İlçe Atatürk

Stadında yapıldı. 
Buradaki tören 
saat 10.oo da başladı. 
Törene İlköğretim 
okulları ile konuk 
Azerbaycan ve 
Acara Özerk

Cumhuriyeti 
öğrencileri de katıldı. 
Halkın büyük bir 
ilgiyle izlediği 
törenlerde Kaymakam 
Mehmet Baygül. 
Garnizon Komutanı 
Tppvu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit 
ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
öğrenciler ile 
vatandaşların 
bayramını kutladılar. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in günün 
anlanive önemini 
belirten konuş
masının ardından 
resim, şiir ve 
kompozisyon 
yarışmalarında 
derece alanlara 
ödülleri verildi. 
Kompozisyon birin
cisi Kurtul İlköğretim 
Okulu’ndan Nazan . 
Çolak, şiir birincisi 
Şükrü Şenol İlköğre 
tim Okulu’ndan 
Gamze Ökmen ile 
resim birincisi Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’ndan Nüha 
Muratoğlu'na 
ödüllerini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
verirken, kompozis 
yon İkincisi Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulun’dan Belma 
Güler, şiir İkincisi 
Lale Kemal'den 
Serkan Demir, 
resim İkincisi 
Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’ndan
Tuğrul Akbayram'a 
ödüllerini Garnizon.

Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit verdi. 
Yarışmalarda 
kompozisyon 
üçüncüsü 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ndan Kubrâ 
Çelik. Şiir üçüncüsü 
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan Merve 
Gün ile Resim 
üçüncüsü Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu’ndan Müge 
Moldan'a ödüllerini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
yerdi. 
Ödül töreninin 
ardından öğrenciler 
tarafından 
23 Nisan'la ilgili 
şiirler okundu ve 
tüm okulların 
katıldığı geçit 
töreni yapıldı. 
Özel Türe Özel 
Eğitim Merkezi 
çocuklarının 
gösterisini Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
öğrencilerinin 
gösterileri 
beğeniyle izlendi. 
İzci gurubunun 
yaptığı gösterilerden 
sonra Makedonya 
ve Acara 
gürcülerinin gösteri
leri takip etti. 
Tören, İlköğretim 
okullarının yaptığı 
ortak gösterilerle 
sona erdi. 
Atatürk 
Stadındaki 
gösterileri 
vatandaşlar da 
büyük beğeni ile 
izlediler.

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

Çipli kredi kartları geliyor...
Nisan ayı başından itibaren “çip “li kredi 

kartı dönemi başlayacağını söylüyorlar. 
“Çip” denilen şey ufacık, toplu iğne başın
dan küçük, dört köşe gümüş renkli pul gibi 
bir şey.. Özel bir yazıcı ile içine bilgiler yük
leniyor. Bu çipler kartta takılıyor, kart kredi 
kartı okuyucunun içine sürülünce bu bilgiler 
okunuyor.

Şimdi elektronik teknolojinin temel taşı bu 
çipler... Her yerde onlar var..

Bu teknolojide ileri olan ülkeler çok yeni 
şeyler yapma imkanına sahip olarak dünya 
sanayini kontrol altında tutuyor ve zengin ■ 
oluyorlar...

Kredi kartı üzerinde ki “çip” in içine bir 
çok bilgi depolamak olanağı var, şimdilik bu 
kartlarda sadece kullanıcının özel şifresi 
yüklenerek bu kartlar güvenli hale getirilme
si düşünülüyor...

Kredi kartıyla ödeme yaparken kartın 
sahibi kart okuyucunun üzerindeki tuşlara 
dokunarak şifresini girince işlem tamamlan
mış Olacak..

Kart kaybolması, çalınması halinde bili
nen merkezlere başvurma, korkuya acaba 
başıma bir iş gelir mi diye korkmaya gerek 
kalmayacak, çünkü şifreyi bilmeyen bu kartı 
kullanamayacak, hatta kullanırken 
yakalanacak.. .

Tabiidir ki bu işler paralı -pahalı işler.. 
Şimdi size faydalı olacak bilgiler...

Kartlara çip takmak masraflı bir iş.. Önce 
30 milyon kredi kartı yenilenecek..

Kart okuyucularını değiştirmek gerekir. 
Şu anda iş yerlerinde bir milyon iki yüz bin 
(POS) adı verilen küçük okuyucular var.

ATM denen 2000 bankanın makinesi de 
değişecek...

Bankalar arası kart merkezi şimdiye kadar 
350 milyon dolar harcamış.

Bu işlerde epeyce yol alınmış makinelerin 
%90’ı şifre okuyabilir hale getirilmiş. 
Kartların %60’ına şifrelerin depolanacağı 
çipler takılmış.

Bilgi teknolojisinden öğrendiğimize göre 
kartlara takılacak çipleri dünyada çok az ülke 
üretebiliyormuş. Çok hassas ileri teknoloji 
istiyor.

Ancak “çip” li kredi kartı yapımı, “bank 
not basımı” gibi özelliği olan güvenlik 
isteyen bir iş imiş.

Biliyorsunuz bizde kredi kartı genelde bir 
“borçlanma aracı”, bir “taksitli ödeme 
mekanizması” olarak değerlendirildi.

Bankalardan borç da alınmaya 
başlamıştı..

Türk halkı geçen sene 86 milyar YTL. lik 
harcama yapmış.

Ülkemizde toplam harcamanın büyük bir 
kısmının kredi kartlarıyla gerçekleştirildiği, 
bir kişinin ortalama 2 kartı olduğu, onbeş 
milyon kredi kartı kullanıldığı bunlardan 188 
bin kişinin borcunu ödemedi bildiriliyor.. 
Bildiğiniz gibi bu borçları ödemeyenlere faiz 
ler katlanarak yükleniyor, o zamanda içinden 
çıkılmaz hale geliyor.

Eğer ayağınızı yorganınıza göre uzatır, 
alış verişlerinizde kontrollü davranıp 
borçlarınızı da zamanında öderseniz, kredi 
kartları içinde yaşadığımız dünyanın modern 
bir ticaret eşyası. Yok kendinin de değilsen 
şımarıklıkla, sonunu düşünmeden alış verişe 
elalarsan sonu hüsrandır.

Buda senin akıllı veya abdal olmana 
bağlı...

Öyle bir batarsın ki seni dalgıçlar dahi 
çıkaramaz..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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ADD ödülleri sahiplerini buldu
Elif ESMEN
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin düzen
lediği şiir, resim, 
kompozisyon yarış
malarında derece 
alan öğrencilere 
hediyeleri dernek 
lokalinde yapılan 
törenle verildi.
Törene ilçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin Zan, 
Turuncum, Birey, 
Körfez, Doğuş, Sınav 
ve Tan dershaneleri 
yetkilerinin yanı sıra 
birçok öğrenci ve 
velileri katıldı.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
86 yıl önce ilk meclisi 
açarken Kurtuluş 
Savaşının ana

temelini atmış 
olduğunu, bir ulusun 
kurtuluşu, bir devletin 
kurtuluşunu, o ulusun 
gerçekleştirebileceği
ni ifade ederek, 
öncelikle Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutlarken 
"Bizler Atatürkçü 
Düşünce Demeği 
olarak baylesi bir 
günde öğrencileri 
milin düşüncelerini 
dile getirmeleri için 
bu yarışmaları 
düzenledik.
Çocuklarımız bu eser
leri yazdılar, yarattılar. 
Bizim çalışmalarımıza 
destek olan herkese 
teşekkür ediyorum 
ayrıca ilk mezunların
dan olmaktan gurur 
duyduğum Gemlik 
Lisesi'nin şimdiki 
yöneticileri de 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak

düzenlediğimiz bu 
yarışmaya daha çok 
ilgi göstererek, iki bin 
küsür öğrenciden 
sadece biri kişi 
değil daha çok 
yarışmacının katıl
malarına destek 
olmalarını isterdik" 
dedi.
Kızılkaya, bu 
nedenlerle 
üzüntüsünü de 
dile getirirken, 
dereceye giren öğren
cilere bir yıllık ücret
siz OKS, ÖSS kursu 
veren Turuncum, 
Birey, Körfez, 
Doğuş, Sınav, Tan 
Dershanelerine, 
Cumhuriyet altını 
veren Kültür 
Dershanesi’ne, Kafkas 
Kuyumcusuna, Sevinç 
Saral Eczanesi, Uğur 
Sertaslan'a, İzzet 
Buçukoğlu'na, Necmi 
Hasbudak ve Semih 
Aşkın'a aynı zamanda 
kırtasiyelerinden 
kitap veren Orhan 
Yılmaz, Yavuz Yazıcı, 
Cengiz Ersöz, 
Mehmet Çalım'a ve 
ADD üyesi 
Latife Tekin'e 
desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.
YARIŞMALARDA 
DERECE ALANLAR;
Kompozisyon 
dalında dereceye 
girerek birinci olan 
Celal Bayar Anadolu

BAY MUSTAFA ÖZALP ENILAK'TAN it

Lisesi 9. Sınıf Öğren
cisi Havvanur Kara 
cumhuriyet altını, 
bir yıllık Birey 
Dershanelerinden 
kurs, kitap;
ikinci olanlar Özlem 
Aris 2 çeyrek altın 
Sınav Dershanesi’n 
den bir yıllık kurs, 
kitap ve Hilal Noca 
2 çeyrek altın, 
Turuncum Dershane 
si'nden bir yıllık kurs, 
kitap; üçüncü olan 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi Öğren
cisi Çağla Rahat 
1 çeyrek altın, Tan 
Dershanesi’nden kurs 
ve kitap hediye edildi. 
Şiir dalında dereceye 
giren birinci Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu 8. sınıf öğren
cisi Merve Dede 
1 cumhuriyet altını, 
Doğuş Fen 
Dershanesinden bir 
yıllık kurs, kitap; 
ikinci Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
7. sınıf öğrencisi 
Melike Sülbü 
2 çeyrek altın, 
Turuncum 
Dershanesinden 
bir yıllık kurs, kitap; 
üçüncü olan TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Zeynep Dönmez 
1 çeyrek altın, 
Birey Dershanesin 
den bir yıllık kurs, 
kitap ödülünü 
kazanırken;
Resim dalında ise 
birinci olan 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu 5. Sınıf

öğrencisi Sıla 
Kaflı 1 cumhuriyet 
altını, Körfez Fen 
Dershanesinden 
bir yıllık kurs, kitap; 
İkinci Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu 5. Sınıf 
öğrencisi 
Nursevim Ozan 
2 çeyrek altın,

Birey dershanelerin 
den bir yıllık kurs, 
üçüncü olan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Sibel Durna ise 1 
cümhuriyet altını ve 
kitap seti ödüllerini 
törene katılan 
misafirlerin elinden 
aldılar.

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 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 nı2 çekme katlı, içindeki yeni atarl makineleriyle satılık dükkan. 
Önünde 115 ın2 Bahçeli

K.Kümla’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
Macide ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 5141021

V'
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LG KLİMA

mühendislik
isi tekniği yetkili bayii

danındaki yerini aldı. 
Atatürk'ün yaşasaydı 
125 yaşını kutlaya
cağı günümüzde 
Umurbey Belediyesi 
tarafından belde

gibi düşünmeye 
çalışmalıyız" dediği 
konuşmayla 
bayrağa sarih olan 
Atatürk posteri ' 
alkışlarla açıldı.

KAZAN - KOMBİ

GEM-GÂZ I gem.

meydanına konulan 
bayrağa sarılı Atatürk 
posteri Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
öğrencilerin ve halkın 
katılımıyla açıldı.
Umurbey 
Belediyesi’nin 
üzerinde Atatürk'ün 
gençliğe öğütleri 
bulunan 1500 adet 
poster hazırlayarak 
öğrencilere ve evlere 
dağıtıldığını bildiren 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
"Atatürk gibi ola
mayız ama onun

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Belediyesi 
tarafından hazırlat
tırılan dev Atatürk 
posteri belde mey-

Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri! 
Kolon Hattı
Bakır Boru
Kalorifer Tesisatı
Dönüşüm
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

Umurbey Belediyesi tarafından 
hazırlatılan Atatürk posteri belde 

meydanına konuldu

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No:l6 - GEMLİK iş îel-Fax:51303 02
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Kamu Personeli Seçme sınavı yapılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
2006 yılı KPS 
sınavının Temmuz ve 
Eylül aylarında 
yapılacağı açıklandı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in 
yaptığı açıklamaya 
göre, 2006 yılında 
yapılacak sınavların 
sonuçlarının 
geçerli olacağı 
sürede 2004-KPSS 
sonuçlarının da 
geçerli olacağı 
öğrenildi.
Buna göre, 
2004-KPSS’ye 
giren ve öğrenim 
düzeyleri değişmeyen 
adayların 2006 
yılında yapılacak 
sınavlara girmelerinin 
zorunlu olmadığı 
açıklandı.
2006 YILINDA 
YAPILACAK 
KAMU PERSONEL 
SEÇME SINAVLARI 
Bu yıl yapılacak 
(2006-KPSS/1) sınavı 
Lisans mezunları ve 

lisans programların
dan mezun 
olabilecekler için 
01-02 Temmuz 
2006 tarihlerinde 
yapılacak.
Ortaöğretim ve 
önlisans mezunları 
ile bu öğrenim 
düzeylerinden 
mezun olabilecekler 
için (2006-KPSS/2) 
17 Eylül 2006 tari
hinde yapılacak.
2006-KPSS/1 
BAŞVURULAR 
Gemlik'te bu 
sınavın başvuru 
işlemlerinin İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
Gemlik Lisesi'nde 
yürütüleceğini 
bildiren İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
adayların 
27 Nisan-10 Mayıs 
2006 tarihleri 
arasında belirtilen 
başvuru merkez
lerinden birine 
başvurarak

2. YTL karşılığında 
2006-KPSS/1 
kılavuzunu 
alabileceklerini 
duyurdu.
2006-KPSS/1 
kılavuzunun 
satın alınmasından 
sonraki işlemler 
"eski" ve "yeni" aday
lar için 

açıklanan biçimde 
sürdürüleceğini 
bildiren Ercümen, 
şu açıklamayı yaptı;

’ "1- 2004-ve 2005 
yıllarında yapılan 
KPSS sınavlarından 
en az birine 
lisans düzeyinde 
girmiş olan adaylar 
('eski' adaylar) 

kılavuzu satın aldık
tan
sonra, 27 Nisan- 
10 Mayıs tarihlerinde 
kılavuzun arka 
sayfasında 
yer alan banka 
şubelerinden birine 
giderek sınav 
ücretini (girecekleri 
oturum sayısının 
1/2/3/4 olmasına 
göre 35/45/55/65 
YTL) yatıracaklar 
ve sınav ücretini 
yatırdıktan en 
az iki iş günü 
sonra, 01-12 
Mayıs tarihleri 
arasında internet 
aracılığıyla 
başvuru işlemlerini 
bizzat kendileri 
yapacaklardır. 
2- 2004 ve 2005 
yıllarında yapılan 
KPSS sınavlarına 
hiç girmemiş 
ya da ortaöğretim 
ya da önlisans 
düzeyinde girmiş 
şimdi lisans 
düzeyinde

girmek isteyen 
adaylar
('yeni' adaylar) 
kılavuzu satın 
aldıkları başvuru 
merkezinden 
randevu alacaklar 
ve 27 Nisan 10 
Mayıs tarihlerinde 
kılavuzun arka 
sayfasında yer 
alan banka 
şubelerinden 
birine giderek 
sınav ücretini 
(girecekleri oturum 
sayısının 1/2/3/4 
olmasına göre 
35/45/55/65 YTL) 
yatıracaklardır.
Yeni adaylar sınav 
ücretini yatırdıktan 
en az iki iş günü 
sonra 01-12 Mayıs 
tarihleri arasında 
randevu aldıkları 
başvuru merkezine 
kılavuzda belirtilen 
belgelerle birlikte 
gidecekler ve 
başvuru hizmet 
ücreti olarak 3 YTL 
ödeyecekler." ]
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Kurşunlu Belediyesi fırsatı kaçırdı: 1-1
Seyfettiıı Ş E K E R Ş ÖZ

Bursa ikinci amatör 
küme birinci grupta 
liderlik mücadelesi 
veren Kurşunlu 
Belediyespor, 
takipçisi Duaçınarı 
ile 1-1 berabere kaldı. 
Bursa'nın tanınmış 
kulüplerinden 
Mamuşaspor'u 
alarak isim değiştiren 
Kurşunlu 
Belediyespor, 3

maçta topladığı 9 
puanla grubunda ilk 
sırada bulunuyordu. 
Aynı puanla kendisini 
takip eden Duaçınarı 
ile Gemlik Atatürk 
stadında karşılaşan 
Kurşunlu 
Belediyespor, maçı 
alarak takipçisi ile 
arasındaki puan 
farkını açmak 
istemesine rağmen 
başarılı olamadı. 
Maça iki tarafta

hızlı başladı. 
Yakaladığı fırsatları 
değerlendiremeyen 
Kurşunlu Belediye, 
Duaçınan'nın ani 
kontratağında 
Uğur'un ayağından 
yediği golle 1-0 
yenik duruma düştü. 
Yediği golden^pnra 
tüm batlarıyla^ 
D u a ç ı n agticares i n e 
yüklene^nurşunlu 
Belediyespor, aradığı 
gole 40 dakikada

Berkant'la ulaştı. 1-1 
Maçın 44. dakikasın
da ikinci sarı karttan 
Kırmızı kartla oyun 
dışı kalan Sercan 
Duaçınan'nı 10 kişi 
bıraktı. İkinci yarıya 
rakibinin 10 kişi 
kalmasını iyi değer
lendiremeyen Kurşun 
lu Belediyespor, 
yakaladığı mutlak gol 
pozisyonlarını gole 
çeviremeyince kendi 
evindeki maçı 1-1

berabere bitirdi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
M. Emin Özçelik (8) 
Serkan Bilir (8) 
Kazım Mutlu (8) 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Alpay (7) Emrah (7) 
Metin (7) Bülent (7) 
Sait (7) Berkant (7) 
Tuncay (7) (Taner 6) 
Gürkan (6) Ayhan (7) 
Muzaffer (6)

(Köksal 7) 
DUAÇINARI : İlker (7) 
İsmail (8) Osman 
Özgür (7) Ali (8) Cenk 
(7) Sercan (6) BİLAL 
(6) (Haşan 6) Uğur (7) 
Halil (7) Oktay (7) 
Gökmen (4) (Mümin 
5, Osman Bal 4) 
GOLLER : Dk. 24 
Uğur (Duaçınarı) Dk. 
40 Berkant (Kurşunlu 
Belediyespor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
43 Sercan (Duaçınarı)

GDS MÜHENDİSLİK <Ss> Bud’,us
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
- Acık ve Saydam
- Hesap verme Yükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR VRPIDfi OLABİLMEK TEMEL İLKEMİZDİR

DELTA KOMBİ
YOĞUŞMALI 

KOMBİ

Dem irsubaşı 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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Deniz ve Bora evliliğe ilk adımı attı
Elif ESMEN
Nuray ve Cankut 
Erten'in kızları 
Deniz, evliliğe ilk 
adımını atarak 
Bora Şahin'le nişan 
yüzüklerini taktılar. 
Bursa Eti Güzel'de 
yapılan törende 
gençlerin 
yüzüklerini 
Turan Tayan 
takarken mutlu 
akşama DYP İl 
Başkanı Harun Akın, 
il yönetiminden

Füsun Yaşar ile 
Müjgan Tatar'ın yanı 
sıra DYP İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik, eski 
İlçe Başkanı Peyami 
Çağlar ile DYP ilçe 
yönetimi katıldı. 
Eti Büsküvi Bölge 
Müdür yardımcısı 
yönetici asistanı 
olan Deniz Erten, 
Bilgisayar 
Operatörlüğünün

yanı sıra Tekstil 
tasarımcısı ve danış
manlık yapan Bora 
Şahin'in mutluluk 
larına Eti Bölge 
Müdür yardımcıları 
ile Erten ve Şahin 
ailesinin yakınları da 
ortak oldular. 
Deniz Erten'in 
annesi Nuray 
Erten ile babası 
Cankut Erten ve 
Bora Şahin'in annesi 
Nazife Şahin ile 
Müteahhit babası

Yalçın Şahin'in 
duygulu anlar 
yaşadıkları nişan 
töreninde 
yüzükleri takan 
Turan Tayan, 
gençlere ömür 
boyu mutluluklar 
diledi.
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
eğlencenin 
devam ettiği nişan 
töreninde misafirler 
bol bol eğlenerek, 
stres attılar.

Deniz ve Bora nişan pastasını keserken 
mutlulukları gözlerinden

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

MÜHENDİSLİK ltd. şti
Sabahattin DOKSANBİR

DOGALGAZ 
KOMBİ

ISISAN
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

KOMBİ * KUMA i HAVALAI
KAZAN «BUHAR&KIZG
KALORİFER TESİSAT

»DOĞALGAZ

SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT Cm

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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Kartla ceza ödemeye rötar
Trafik cezalarının 
kredi kartıyla öden
mesi projesi, 
altyapı eksikliği ve 
tarafların olaya çok 
sıcak yaklaşmamaları 
yüzünden rötar yaptı. 
Trafik cezalarının, 
trafik polislerine 
verilecek seyyar 
POS makinaları 
aracılığı ile kredi 
kartıyla ödenmesi 
projesinin hayata 
geçirilmesinde 
çeşitli sıkıntılarla 
karşı karşıya kalındı. 
Maliye Bakanlığı ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün, 
Türk Telekom ve 
bankalarla yaptıkları 
görüşmelerde 
projenin uygulamaya 
konulmasının 
önünde ciddi bir 
alt yapı sorunu 
olduğu belirlendi. 
Çalışmalarda, 
mevcut POS maki- 
nalarıyla trafik

cezalarının tahsil 
edilmesi sırasında, 
öncelikle ücra yer
lerde makinaların 
kullanımı ve şarj 
problemi yaşanacağı 
anlaşıldı. Bağlantı 
işleminin de oldukça 
maliyetli olacağı 
belirtildi.
Trafik cezalarının 
kredi kartıyla 
ödenmesine dönük 
bu çalışmalar, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün pro
jenin hayata

geçirilmesi için 
altyapıya dönük yeni 
yatırımlara gitmesi 
gerektiğini de 
gözler önüne serdi, 
On fizibilite çalış
malarında, projenin 
yatırım maliyeti 
13,5 milyon dolar 
olarak hesaplandı. 
Söz konusu projenin, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne, 
her yıl personel 
hariç, 3 milyon 
dolar da işletme 
maliyeti çıkardığı

ifade edildi. 
Bu arada, bankaların 
da söz konusu 
projeye çok 
sıcak bakmadığı 
öğrenildi. Yapılan 
görüşmelerde, 
POS cihazları 
dahil projeye ilişkin 
hiçbir maliyete katıl
mak istemediklerini 
beyan eden bankalar, 
tahsil edilen cezaları 
da, 1 ay bloke önerisi 
getirdiler.
Bankacılar, daha 
sonra bu süreyi 
21 güne düşürdüler. 
Ancak 21 günü de 
çok bulan Maliye 
Bakanlığı, 
bankacılardan süreyi 
biraz daha aşağı 
çekmelerini istedi. 
Maliye Bakanlığı 
yetkilileri, maliyetin 
aşağı çekilmesi 
için Türk Telekom 
ile de yeniden 
görüşüleceğini 
bildirdiler.

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü 

Genel Sekreteri 
e-mail: yeldabykz@yahoo.com

“Yoksul kişi sayısı ve oram azaldı”
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
yoksul kişi sayısı 
ve oranının, TÜİK'in 
kullandığı tüm 
yöntemlere göre, 
2002'den 2004'e bir 
azalma gösterdiğine 
işaret etti.
Şener, Anavatan 
Partisi İğdır 
Milletvekili Dursun 
Akdemir'in soru 
önergesine verdiği 
yazılı yanıtta, bugüne 
kadar yoksullukla 
mücadelenin, çok 
boyutlu yaklaşımla 
ele alındığını 
ifade etti.
Bu, çok boyutlu yak
laşımın gelecek 
dönemde de süre
ceğini kaydeden 
Şener, 2006-2008

dönemini kapsayan 
Orta Vadeli 
Program'da yer alan 
beş gelişme eksenin
den birinin "Sosyal 
İçerme ve Yoksullukla 
Mücadele" olarak 
belirlendiğini anım
sattı. Şener, bu ek 
senin, Türkiye'nin 
yoksulluk ve sosyal 
dışlanmayla mücade
lesinin ana hatlarını

çizdiğini vurguladı. 
Yoksul kişi sayısı ve 
oranının, TÜİK'in kul
landığı tüm yöntem
lere göre, 2002'den 
2004'e bir azalma 
gösterdiğine işaret 
eden Şener, gıda ve 
gıda dışı harcamaları 
içeren yoksulluk 
sınırı altındaki 
nüfusun 2002'de 18 
milyon 441, 2004'te

17 milyon 991 kişi 
olduğunu belirterek, 
2002'de yüzde 26.96' 
olan bu nüfusun 
toplam nüfusa 
oranının, 2004'te 
yüzde 25.6'ya 
gerilediğini bildirdi. 
Yoksulluğun azaltıl
masında, öncelikle 
genel refah 
düzeyinin artırılması 
için sürdürülebilir 
büyümenin sağlan
masının esas 
olduğuna işaret 
eden Şener, makro 
ekonomik istikrar ve 
büyümenin yanı 
sıra eğitim, sağlık, 
çalışma hayatı, 
sosyal güvenlik gibi 
sektörel politikalarla 
da yoksulluk 
sorununa çözüm 
arandığını belirtti.

Okuyucunun yorum farkı
Bugün köşemi çok değer verdiğim ve saygı 

duyduğum büyüğüm, Emekli Veteriner Binbaşı 
Sayın Mehmet Çelik'in bana göndermiş olduğu 
mektubuna ayırmak istiyorum. Lütfen dikkatlice 
okuyun ki, çocuklarımızın gerçekten nasıl bir 
psikolojiye sahip olduğunu hep beraber ir
deleyelim.

Bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde çocuk
larımız için, kendimiz için her eve bilgisayar . 
girmeye başladı. Hiç dikkat ettiniz mi? 
Teknoloji harikası bilgisayara, program yüklen
mediği zaman onunla hiçbir şey yapamıyoruz. 
Çocuklarımızın kişiliği 0-6 yaş arasında oluş
tuğunu, konunun uzmanları sık sik anlatmak
tadır. Çocuklarımızın beyni doğduklarında prog 
ramları yüklenmemiş bir bilgisayar gibi boştur. 
Bu yaşlarda, çocuklarımız neyi görür, duyar ve 
hissedip, algılarsa bilinçaltına onu kaydeder. 
Peki, hiç düşündünüz mü? Şu anda çocuk
larımızın hard diskine neler yüklüyor ve onu 
programlıyoruz. Korku filmleri ile korkuyu, 
ölüm haberleri ile ölümü, kapkaç haberleri ile 
kapkaçı, Büyük Yalan dizisi' ile yalanı, magazin 
haberleri ile aldatmayı, maço babaların 
davranışları ile maçoluğu, tembel, üretmeyen 
hazır yiyen anneden ilgisizliği, devletine, asker
ine, bayrağına sahip çıkmayan, polisini 
taşlayan, etrafını yakan yıkan çocuk görüntüleri 
ile asi davranışı, kural tanımazlığı yüklüyoruz. 
Olumsuz davranış ve alışkanlıklarla 23 Nisan 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye 
ettiğimiz çocuklarımızın hard diski 15 - 20 yıl 
sonra hangi davranışları gösterecek?

‘İnsanlık için bir buluş mu yapacak?
‘Refah içinde yaşamak için üretme bil

incinde mi olacak?
‘Ülkemizi barış, huzur içinde olması için 

çaba mı gösterecek?
Çocuklarımızın hard diskini olumlu düşünce 

ve eylemlerle yükleyelim. Yıllar sonra da sonra 
da bu telkinlerle çocuklarımız ekonomik ve 
sosyokültürel alanda Mustafa Kemal Atatürk'ün 
armağanı olan Bağımsız Türkiye'nin onurlu bir 
üyesi olarak yaşasın.

SAHİBİNDEN SATILIK
Gemlik Çarşı Merkezimde 
100 m2 temiz bakımlı daire 

55.000 YTL
GSM: (0.555) 721 57 12

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

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

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

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Ruh sağlığının yolu da
mutfaktan geçiyor

Ondokuzmayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Beslenme 
Uzmanı Doç. Dr. 
Funda Elmacıoğlu, 
alınan gıdalarla ruh 
sağlığı ve davranışlar 
arasında doğrudan 
bir ilişki olduğunu 
söyledi.
Elmacıoğlu, 
davranışları yön
lendirmede "nöro- 
transmiter" diye 
adlandırılan sinirsel 
kimyasalların etkili 
olduğunu belirterek, 
bu kimyasalların 
kanda azalması veya 
artmasının besinlerle 
yakından ilgili 
olduğunu söyledi. 
Beslenmede bir 
gıdanın bile eksik 
alınmasının

depresyona kadar 
varan sonuçlar doğu
racağını belirten 
Elmacıoğlu, B1 
vitamininin yetersiz 
alınması durumunda 
zihinde bulanıklık, 
olaylar arasında 
koordinasyon 
kurmada güçlük, 
huzursuzluk, 
uyku bozukluğu, 
yorgunluk ve 
ileri durumlarda 
depresyon 
görülebileceğini

söyledi.
B2 vitamini 
yetersizliğinde ise 
demir emiliminin 
bozulduğunu kayde
den Elmacıoğlu, 
şöyle konuştu: 
"Bu durumda 
kansızlık ortaya çıkar. 
Troid bezinin 
aktiViteleri, vücutta 
hücrelerin yapısını • 
koruyan sistemler 
bozulur. C vita
mininin yetersiz alın
ması halinde ise

yorgunluk, halsizlik, 
içe kapanıklık, anemi, 
baş ağrısı, kalsiyum 
yetersizliğinde baş 
dönmesi, tansiyonda 
değişiklikler, mag
nezyum eksikliğinde 
ise aşırı duyarlılık, 
kişisel olarak aşırı 
hassasiyet görülür." 
Çinko yetersizliğinde 
nöropsikolojik 
bozukluklar 
görülebileceğini 
belirten Elmacıoğlu, 
"Folik asit yeter 
sizliğinde unütkanlık, 
yorgunluk, stres art
ması, uykusuzluk, 
anksiyete görülebilir. 
B12 vitamini yetersi
zliğinde ise hafıza 
kaybı, halüsinasyon- 
lar ve depresyon 
oluşabilir" dedi.

Çocuklar neden

KEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98

riöFTn abone olun
UhKUUaa OKUYUN OKUTUN

Gemlik - Bursa Bölgesinde gözetim işlerimizde 
görevlendirmek üzere Kimya Teknikeri 

aranmaktadır. Adaylarda;
- Askerliklerini yapmış
- 30 yaşını asmamış
• Gemlik’te, ikamet etmeleri
- Tercihen İngilizce bilmeleri 

şartları aranmaktadır.
Müracaat:
Tel : (0266) 715 28 42-714 27 38
Fax: (0266) 713 59 50 (CV göndermek için)

SGS Bandırma Bölge Temsilciliği
M. Akif Ersoy Cad. 29/7 BANDIRMA

€MR€ KUNDURA
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDEGÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkoifezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

yalan söyler?
Uzmanlar, okulların açılması ile birlikte 
birçok sorun ve stres unsuru ile karşı 
karşıya olan çocukların pek çok nedenle 
yalana başvurabileceğini belirtiyor.
Bu durumla karşılaşan anne ve babaların, 
çocuklara ceza vermek yerine onları yalan
dan uzaklaştıracak başka yöntemler den
emesi gerektiğini ifade ediyor.

| Özellikle hatayı gizlemek için söylenen 
yalan, uzmanlara göre çocukların cezadan I 
kaçmak için başvurduğu bir yol olarak gös
teriliyor.
Ancak çocuk psikologları, yaşamının ilk 5 
yılında çocuğun söylediği yalanlardan 
endişe duymamak gerektiğini çünkü gerçeği 
algılama ve ona sadık kalma davranışının bu 
yaşlardan sonra geliştiğini belirtiyor. Öte 
yandan gerçeği ayırt edebilen çocuğun yine 1 
de yalan söylemeyi sürdürmesi durumunda 
uzmanlar, ebeveynleri bir problem olduğu 
konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, çocuk yalan söylüyorsa mutlaka 
çevre ile olan ilişkilerinde yolunda gitmeyen t 
bir şeyler olduğunu belirtiyor. Öte yandan | 
hata yapmış çocuk, verilecek cezadan kaç
mak için de yalana başvurabiliyor. Çocuk; 3 
özellikle ekonomik anlamda kendisini 
çevresindekilerden aşağı görmeye başladığı . 
zaman da yalana başvurup, kendisini 
olduğundan farklı durumlarda gösterebiliyor. 
Aileye söylenen yalanlardan en çok başvuru
lanı ise okuldaki başarısızlıkları gizlemek 1 
için söylenenler olarak gösteriliyor. Okuldaki 
başarısızlık çocuğu rahatsız ediyor ve çocuk 
kendisini rahatsız eden bu gerçeği gizlemek I 
için ailesine yalan söylüyor.
Uzmanlar bu ve benzeri durumlarla 
karşılaşan ailelerin kesinlikle sert tutumlar 
içine girmemesini, çocuğun sevgisizlikten gl 
kaynaklanan sorunları olabileceği gibi 
çevresinden bu konuda model aldığı kişilerini 
olabileceğini belirtiyor.

SAHİBİNDEN SATILIK]
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 mî 

kolonlu ev sahibinden satılık I 
GSM : 0.535. 648 51 73

http://www.gemlikkoifezgazetesi.com
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Stres, ağız kokusuna neden oluyor
Dünyada her 10 kişi
den 3'ünün ağzının 
koktuğu, yaz mevsi
minde ise bu 
rahatsızlığın daha da 
arttığı bildirildi. 
Uzmanlar, ağız 
kokusunu önlemek 
için sigara, çay, 
kahve, süt ve 
baharattan uzak 
durulması konusunda 
uyarılarda 
bulunurken, diş 
bakımının yanı sıra 
dil temizliğinin önemi 
ne de dikkat çekiyor 
ve günde en az 10 
bardak su içilmesi 
gerektiğini söylüyor. 
Kişilerin sosyal ve iş 
yaşamlarında ciddi 
handikaplara yol açan 
ağız kokusu rahatsı
zlığının yüzde 85-90'ı 
ağız ortamından 
kaynaklanıyor. Ağız 
ortamında, geçici ve 
kronik olmak üzere 2 
tür ağız kokusu 
meydana geldiğini 
belirten uzmanlar, 
geçici ağız kokusu
nun alınan gıdalar
dan, kronik ağız 
kokusunun ise diş 
çürükleri, diş eti 
hastalıkları, uyumsuz 
ve kötü kullanılan 
protezlerden kay
naklandığını ifade 
ediyor.
Adnan Menderes 
Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Orhan 
Açıkgöz, rahatsızlığın 
asıl sebebinin ağız 
içerisindeki yumuşak

dokularla özellikle dil 
kökünde oluşan bak
teriler olduğuna 
dikkat çekerek, şun
ları söyledi:
"Dil kökü üzerinde 
biriken ölü doku 
artıkları, kan eleman
ları ve gıda artıkları, 
çürük yumurta ve 
ahır kokusunu 
andıran oldukça 
rahatsız edici uçucu 
gazlara sahip koku
lardır. Nadir olarak 
hava girişini 
engelleyen sinüzit, 
polip gibi burun 
rahatsızlıkları da kökü 
kokulara sebep ola
biliyor. Tükürük akış 
hızı ve miktarındaki 
azalma, kuruluğu art
tırıcı etkenler arasın
da yer alıyor. Âğız 
kuruluğunda 
normalden daha az 
olan tükürük, dil 
üzerinde oluşan 
sülfür bileşiklerini 
yeterince yıkaya- 
madığı, ağız kokusu
nun artmasına neden 
oluyor. Tükürük 
azlığı, ortamdaki oksi

jen azlığına da neden 
olduğu için kötü 
kokuların oluşmasına 
yol açıyor. Akciğer 
enfeksiyonları, 
böbrek yetmezliği, 
bazı kanser türleri, 
metabolik fonksiyon 
bozukluklarıyla 
bademcik iltihapları 
da az oranda da olsa 
ağızda kötü kokuların 
oluşmasına neden 
oluyor. Ağız kuru
luğuna yol açan stres 
ile kullanılan bazı 
ilaçlar da kokunun 
oluşmasına sebep 
oluyor." 
Tedavinin temelinde 
etkili ve tam ağız diş 
bakımı yattığını vur
gulayan Açıkgöz, 
günde en az 2 kez ve 
3'er dakika yapılan 
diş temizliğine ilave 
olarak, dil temizliğinin 
de yapılması gerek
tiğini kaydetti. Dil 
temizliğinde, özel dil 
kazıyıcılarının yanı 
sıra her zaman kul
lanılan diş fırçasın
dan da faydalanıla
bileceğini ifade eden

Açıkgöz, "Tedavilerin 
en önemlisi ağız 
gargaralarıdır. Ağız 
kokusu olan kişiler, 
alkol içeren ağız gar
garaları kullanma
malıdır. Dil üzerinde 
oluşan plağı temizle
mek için özel üretil 
miş dil kazıyıcılar ve 
diş fırçaları kullanıla
bilir. Diş fırçalama, 
ağız kokusunu yüzde 
25, dil temizliği yüzde 
75 ve ikisi birlikte 
yüzde 88 oranında 
kokuyu azaltır. Günde 
en az 2 kez ağız ve 
diş bakımı yapılmalı. 
Süt ve sütlü 
ürünlerin kullanımın
da ağızda kalan pro
tein artıkları kötü 
kokuya neden olur. 
Kahve ve çayın 
içerdiği asit, ağız 
ortamındaki oksijeni 
azaltır, sigara, 
baharat, alkol ve alkol 
içeren gargaralar, 
şekerli sakızlar kötü 
kokuya yol açan 
etkenlerdir" diye 
konuştu.
Prof. Dr. Orhan 
Açıkgöz, ağız 
kokusuna yol açan 
gıdalardan mümkün 
olduğunca kaçınıl
ması. tüketilmesi 
halinde ağız, diş temi
zliğinin mutlaka yapıl
ması gerektiğini dile 
getirerek, ağız 
kokusunu azaltmak 
için günde en az 10 
bardak su içmeyi 
önerdi.

Demiri C vitamini 
ile tüketin

Enfeksiyonlarda 
dirençsizlik ve 
kansızlıkla kendisini , 
gösteren demir eksik
liğinin en çok hamile 
kadınlar ve çocuklar
da görüldüğünü 
belirten uzmanlar, 
demirin C vitaminiyle 
tüketilmesini tavsiye 
ediyor.
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Diyetisyen 
Zerrin Aydın, en çok 
demirin karaciğer, 
dana eti, taze nane, 
ebegümeci, roka, 
kabak çekirdeği ve 
kuru fasulyede bulun
duğunu bildirdi. En 
zengin demir 
kaynaklarının, yeşil 
sebzeler, kurubaklag- 
iller, kuruyemiş, kır
mızı et, karaciğer ve 
kuru meyvelerde 
olduğunu ifade eden 
Aydın, "Yiyeceklerle 
alınan demirin hepsi 
emilmez. Yeşil 
yapraklı sebzelerdeki 
demirin yüzde 7-9'u 
emilirken, organ 
etlerinde bu oran 
yüzde 25-30'a çık
maktadır. Anne 
sütünün demir oranı 
yüksek değildir, 
ancak emilimi 
fazladır. Anne sütüyle 
beslenenlerde kansız 
lık görülmez. Demirin 
vücutta kullanılması

için
C vitamini yanında 
olmalıdır. Örneğin et 
yerken yanında salata 
olması gibi. Çay, 
kahve demir emilimi- 
ni azaltır. Yemeklerle 
tüketilmemelidir" diye 
konuştu.
Diyetisyen Aydın, 
yaşlara göre demir 
ihtiyacını ve en iyi 
demir kaynaklarını 
şöyle açıkladı: 
"Demir gereksinmesi: 
1-3 yaş için 8 mg, 4-6 
yaş için 9 mg, 7-9 yaş 
için 10 mg, 19-30 yaş 
kadınlarda 22 mg, 19- 
30 yaş erkeklerde 
10 mg'dir." 
En iyi demir kay
nakları ise şunlar: 
100 gr. dana eti: 
3 mg.
100 gr. hindi eti: 
1.4 mg.
100 gr. tavuk eti: 
0.9 mg.
100 gr. karaciğer: 
8.8 mg.
100 gr. kabak 
çekirdeği: 10 mg. 
100 gr. kuru 
fasulye: 7.8 mg.
100 gr. mercimek: 
6.8 mg.
100 gr. antep 
fıstığı: 7.3 mg. 
100 gr. ebegümeci: 
12.7 mg.
100 gr. hindiba otu: 
3.1 mg.

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

ULAŞIM

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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
Nler.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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 513 1295
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
AKCAN PETROL 513 1079
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANİ
24 NİSAN 2006 PAZARTESİ 

ERÇEK ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 20 05 GEMLİK

GEMLIK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

HHBM1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HMS

YEREL SURELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2420

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TEŞEKKÜR
Biricik amcamız

Faik DURMAZ ı
kaybettik.

Mekanı cennet olsun.
Cenazemize katılan, çelenk gönderen, telefon ile arayarak 

bizlerin acılarını paylaşan 
eş, dost ve akrabalarımıza 

teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.
Babaannemize, yengemize, ablalarımıza 

Tanrı’dan sabır ve metanet dileriz.

YEĞENLERİ
___________ Volkan ■ Hüseyin DURMAZ___________

ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS

GEMLİK Gübre sanayİİ - borçelİk Orhangazi Caddesi No: 80
BORUSAN ÇALIŞANLARINA vıııaııya« vauuvoı J
1 MAYIS - 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEMLİK Tel ! 512 10 11 J



Özürlüler Okulu'na Almanya'dan terletti sandalye ;elrli 
Ata Mahallesi’nde bulunan Özel Türe Özel Eğitim Kurs Merkezi'ne Almanya'dan 10 adet tekerlekli sandalye geldi. Almanya'da 
Mercedes Benz firmasında çalışan Mesut Candar'ın temin ettiği tekerlekli sandalyeler firmanın katkılarıyla İstanbul Lojistik 
Temsilcisi Heike Pagel'e ulaştırıldıktan sonra firmanın kendi araçlarıyla Özürlüler Okulu’na getirildi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

25 Nisan 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bağ-Kur’luya 
tedavi müjdesi
Prim borcundan dolayı yıllardır has
tanelerden faydalanamayan 2 milyon 
Bağ-Kur’luya müjde. Önceki aylarda 
çıkarılan Prim Affı ile geçmişe yönelik 
borçlarını yeniden yapılandırma 
imkânı bulan Bağ-Kur sigortalıları, 
reformdan en büyük avantajı sağla 
yan kesim olacak. Haberi sayfa 12’de

Manastır da bulunan İnan Market’in üzerindeki istinat duvarı ilgi bekliyor

[ Bu yol ne zaman yapılacak?
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Manastır’ın duvarları
Gemlik’teki çarpık yapılaşmanın en güzel 

örneklerinden birini Manastır Bölgesi gösteri 
yor.

Oysa, Manastır Bölgesi 1984 yılından sonra 
Belediyelere imar planı yapılması yetkisi veri- 
lidikten sonra yapılaştı.

Yeşil alanlar korunacaktı.
Yüzde 40 inşaata izin verilecek, yüzde 60 

yeşil alan olacaktı.
Şimdiki duruma bakınca bunun böyle 

olmadığını görebilirsiniz.
Küçük Kumla’ya doğru uzanan bu alanda 

yolun altı bile bahçeli düzene açılmadı.
Dik yamaçlara 5 katlı imar izni verilerek, 

hep birileri korundu.
Zemin etüdleri yapılmadan bu bölgeye imar 

izni verildi.
Sonra kaymalar başladı.
Benim anımsadığım birkaç öreneği burada 

sıralayabilirim.
Önce Günaydın Yapı Kooperatifinde kayma 

yaşandı. Sonra, Aydın Sitesi yan yattı.
Mutmanlar Sitesinde kayma görüldü.
BP istasyonunun altında Kuyumcu Turgut 

Meral’in yaptığı Sitede kaymalar görüldü.
Bu siteler güçlendirme ile ayakta durabili 

yorlar.
Bunların içinde geçen yıl tamamen yıkılan 

Huzur Aparatmanını da sayarsanız durumun 
önemini ortaya çıkar. Kayan yalnız binalar 
değil, bir de istinat duvarları var.

Samanyolu Site ve Şahinler Sitesinin altın
daki eski Başkan Nurettin Avcı’nın yaptırdığı 
beton istinat duvarı üç dört yıldır yıkılma 
tehlikesi gösteriyor.

Yol üç yıl önce bir kez daha trafiğe kapan
mıştı. Şimdi yine kapalı.

Site sakinleri aylardır sıkıntı çekiyor.
Bu duvarın biran önce yapılmasını bekliyor.

Manastır’daki Şahinler, Samanyolu, Öznuh Siteleri ile Belde Sitelerini 
bağlayan yol üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılma tehlikesi 
nedeniyle Belediye tarafından kapatılan yol, bölge halkına zor anlar 
yaşatıyor. İstinat duvarının yıllardır yapılmaması tepkilere neden oluyor
Manastır Saman 
yolu ve Şahinler 
Sitesi altında kalan 
yoldaki istinat 
duvarı yıkılma 
tehlikesi göstermesi 
nedeniyle trafiğe 
kapatılınca, 
yüzlerce aile ulaşım 
sıkıntısı çekerken, 
duvarın çökmesi 
halinde büyük 
tehlikenin meydana 
geleceği belirtiliyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
duvar ile ilgili proje 
çalışması yaptık
larını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

w

Narkotikte Bursa 3, sırada
Türkiye genelinde polis sorumluluk 
bölgesinde son 3 yıl içerisinde uyuştu
rucu tacirlerine yönelik düzenlenen 
16 bin 199 operasyonda 33 bin 922 
kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 
5 bin 714 operasyonda yaklaşık 13 ton 
uyuşturucu madde ve 7 milyon adet 
uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu madde olaylarının illere 
göre dağılımında İstanbul yüzde 
23.4'lük oranla ilk sırada yer alırken, 
İstanbul'u yüzde 8.5'lik oranla İzmir ve 
yüzde 6.8'lik oranla Bursa izledi.

Haberi sayta 8’de

^Samanyo/u ve Şah/n/erS/fesi 
f«ndrAa/anyo/^aW/st/nat’.^^^

MiOİİO

Acemi hırsız
Cep telefonu mağazasının camını kırarak 
vitrindeki emitasyon ürünleri çalan şüp
heli, ihbar doğrultusunda harekete ge 
çen polis tarafından yakalandı. Olay, 
önceki gece saat 01.00 sıralarında Bursa 
Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. 
M.İ. (26) isimli şüpheli, bir telefon mağa 
zasının camlarını kırdıktan sonra gerçek 
sandığı 12 adet emitasyon ürünü çalıp 
kaçmaya başladı. Bu sırada çevredeki 
vatandaşlar durumu fark ederek olayı 
polise bildirdi. Ekipler de kısa sürede 
olay yerine gelerek çevrede araştırma 
başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 
M.l. isimli şüpheli, tanıtım amacıyla kul
lanılan telefonlarla birlikte yakalandı.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tarım Bereket... Zeytin Barış...

Havada güneş var...
Doğa yeşile dönüyor..
Üretici zeytinini buduyor.
Bir yandan hasretle yağmuru bekliyor..
İlaç atılıyor..
Zeytin uzun soluklu bir yolculuk..
Olsun..
Üretici umutlu...
Umudunu her türlü olumsuzluğa karşın 

öldürmüyor..
Sabırla bekliyor...
Gemlik Ovası hızla zeytinden,Gemlik’li 

zeytincilikten uzaklaşıyor..
Fabrikalar yükseliyor..
Kent kirleniyor..
Kent çarpılıyor..
Ovada binalar boy gösteriyor..
Kent nüfusu artıyor...
Ekonomi canlanıyor mu?
Yoksa ekonomi canlanırken Gemlik

Ovası’nın geleceği kararıyor mu?
Alt yapı kaldırmıyor.
Gelir gider arasında denge bozuluyor...
Yollar taşımıyor...
Tarım ölüyor...
Gemlik Zeytini direniyor.
Dünyaya kafa tutmaya çalışıyor..
Başarıyor da..
Ancak ne zamana kadar...
Oysa Gemlik tercihini sanayi yerine tarım

dan ve turizmden yana koysaydı...
Toprağından vazgeçmeseydi..
Balıkçılığı sürdürseydi..
Turizme eğitseydi..
Zenginlik tabana yayılırdı..
Topluca kalkınırdı...
Doğa tüm kalbiyle Gemlik’i,Gemlikliyi 

kucaklardı..
Tüm nimetlerini fazlasıyla sunardı..
Uludağ Üniversitesi..
Gemlik’te kapılarını öğrenime açtı...
Öğrenimle birlikte Gemlik’e yaşam kalitesi 

de sunuyor...
Bilinçli olarak ve programlı atılan adımlar 

kent ekonomisine olumlu yansıma yapıyor..
Gemlik yerleşkesindeki zeytinlerden 

bereket fışkırıyor..
Durup dururken mi...
Akıl...
Zeka...
İlgi...
Bilgi...
Sonucu da verimli...
Üniversitenin önünde engel olarak duran

ların kulakları çınlasın..

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

■■■i GÜNLÜK tlVMİ OAZCTÜ ■■■

Özürlüler Okulu’na Almanya’dan 
tekerlekli sandalye geldi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesi’nde 
bulunan 
Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs 
Merkezi'ne 
Almanya'dan 
10 adet tekerlekli 
özürlü sandalyesi 
geldi.
Kurs Müdürü 
Tamer Sivri'nin 
girişimleriyle daha 
önce de çeşitli 
yardımlarda bulunan 
ve Almanya'da 
Mercedes Benz 
firmasında çalışan 
Mesut Candar'ın 
temin ettiği 
tekerlekli sandalyeler 
Özürlüler Okulu’nda 
monte edilmeye 
başlandı.
Mercedes Benz 
firmasının katkılarıyla 
İstanbul lojistik 
temsilcisi Heike 
Pagel'e ulaştırılan 
sandalyeler firmanın 
kendi araçlarıyla 
Özürlüler Okulu’na 
getirildi.
Mesut Candar'ın 
temin ettiği, 
Mercedes Benz 
firmasının hiçbir 
karşılık beklemeden 
gönderdiği ve

sonra Heike 
Pagel tarafından 
özürlüler okuluna 
ulaştırılan 
sandalyelerin 
montajına başlayan 
Tamer Sivri, daha 
önce de okula 
çeşitli yardımlarda 
bulunan Mesut 
Cancjar ile 
Mercedes Benz 
firması ve firmanın 
İstanbul Lojistik

Pagel'e teşekkür etti. 
Şimdiye kadar 
yaklaşık 50 
tekerlekli sandalyeyi 
vatandaşlara 
dağıtan ve Gemlik'te 
bu işi yapan tek 
kişi olan Tamer Sivri, 
Almanya'dan gelen 
sandalyeleri yine 
ihtiyacı olanlara 
dağıtacaklarını 
söyledi.
Türkiye Sakatlar

sekreteri de olan 
Tamer Sivri, 
Federasyon olarak 
Hollanda'dan 
getirecekleri 
akülü sakat 
arabalarından 
üç tanesini 
Gemlik’e alacağını 
ve yine ihtiyacı 
olan sakatlara 
vereceklerini 
duyurdu.

Yıkılan evini terk edemiyor
11 II .IIIWH — ———ry—————————y

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesi 
Özürlüler Okulu 
karşısındaki evi 
hasarlı olduğu 
gerekçesiyle yıkılan 
Gülhatun Özkök (59) 
günün büyük 
bölümünü evinin 
bahçesinde geçiriyor. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün Gemlik’e 
atanmasının ardından 
ziyarette bulunduğu 
Özürlüler Okuluna 
gelişinde gördüğü 
evi oturulacak 
durumda görmeyince 
yıkılıp yenisini 
yapmak üzere 
söz verdiği Gülhatun 
Özkök, kapıları 
ve çerçeveleri 
sökülmüş evin 
bahçesinde 
yaşamını sürdürüyor. 
Kendisine 
Kaymakamlık 
tarafından kiralık 
ev bulunan ve

kirası ödenen 
Gülhatun 
Özkök, eski 
evini özlediğini 
ifade ederek 
biran önce 
yapımına 
başlanmasını 
bekliyor.
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Manastır da bulunan İnan Marketin üzerindeki istinat duvarı ilgi bekliyor

8u yol ne zaman yapılacak? 
Manastır’daki Şahinler, Samanyolu, Öznuh Siteleri ile Belde Sitelerini 
bağlayan yol üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılma tehlikesi 
nedeniyle Belediye tarafından kapatılan yol, bölge halkına zor anlar 
yaşatıyor. İstinat duvarının yıllardır yapılmaması tepkilere neden oluyor

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

YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ

Manastır'da uzun 
zamandır tehlike 
yaratan yol ile 
istinat duvarının 
yıllardır yapılmaması 
çevrede oturanları 
tedirgin etmeye 
devam ediyor. 
Manastır Belde Sitesi 
yönüne giden oto
büslerin güzergahı 
olan yola destek 
veren istinat 
duvarının 
yıkılma tehlikesi 
olduğundan yol 
yaklaşık iki ay 
önce trafiğe kapatıl 
dığını belirten 
vatandaşlar, "Bu yolu 
kim yapacak, biz 
korkuyla yaşıyoruz. 
Tehlike daha 
fazla büyümeden 
önlem alınmasını 
istiyoruz.” dediler. 
TEHLİKE KAPIDA 
Şahinler E-F blokları 
ile Samanyolu 
Sitelerinin altında 
bulunan istinat 
duvarının yıkılması 
halinde sitelerin 
üstünde bulunan 
Şahinler Sitelerini 
sınırlayan istinat 
duvarlarını 
da etkileyeceği 
ve yolun altında 
bulunan sitelere 
de büyük zarar 
vereceği ileri 
sürülüyor.
PROJE 
HAZIRLANIYOR 
Ote yandan tehlike 
yaratan yol ile 
patlama riski 
bulunan istinat 
duvarı ile ilgili 
proje çalışması 
yürüttüklerini bildiren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yolun tehlike 
yarattığı için 
ulaşıma kapandığını 
doğrulayarak, 
"Bu yolun tehlikeli 
olması nedeniyle 
blok betonlarla 
kapattık. Proje 
çalışması içindeyiz 
ve önümüzdeki 
günlerde nelerin 
yapılabileceği 
konusunda kesin 
fikrimiz olacak" 

| dedi

Üniversiteler uykuda mı?...
S°n aylarda Türkiye’de gündeme 

bölücülük -irtica otururken toplumun en 
büyük bilim ocakları Üniversitelerden hiç 
ses yok...

Dışa bağımlılıktan, sokak güvenliğine, 
sağlıktan ulaşıma, aşırı nüfus artışından 
çirkin yapılaşmaya, çevre yağmasına, hukuk
suzluktan açlığa kadar, kısaca büyük dert
lerin altında Türkiye ezilirken genç Üniver
sitelilerden ses soluk çıkmıyor..

Bütün bu meselelerle Türk insanının cam 
yakarken, aklı başında insanlarımız üzüntü 
içinde iken Üniversiteyi ilgilendiren sosyal 
ya da ekonomik sorun yok mudur? Her şey 
gül gülistan mıdır?

Hiçbir şeye de Üniversitelinin canı sıkıl
maz mı?

Anasının - babasının kısaca ailesinin 
işleri yolunda mı ki yan gelip yatıyor ?

Ben kendi görüşlerimi, gördüklerimi acı 
da olsa anlatayım...

Üniversiteli kendine mutluluk bulmuş.. 
Araba markalarını biliyor, müzikle uğraşıyor, 
Okan Bayülgen’e bayılıyor (Hakkı Devrim’de 
bayılıyor)

Kurtlar vadisiyle yatıp kalkıyor. Maçlar da 
koltuk kırıp sahaya atıyor..

Memleket yangın yerine çevrilmiş olsun o 
ilgisizce bakıyor..

Bu ülkenin gençliği olduğunun, Büyük 
Atatürk’ün bu vatanı onlara bıraktığının 
farkında değil.. Bu ülkede Üniversite yok 
gibi..

YÖK'ün zaman zaman çıkışları da olmasa 
nerede bu Üniversite gençliği, hepsi inter- 
cafe'ler demi, yoksa diskolara mı gittiler, 
müziğin aşırı sesinden Türkiye’de olan biten
leri duymuyorlar mı diye soruyorum?

Yıkılmakta olan bu çatının altında Türk 
milletinin kalacağını hiç dert etmiyorlar. 
Halbuki bu yıkıntı altında onlarda kalacak, 
düşünmüyorlar.

Üniversiteli; diplomanı alıp hayata atılma 
günleri geldiğinde, önce bu harabede kimse 
nin onu beklemediğini görecek. Kısaca iş 
bulamayacak..

Kapılar çoğuna kapalıdır. İş-miş yok...
Boşa geçen günlerine, eline verilen diplo

maya kızacak..
En acısı da kendi evinde anne -babasının 

yani ailesinin hem üzülen hem acıyan 
bakışları altında, sofrada ki her lokma 
boğazına duracak sofradan kaçacak..

Babasından haftalık almak ona bir ölüm 
gibi gelecek..

Ağustos böceği gibi şen şakrak geçen 
Üniversite günleri daha sonra 
rüyalarına bir kabus gibi girecek.. İçin için 
ağlayacak kimse duymasın diye geceleri 
yastığının altına sokacak başını..

Üniversite’de yaşadığı hayatla, gerçek 
hayatın çok farklı olduğu, kafasına dank ede
cek. Kıvranacak ama eline bir şey geçmeye
cek..

Bu günkü Üniversiteli kendi yaşamını, 
istikbalini, gelecekte kuracağı ailesinin 
temellerini bu yıkıntıdan kurtaramayacağını 
düşünemiyor bile....

Öyle sessiz..
İlgisiz.. Sanki bu topraklar da yaşamıyor- 

muş gibi...
1960 larda yürüyen Üniversiteli, 1968 

lerde kaynayan Üniversiteli,1980’lerln 
Üniversitelileri bu durumu hayretle ama 
üzüntü içinde seyrediyor.

Acaba diyorum; birileri Üniversitenin 
üzerine ölü toprağı mı attı mı ki bu toplumun 
“Güneş giren pencereleri” olan Üniversiteler 
sessiz uyuyor...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Misafir ekipler festival alanını şenlendirdi
Seyfettin SEKERSOZ

23 Nisan kutlamaları 
nedeniyle Gemlik’e 
gelen Makedonya 
Üsküp Halk Dansları 
Topluluğu ile 
Tiflis Azeri 
gurubu folklor 
ekibinin yaptığı 
gösteriler İskele 
Meydam’nı doldur
maya yetti.
Yaz aylarından beri 
eğlenceye hasret 
kalan vatandaşlar, 
izci öğrencilerin oluş
turduğu fener alayı 
eşliğinde Festival 
alanına gelen 
ekipleri alkış 
yağmuruna tuttu.

Sosyal etkinliğin 
yok denecek 
kadar az yapıldığı 
Gemlik'te yaz aylarını 
bekleyenler folklor 
ekiplerinin birbirinden 
güzel oyunlarıyla 
coştular.
Makedonya 
Üsküp ekibinin 
hem çalıp hem 
oynamalarına eşlik 
eden vatandaşlar, 
Tiflis Azeri ekibinin 
sergiledikleri hareketli 
oyunlarla coştular. 
Havai fişeklerinde 
göğü aydınlattığı 
eğlence akşamında 
vatandaşlar 
gönüllerinde eğlenme 
fırsatı buldular.

II

İKİ "vatandaşlar, festival alanını doldurarak eğlenme fırsatı buldular
K *

8M MUSTAFA ÖZALP EIUM
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 m2asansörölü, kombi kaloriferli daire

Bag-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 www.elkoyun.com
www.tema.org.tr

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

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21

w®

SRİ

TOPRAK YOKSA... MEYVE YOK!
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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‘Diyarbakır’da herkes suçlu”

Büyükşehir 
Belediyesinin 
Gemlik'e tahsis 
ettiği ve 90 Ykr'a 
yolcu taşıdığı 
otobüse binmek 
için kuyruklar uza
maya başladı. 
Özellikle akşam 

saatlerinde işten 
çıkan ve Bursa'da 
oturan vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği 
ucuz yolculuk için 
kalkış saatinden 
önce kuyruklar 
oluşturulmaya 
başlandı. 
Özel Halk 
Otobüslerinin 

neden kaynaklandığı 
açıklanmayan ihale 
anlaşmasının 
sonuçlanamaması 
nedeniyle sıkıntı 
yaşanırken 
vatandaşlar 
Merinos kavşağı ve 
Bursaray'a kadar 
giden Büyükşehir 
otobüsünü 

nw

tercih etmeye 
başladılar.
Tekli saatlerde 
İskele Meydanından 
kalkan Büyükşehir 
Belediye otobüsüne 
binmek için bir saat 
öncesinden 
vatandaşlar 
kuyruğa
girmeye başlıyorlar.

Bursa, Diyarbakır, 
İstanbul, Şanlıurfa, 
Ankara, Hatay ve 
Antalya Baroları 
Çocuk Hakları 
Komisyonu tarafın
dan yapılan ortak 
açıklamada; 28 Mart 
ve 2 Nisan tarih
lerinde Diyarbakır'da 
meydana gelen olay
lar sırasında 3 
çocuğun hayatını 
kaybetmesi, 91 
çocuğun da tutuk
lanmasından 
ailelerin sorumlu 
olduğu bildirildi. 
Bursa, Diyarbakır, 
İstanbul, Şanlıurfa, 
Ankara, Hatay ve 
Antalya Baroları 
Çocuk Hakları 
Komisyonu tarafın
dan yapılan açıkla
mada Diyarbakır'da 
meydana gelen olay
larda 3 çocuğun hay
atını kaybetmesi, 91 
çocuğun gözaltına 
alınmaları ve arkasın 
dan tutuklanmaları 
mn çok büyük bir 
çocuk hakkı ihlali 
olduğunu ifade edil
di. Bu yaşananlar 
Türkiye'de haklarının 
korunması bir yana, 

çocukların 'çocuk' 
olarak bile görülme 
diklerinin göstergesi 
olarak yorumlayan 
komisyon üyeleri, 
her bir çocuğun 
ailesinin, onu tehli 
keden korumak için 
gerekli önlemi 
almakla yükümlü 
olduğunu açıkladı. 
Diyarbakır'da 
ailelerin bu görev
lerini ihmal ettiğine 
işaret eden Çocuk 
Hakları Komisyonu 
üyeleri, en az aile 
kadar toplum ve 
onun kurumlarının 
da çocuğun yaşama, 
gelişme ve korunma 
hakkını güvence altı
na almak için azami 
özeni göstermekle 
sorumlu olduğunu 
kaydetti. Bu nedenle 
kolluğun sadece suç 
işleyenleri yakala
makla değil, kendini 
korumak ve savun
mak konusunda 
güçsüz olanları koru
makla da görevli 
olduğuna işaret edil
erek, "Diyarbakır'da 
devlet bu görevi 
ihmal etmiştir" 
denildi. BHA

Gem
Gaz

EMİR GUL

mühendislik
ISI TEKNİĞİ

LG KLİMA
VIEİMAN N
KAZAN - KOMBİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ
YETKİLİ BAYİİ

i Isıtma, Soğutma.
| Havalandırma Sistemleri 

Kolon Hattı

Kalorifer Tesisatı
Dönüşüm
Merkezi Sistem
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

/gem-G az GEM-GÂZ
nsvı«<

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:513 03 44

5130302
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Başkan Turgut'tan MakedonyalI ekibe teşekkür plalıeli
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları* 
na katılmak üzere

geçtiğimiz Cuma 
günü Gemlik'e 
gelen Makedonya 
ekibi dün ülkelerine 
gitmeden önce

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek 
davet ettiler, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
TSO Gazi ilköğretim 
Okulu Müdür Vekili 
Kamil Beki'nin de 
bulunduğu ziyarette 
Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut 
misafirlerine 
Gemlik'i tanıtan 
broşürlerle 
birlikte bir de 
teşekkür 
plaketi verdi. 
Teşekkür plaketini 
Makedonya 
Yeni Yol Dernek 
Başkanı Kuytim 
Osman'a veren

Başkan Turgut, 
en yakın zamanda 
Üsküp'e gitmeyi 
düşündüklerini 
söyledi.
Daha önce de 
Gemlik'e geldiğini 
ve çok beğendiğini 
söyleyen Makedonya 
Kafile Başkanı 
Kuytim Osman, 
Gemlik'ten gelecek 

kafileyi misafirler 
değil kardeş olarak 
göreceklerini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
çok sevdiklerini de 
belirten Makedonya 
kafilesi kendisini 
en kıza zamanda 
Üsküp'te görmek 
istediklerini 
söylediler.

UFr . r fîSS Makedonya 
Yeni Yol Demek Başkanı 

t Kuytim OsmSSa plakdt yerdi
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Azeri çocuklar gözyaşlarıyla uğurlandı
Seyfettin SEKERSÖZ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları
na katılmak üzere 
Gemllk'e gelen 
Tiflis Azeri Gurubu 
gözyaşltrıyla 
uğurlandı.
Gemllk'e geldikten 
sonra kendilerini 
evlerinde misafir 
öden çocuklarla 
kaynaşan Azeri

çocuklar arkadaşla 
rından ayrılırken 
gözyaşlarını 
tutamadılar.
Üç gün boyunca 
birbirlerinden ayrıl
mayan çocuklar, 
iskele Moydanı'ndan 
uğurlandılar.
İlçe MIHI Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen İle 
Şube Müdürü 
Ali Osman Cura'nın 
yolcu ettiği Tiflis

Azeri gurubu sorum
lusu Halil Hüseylnov 
kendilerine 
gösterilen İlgiden 
büyük memnunluk 
duyduklarını 
belirterek, Gemllk'i 
ve halkını tanımaktan 
mutluluk duyduklarını 
söyledi.
Gemlik'te üç gün 
boyunca kendilerini 
misafir eden Şehit 
Cemal ve Şükrü 
Şenol İlköğretim

Okulu öğrencilerine 
teşekkür eden 
Tiflis Azeri gurubu 
sorumlusu Halil 
Hüseylnov’a İlçe 
MIHI Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından katılımları 
nedeniyle teşekkür 
plaketi He Gemllk'i 
tanıtan broşür 
verirken çocuklara 
dağıtılmak 
üzere zeytin ve 
pasta verdi.

GDS MÜHENDİSLİK <S> ÜüSüS
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir

Acık ve Saydam
Hesap verme Yükümlülüğü olan 
Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen

MBI BİR tRPIDR O 
£□

YOGUŞMAI I

BİR VRPİDR OLRBİLMEK TEMEL İLKEMİZDİR

UÇMALI
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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Yalova’da giden canların bedeli 50 YTL
Yalova'da, 17 Ağus 
tos 1999 depreminde 
çökerek 316 kişiye 
mezar olan Yüksel 
Sitesi'ni yapan şir
ketin ortak ve sorum
lularına 50 YTL para 
cezası verildi.
Sanıklara 1 ila 2 yıl 
arasında verilen 
hapis cezaları ise 
ertelendi.
Yalova Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davada, 
Yüksel İnşaat şirke
tinin ortaklarından 
Güven Sazak, 
Mehmet Sert ile site 
inşaatının projelerini 
hazırlayan yüksek 
mühendis Ahmet 
Göncer Ayalp, İrfan 
Tufan ve Niyazi 
Çavuşoğlu suçlu 
bulundu. Yüksel 
Sitesi'nde yakınlarını 
kaybedenlerin de 
katıldığı duruşmada 
müdahil avukat 
Şaban Tatar ve Evrim 
İnal, site enkazında 
316 kişinin öldüğünü 
belirterek, suçluların 
cezalandırılmasını 
istedi.
Site yöneticilerinden 

hiç kimsenin katıl
madığı duruşmada, 
sanık avukatları 
Faruk Ceylan, Adil 
Levent, Haşan 
Kepenek, Mahmut 
Bayram ve İsmail 
Altay ise, müvekkil
lerinin suçsuz oldu 
ğunu söyleyerek, 
beraatini istedi. 
Sanık avukatı Faruk 
Ceylan, Yüksel Sitesi 
inşaatının 1972 yılın
da 1968 deprem 
yönetmeliğine göre 
yapıldığını, 1968 dep 
rem yönetmeliğinin 
de yetersiz kaldığının 
anlaşılması üzerine 
1997 yılında yeni bir 
deprem yönetmeliği 
Çıktığını belirterek, 17 
Ağustos'taki yıkımın 
deprem yönetmeliğin
den kaynaklandığını 
öne sürdü ve müvek 
killerinin beraatini 
talep etti.
Müdahil avukat 
Şaban Tatar ise, 
yıkımın binalarda 
eksik malzeme ve 
donatı kullanılmasın
dan kaynaklandığının 
bilirkişi raporlarında 
ortaya çıktığını ifade 

ederek, "1968 yılı 
deprem yönet
meliğine göre yapılan 
birçok bina halen 
ayakta. Yapılan 
bilirkişi araştırmasın
da Yüksel İnşaat'ta 
yüzde 40 oranında 
eksik donatı kul
lanıldığı tespit 
edilmiştir. Suçluların 
cezalandırılmasını 
talep ediyoruz" dedi. 
7 yıldan beri devam 
eden davanın son 
duruşması yaklaşık 
4 saat sürdü.
Ağır Ceza Reisi Celal 
Ünal, duruşmaya iki . 
kez ara vererek, 
müzakere talebinde 
bulundu. Sanıklardan 
Yılmaz Dursun 
Sazak'ın öldüğü 
için davadan 
düşürülmesine karar 
verildi. Diğer sanık
lardan Güven Sazak, 
Mehmet Sert, Ahmet 
Göncer Ayalp'e 2'şer 
yıl hapis ve 50 YTL 
para cezası verildi. 
Mahkeme, sanıkların 
mahkemedeki iyi 
hali ve yaşlarını 
göz önünde bulun
durarak cezayı

1 yıl 8 aya indirip 
erteledi. Diğer sanık
lardan İrfan Tufan 
ve Niyazi Çavuşoğlu 
ise, sorumluluk oranı 
sebebiyle 3 yıl ' 
6'şar ay hapis ve 
60 YTL para 
cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme, bu 
sanıkların da 
mahkemedeki iyi 
halini göz önünde 
bulundurarak 
cezayı 2 yıl 11 
aya indirip erteledi. 
17 Ağustos depre
minde Yüksel Sitesi 
enkazında yakınlarını 
kaybeden Musa 
Temel, Nusret Özer, 
Mustafa Temel, Nimet 
Özer Başarır, karar 
sonrasında ortak 
bir açıklama 
yaparak, "316 kişi 
öldü. Davada 
neredeyse ölenler 
suçlanacaktı. Tek 
suçumuz depreme 
Yüksel Sitesi'nde 
yakalanmamız. 
Suçluların aldıkları 
ceza, yetersiz 
olsa da acılarımızı 
kısmen hafifletti" 
dedi.

Narkotikte Bursa 3, sırada
Türkiye genelinde 
polis sorumluluk 
bölgesinde son 3 yıl 
içerisinde uyuşturu
cu tacirlerine yönelik 
düzenlenen 16 bin 
199 operasyonda 33 
bin 922 kişi hakkında 
yasal işlem yapıldı. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Daire Başkanlığı 
(KOM) verilerinden 
derlenen bilgilere 
göre, narkotik ekip
lerinin geçen yıl 
polis sorumluluk 
bölgesinde gerçek
leştirdikleri 5 bin 714 
operasyonda yak
laşık 13 ton uyuştu
rucu madde ve 7 mil 
yon adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Türkiye'de meydana 
gelen uyuşturucu 
madde olaylarının 
illere göre dağılımın
da İstanbul yüzde 
23.4'lük oranla ilk 
sırada yer aldı. İstan
bul'u yüzde 8.5'lik 
oranla İzmir ve 
yüzde 6.8'lik oranla . 
Bursa izledi.
Uyuşturucu tacirler

ine yönelik geçen yıl 
gerçekleştirilen - 
operasyonlarda 
yakalanan 
şüphelilerin yüzde 
24'ü İstanbul’da, 
yüzde 6.1'i ise 
Ankara'da ele geçiril
di. Yakalanan 
şüphelilerin cinsiyet
lerine göre dağılımını 
da inceleyen KOM 
ekipleri, son 5 yıllık 
artış incelendiğinde 
uyuşturucu olayları
na karışan kadın 
oranında artış 
görüldüğünü bildiril
di. Raporda ayrıca 
uluslararası uyuştu
rucu ticaretine 
karışan Türklerin 
sayısında da 2004 
yılından itibaren artış 
olduğu ifade edildi. 
Geçen yıl bir önceki 
yıla oranla uyuşturu-ı 
cüdan ölüm olay
larında yüzde10.4'lük 
bir azalma olduğu i 
belirtilen raporda, 
son 5 yıl içinde 
toplam 78 kişinin 
uyuşturucu nedeniy 
le hayatını kaybettiği 
kaydedildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

MÜHENDİSLİK lto.STİ ♦ DOĞALGAZ Tel.â|^|557ft» â|

KOMBİ ♦ KLİMA &HAVALAİ 
> KAZAN ♦ BUHAR ftKIZGI 
»KALORİFER TESİSATı

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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Ekonomik gidişat düşündürüyor Barbarosça
TÜİK ve Merkez 
Bankası tarafından 
ortak düzenlenen 
"Tüketici Eğilim 
Anketi" mart ayı 
sonuçlarına göre 
halk arasında ekono
minin iyiye gittiği 
yönündeki inaç 
azaldı, 
önümüzdeki 3 aylık 
döneme göre, 
Türkiye'nin genel 
ekonomik durumu
nun şu ana göre 
"Biraz Daha İyi" ola
cağını düşünenlerin 
oranı şubat ayındaki 
yüzde 22.7 seviyesin
den mart ayında 
yüzde 21.9'a geriledi. 
Gelecek üç ayda 
ekonomik durumun 
"Çok Daha İyi" ola
cağını belirtenler 
yüzde 1.3'den yüzde 
1.7'ye çıktı.
Ekonomik durumun 3 
ay sonra "Biraz Daha 
Kötü" olacağını 
söyleyenler şubat 
ayındaki yüzde 
22.4'den yüzde 21.9'a 
inerken, "Çok Daha 
Kötü" olacağını 
söyleyenler yüzde 
3.9'dan yüzde 5.0'a 
yükseldi. Ankete 
katılanların yüzde 
38.5'lik bölümü 
önümüzdeki 3 ayın, 
şimdiki durum ile 
aynı olacağını belir
tirken, yüzde 11.0'lik

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

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

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

kesim fikir belirtme
di. Şubat ayında aynı 
kalacağını söyleyen
ler yüzde 41.1, fikri 
olmayanlar yüzde 8.7 
olmuştu.
"FİYATLAR DAHA 
HIZLI ARTACAK" 
'Tüketici Eğilim 
Anketi" mart ayı 
sonuçlarına göre, 
önümüzdeki 12 ayda. 
"Fiyatlar Daha Hızlı 
Artacak" diyenler 
yüzde 7.3'den yüzde 
7.7'ye çıktı.
Önümüzdeki 12 ayda 
"Fiyatlar Daha Düşük 
Bir Oranda Artacak" 
şeklinde görüş 
belirtenlerin oranı 
yüzde 16.4'den yüzde 
14.5'e inerken, 
"Fiyatlar Aynı 
KaıacaK " diyenıer 
yüzde 23.9'dan yüzde 
22.1'e geriledi.
Ankete katılanların 
yüzde 6.0'lık bölümü 
önümüzdeki 12 ayda 
"Fiyatlar Hafifçe 
Düşecektir" şeklinde 
görüş belirtti.

Şubat ayında bu 
yönde görüş belirten
lerin oranı yüzde 4.4 
olmuştu. Ankete 
katılanların yüzde 
13.7'lik kesim fikir 
belirtmedi. Şubat 
ayında fikri olmayan
lar yüzde 11.4 
oranındaydı., 
EKONOMİK DURUM 
ÖNCEYE GÖRE İYİ 
DİYENLER AZALDI 
Geçtiğimiz 3 aylık 
döneme göre, 
Türkiye'nin genel 
ekonomik durumu
nun şu andan "Biraz 
Daha İyi" olduğunu 
düşünenlerin oranı 
şubat ayındaki yüzde 
23.6'dan Mart ayında 
yüzde 23.2'ye indi. 
Geçtiğimiz üç aya 
göre eKönömiK duru
mun "Çok Daha İyi" 
olduğunu belirtenler 
geçen ayki yüzde 
1.1'den yüzde 1.4'e 
çıktı. Ekonomik duru
mun 3 ay öncesine 
göre "Biraz Daha 
Kötü" olduğunu 

SAHİBİNDEN SATILIK
Gemlik Çarşı Merkezinde 
100 m2 temiz bakımlı daire

55.000 YTL
GSM : (0.555) 721 57 12

30.03.2004 tarih Gemlik 1. Noterden 
satışıyla almış olduğum Marintek 
Marka Sun 4.30 Mt Şaşe No : TR 

Maraba 06 E 202 olan teknemin gemi 
inşa yapım belgesini kaybettim. 
Hükümsüzdür. İsmail TOPKAÇ

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

söyleyenler yüzde 
28.2'den yüzde 
27.4'ye inerken, " 
Çok Daha Kötü" 
olduğunu söyleyen
ler yüzde 3.7'den 
yüzde 4.6'ya yüksel
di. Ankete katılan- 
ların yüzde 35^4'ü 
geçen 3 aya göre, 
şimdiki durumun 
aynı olduğunu belir
tirken, yüzde 8.1'lik 
kesim fikir belirtme
di. Bir önceki ayda 
aynı kaldığını 
söyleyenler yüzde 
37.3, fikri olmayanlar 
yüzde 6.1 olmuştu. 
TASARRUF ETME 
İHTİMALİ 'OLABİLİR' 
DİYENLERİN ORANI 
AZALDI 
Önümüzdeki 6 aylık 
dönemde tasarruf 
etme ihtimaline 
'Olabilir' yanıtını 
verenlerin oranı 
azaldı.
Kişinin gelecek 6 
aylık dönem 
içerisinde, tasarruf 
etme (Türk Lirası, 
döviz, altın, mevduat, 
diğer finansal yatırım 
araçları vb.) ihtimali" 
yönündeki soruya 
"Çok yüksek" diyen
ler yüzde 1.1'den 
yüzde 2.0'ye 
çıkarken, "Olabilir" 
diyenler ise yüzde 
9.5'den yüzde 9.3'e 
geriledi.

Barbaros BALMUMCU
Zorlu deplasman

Galatasaray maçını rahatlıkla geçen 
Fenerbahçe, Trabzon ile zorlu deplasmana gire
cek. Sahasında yenemediği Trabzon’un ne yap- 
cağını merak ediyorum.

Bir mağlubiyet halinde şampiyonluğu 
Galatasaray’a kaptıracak. Trabzon hocasının bu 
maça ciddi şekilde hazırlandığını duydum. 
Hakem taraf tutarsa korkulur.

Okullara ücretsiz 
internet müjdesi

Ulaştırma Bakanı 
Binalı Yıldırım, yılda 
yaklaşık 40 trilyon 
lirayı bulan ortaöğre
tim kurumlarının 
internet kullanım 
ücretlerini Ulaştırma 
Bakanlığı'nın vere
ceğini açıkladı.
Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım, "İnternet 
Haftası" dolayısıyla 
düzenlenen 
"Dünyada ve 
Türkiye'de İnternet 
Kullanımı" konulu 
panelin açılışına 
katıldı
Artık ülkelerin 
gelişmişliğinin 
bilgisayar 
okuryazarlığına göre 
ölçüldüğünü, bazı 
ülkelerde bu alanda 
yüzde 60-70 oranın
da okuryazarlık sağ
landığını belirten 
Yıldırım, Avrupa 
ülkelerinde yaşayan
ların günlük işlerinde 
bilgisayarın nimet
lerinden daha etkin 
yararlandığım ifade 
etti.
Ulaştırma Bakanı 
Yıldırım, Türkiye'de 
yeni nesillerin 
internet teknoloji
leriyle tanışabilmesi 
için bütün okullara 
geniş bant internet 
erişimi (ADSL) 
projesini başlattık
larını, bu sayede 
öğrencilerin eskiden 
söylenen "İlim

Çin'de de olsa 
öğreniniz" sözünün 
ö’tesine geçerek, 
bütün bilgilere par
maklarının ucuyla 
ulaşabildiğini 
belirtti.
Yıldırım, Türkiye'deki 
45 bin okulun 
yüzde 65'ine 
ADSL bağlantısı 
götürüldüğünü, 
bu proje sayesinde, 
bölgeler arasında 
bilişim teknolojileri 
kullanımındaki 
sayısal uçurumun da 
giderileceğini 
bildirdi.
İnternetin ülkenin en 
ücra köşelerine 
kadar götürülebilme
si için internet 
hizmetlerinin 
"Evrensel Hizmet 
Kanunu" kapsamına 
alındığını, sosyal 
devletin gereği 
olarak her vatandaşa 
internet hizmetinin 
götürülmesinin 
hedeflendiğini 
anlatan Yıldırım, 
gençlere müjde 
vermek istediğini 
belirterek, "Bundan 
böyle ortaöğretimde 
internet kullanım 
ücretlerini, 
Ulaştırma 
Bakanlığı verecek. 
Okullarınızda inter
nete istediğiniz 
kadar bağlanın, 
parasını biz ödeye- . 
ceğiz" dedi.



25 Nisan 2006 Salı Sayfa 10

Günümüz toplam
larının en önemli 
sorunlarından biri 
ailenin önemini 
yitirmesi. 
Son 20 yıl içinde 
aile yapıları ince
lendiğinde anne, 
baba ve çocuktan 
müteşekkil aile 
sayısında azalma 
görülürken karışık 
aile yapılarında artış 
gözleniyor.
Davranış Bilimleri 
Enstitüsü'nden Klinik 
Psikolog Şeniz 
Pamuk, bu durumun 
temelinde boşan
manın yattığını ve 
bundan en fazla 
Çocukların et 
kilendiğini söyledi. 
Dünyanın süper gücü 
ABD'de evlenen her 
iki çiftten biri ayrıl
maya karar verirken, 
Almanya'da bu 
durum üçte bir 
oranında. Pamuk'un

verdiği bilgilere göre 
Türkiye, henüz 
boşanmaların sık 
yaşanmadığı bir ülke 
olsa da 15 yıl önce 
yüzde 1'i bulmayan 
ayrılan çift oranı gün 
geçtikçe artıyor. 
Psikolog Şeniz 
Pamuk, "ayrılık ya da 
boşanma sonrasında, 
aile yapılarında 
oldukça büyük bir 
çeşitlilik ortaya çıkı 
yor" dedi. Ayrılık ya

ELEMAN ARANIYOR
Askerliğini yapmış 

Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVERTRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HÖLLAND BAYİİ

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98
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€MR€ KUNDURA

KALİTEDE GÜVENCE

BORÇELİK 
fişleri geçerlidir

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK 

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

da boşanma kararı 
veren eşlerin çok 
zorlu bir süreçten 
geçtiğini belirten 
Pamuk, "Ancak bu 
karardan anne- 
babaları kadar hatta 
onlardan daha fazla 
etkilenen aile birey
leri çocuklar. Yapılan 
araştırmalar, çocuk
ların boşanma öncesi 
dönemden başla
yarak, boşanma süre
ci ve sonrasında kısa 
ve uzun vadede bir 
çok olumsuz durumla 
yüzyüze kalabildik
lerini göstermekte. 
Hiç bir çocuk ilk anda 
anne ve babasının 
ayrılmasını istemez 
ve bu duruma ya dışa 
vurarak ya da sessiz 
kalarak bir tepki gös
terir" açıklamasında 
bulundu.
BOŞANMANIN 
ETKİLERİ SONRA 
ORTAYA ÇIKIYOR

Çocuklarda anne- 
baba ayrılığının 
meydana getirdiği 
etkilerin boşanmadan 
sonraki ilk günlerde 
değil daha sonraki 
dönemlerde ortaya 
çıktığını belirten 
Pamuk'un 
tespitleri şöyle: 
"Çocukların geriye 
dönüp baktıklarında 
olumsuz olarak hatır
ladıkları, anne-baba 
arasında haber 
taşıyıcısı olmak, anne 
ve babalarının birbir
lerini suçlamalarını 
dinlemek, karşı cin
sten biriyle 
samimiyeti ilerlettik
lerinde nasıl doğal 
davranabileceklerini 
bilememek, 
ekonomik sorunlar, 
anne/babadan biriyle 
ve o taraftan olan 
akrabalarla bağların 
kopması gibi 
durumlar"

ELEMANARANIYOR
Gemlik - Bursa Bölgesinde gözetim işlerimizde 

görevlendirmek üzere Kimya Teknikeri 
aranmaktadır. Adaylarda;

- Askerliklerini yapmış
- 30 yaşını aşmamış
-Gemlik’te, ikamet etmeleri
- Tercihen İngilizce bilmeleri 

şartları aranmaktadır.
Müracaat:
Tel : (0266) 715 28 42 -714 27 38 
Fax: (0266) 713 59 50 (CV göndermek için)

SGS Bandırma Bölge Temsilciliği 
M. Akif Ersoy Cad. 29/7 BANDIRMA

İş arama süreci 
depresyona yol açıyor
Türkiye'nin en önemli sorularının başında 
işsizlik geliyor. Her gün yüzlerce insan iş 
bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumu ve 
diğer özel şirketlerin kapısını çalıyor. Bir 
insanın uzun süre iş bulamaması depreş 
yona yol açıyor.
İnsan kaynakları konusunda yayın yapan 
www.yenibir.com internet sitesinden alınan 
bilgilere göre, iş arama döneminde makul 
süre aşıldığında insanlar depresyona gire
bilir. Didem Tekin'in kaleme aldığı makalede 
depresyonun önemli belirtileri şöyle 
sıralanıyor:
"Kişinin hassaslaşması, normalde rahatsız 
etmeyen şeylerin göze batması,, günlerin bir
birine benziyormuş gibi algılanması, kişinin 
kendisini değersiz hissetmesi, mekanlardan 
sıkılma, sevdikleri farkında olmadan üzme ve 
en önemlisi başvuruların karşılıksız kalması 
veya sonuçlanmaması nedeniyle 
özgüveninin azalması"
Tekin, "Özgüven eksikliği de bir sonraki j 
mülakata yansıyacak, büyük ihtimalle karşı 
taraf da bunu hissedecektir. Sonuç, kısır 
döngü" diyor.
Uzmanlar iş ararken belli bir süre tanınması 
gerektiğini belirterek, iki hafta içinde iş bul
mam lazım gibi bir düşüncenin insanı daha 
fazla gerginleştirdiğini söylüyor. İş bulma 
döneminin uzaması durumunda 'yanlış veya I 
eksik bir şey mi yapıyorum?" sorusunun 
sorulmasını öneren uzmanlara göre, ilk 
yapılacak iş özgeçmişi tekrar gözden 
geçirmek. Özgeçmiş güvenilen bir kişiye fl 
inceletilmeli ve başvurulan işe göre hazırlan
malı. "İkinci adımda yapılması gereken, ı 
yapılan mülakatların gözden geçirilmesi. | 
Nasıl cevaplar verildi? İstekli olunduğu karşı 
tarafa hissettirildi mi? Fiyat ve mesai saat- I 
leriyle ilgili zamansız sorular soruldu mu? I 
Beden dili söylenenleri onayladı mı?" gibi, d 
Kişide, 'yine olmayacak ya hep işsiz kalır- İl 
sam' gibi korkular durumu daha da zor- 1 
taştırırken, ilgi ve yetkinlik alanına giren j 
bütün işlere başvuru yapılmaya gayret | 
edilmeli bir iki işe başvurup haber gelmedi 
diye vazgeçilmemeli._______  I

SAHİBİNDEN SATILIK^
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 mî 

kolonlu ev sahibinden satılık
GSM : 0.535. 648 51 73

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.yenibir.com
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lahar yorgunluğuna biber Sinir sistemine mantar Bademcik iltihabını
İzmirli diyetisyen 
Nükhet Turan, bahar 
aylarında insanların 
vücut direncinde 
düşüş meydana 
gelebildiğini 
belirterek, "Bu 
aylarda bol C vita
mini içeren yeşil ve 
kırmızı biber ile por
takal, greyfurt gibi 
turunçgillerin tüketil 
meşini öneriyorum" 
dedi. Turan, sağlıksız 
beslenme, spor yap
mama, yemek ve 
uyku saatlerinin 
düzensiz oluşu, 
yıpratıcı yaşam 
koşulları, hava kirli 
ligi, stres ve sigara 
nın, modern çağın 
hastalıklarını tetik- 
lediğini bildirdi. İyi 
ve sağlıklı beslen
menin ciddi hastalık 
risk faktörlerini 
ortadan kaldırabile
ceğini ifade eden 
Turan, kalp damar 
hastalıklarına 
karşı omega 3 asit
lerinin yoğun olduğu 
uskumru, sardalye 
ve ton balığı tüketi
minin önemli 
olduğunu söyledi. 
Diyet yapanlara haf
tada 2-3 gün omega 
3 yağ asidi içeren 
balık yemelerini 
öneren Nükhet 
Turan, şu bilgiyi 
verdi: "Özellikle 
içinde bulunduğu
muz bahar aylarında 
insanların vücut 
direnci düşer. Bu 
aylarda bol bol C 
vitamini içeren yeşil

ve kırmızı biber 
yenilmesini, por
takal, greyfurt gibi 
turunçgillerin bol 
tüketilmesini öneriyo 
rum. Uyku problemi 
yaşayan, gergin 
olanlar, yüksek tan
siyonu bulunanlar ile 
ülser şikayeti olan
lar, bu aylarda kafein 
ahmından kaçın
malı."
Turan, A vitaminin 
vücudu bir çok 
kanser türünden 
koruduğunu, bunun 
kayısı, portakal, 
ıspanak ve brokolide 
bolca bulunduğunu 
söyledi. Bu sebze ve 
meyvelerin aşırı 
derecede değil, 
zamana yayılarak ve 
ölçülü şekilde yen
mesi gerektiğini 
ifade eden Turan, E 
vitaminin soya, 
ayçiçeği, zeytinyağı, 
fındık, ceviz, badem 
ve koyu yeşil 
sebzelerden sağlan
abileceğini anlattı. 
Turan, selenyumun 
da deniz ürünlerinin 
yanı sıra mantar, 
ceviz, soğan ve 
sarımsaktan alınabile 
ceğini dile getirdi.

Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Mantarcılık 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. 
Celaleddin Öztürk, 
mantar yemenin, 
sinir sisteminde 
yatıştırıcı etki yap
tığını söyledi. 
Öztürk, mantarların, 
ilkbahar yağmurlarıy
la birlikte kendini 
göstermeye 
başladığını belirtti. 
Ancak, kırlarda doğal 
olarak yetişen man
tarların zehirli ve 
zehirsiz türlerinin 
birbirinden ayrıl
masının son derece 
zor olduğunu, 
uzmanların bile 
bu konuda zaman 
zaman yanılabildiğim 
ifade eden Öztürk, 
"Vatandaşlarımızdan 
riske girmemeleri 
için, kontrollü 
yetiştirilen kültür 
mantarı yemelerini 
tavsiye ediyoruz" 
dedi.
Mantarın B kompleks 
vitaminleri ve C vita
mini bakımından da 
zengin olduğu 

belirten Öztürk, 
"Vitamin yönünden 
zengin olmasının 
sinir sistemi 
üzerinde de 
önemli etkisi var. 
Mantar yenmesi, 
sinir sisteminde 
yatıştırıcı etki yap- 
maktadır"diye 
konuştu.
Öztürk, mantarın, 
mineral madde 
bakımından zengin 
olmasının da besin 
değerini artıran 
unsur olduğunu, bol 
miktarda kalsiyum, 
fosfor, potasyum gibi 
mineraller ihtiva 
ettiğini ifade etti. 
Ayrıca, içinde bol 
miktarda folikasit 
bulunması nedeniyle, 
mantarın kansızlığı 
giderici özelliği de 
bulunduğunu 
belirten Öztürk, 
kolesterolü 
düşürücü etkisi 
nedeniyle ise kalp 
ve damar hastalığı 
bulunanlar tarafın
dan rahatlıkla 
diyet olarak 
tüketilebileceğini 
sözlerine ekledi.

küçümsemeyin

Erciyes Üniversitesi 
(EÜ) Tıp Fakültesi 
Kalp Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Hakan Ceyran, kış 
aylarında artış 
gösteren 
alışılagelmiş badem
cik iltihabının çok 
ciddi kalp hastalık
larına neden olabile
ceğini bildirdi.
Doç. Dr. Ceyran, 
özellikle çocuk ve 
ergenlerde yoğun 
bademcik iltihabı 
görüldüğünü söyledi. 
Toplum tarafından 
"alışılagelmiş bir 
hastalık" olarak 
değerlendirilen 
bademcik iltihabının 
aslında önemsen
mesi gereken çok 
önemli bir hastalık 
olduğunu belirten 
Doç. Dr. Ceyran, 
basit bir iltihaplan
manın bile çok ciddi 
kalp hastalıklarına 
neden olduğunun bil
inmesi gerektiğine 

dikkati çekti. Doç. Dr. 
Ceyran, şunları 
söyledi: "Bademcik 
iltihabı, halk arasında 
eklem romatizması 
ve kalp romatizması 
olarak bilinen önemli 
hastalıklara yol aça
bilir. Kalabalık ortam
larda, özellikle sınıf 
ortamında bu mikrop 
hızla yayılabilir. 5-15 
yaşları arasında daha 
çok görülen romatiz
ma! kalp hastalığı, 
çoğunlukla eklem
lerde ilk belirtilerini 
verir. Diz, dirsek, 
ayak bileği gibi 
eklemlerde şiddetli 
ağrı şişlik, ısı art.'ş:, 
kızarıklık gibi belirtil
er varsa, romatizmal 
kalp hastalığından 
şüphelenilmelidir. 
Kalp kapaklarında 
tutulmanın ortaya 
çıkması, ileri 
yaşlarda ölümle 
sonuçlanabilecek 
kalp rahatsızlığına 
neden olabilir."

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
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 1637
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 işlet. 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
^JNCA^OTO^GAZ^^^I^^
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Bağ-Kıır’luya tedavi müjdesi
Pri.n borcundan 
dolayı yıllardır hasta 
nelerden faydalana
mayan 2 milyon Bağ- 
Kur’luya hükümetten 
müjde geldi. Genel 
Sağlık Sigortası ile 
herkes tedavi 
olabilecek.
Prim borcundan 
dolayı yıllardır has
tanelerden faydalana
mayan 2 milyon 
Bağ-Kur’luya müjde. 
Genel Sağlık 
Sigortası ile 2007’de 
herkes tedavi olabile
cek. Türk insanına 
Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) 
imkânı getiren Sosyal 
Güvenlik Reformu, 
bugüne kadar çeşitli 
sebeplerle bağlı 
bulundukları kurum- 
lardan sağlık hizmeti 
alamayan milyonlar
ca kişiye insanca 
yaşama hakkı tanıyor. 
Önceki aylarda 
çıkarılan Prim Affı ile 
geçmişe yönelik 
borçlarını yeniden 
yapılandırma imkânı 
bulan Bağ-Kur sigor
talıları, reformdan en 
büyük avantajı sağla 
yan kesim olacak. 
Esnaf, şoför, ev 
kadını, serbest mes 
lek sahibi ve Tarım

çiftçilerden oluşan 
yaklaşık 2 milyon 
Bağ-Kur sigortalısı, 
prim borçlarını ödeye 
medikleri için halen 
bu kurumdan sağlık 
hizmeti alamıyor. 
Bakmakla yükümlü 
oldukları aileleri ile 
birlikte toplam sayıla 
rı 10 milyonu bulan 
geniş halk kesimi, ne 
hastaneye gidip dok
tora ücretsiz muaye 
ne olabiliyor, ne de 
herhangi bir tedavi 
imkanına sahip. 
Sosyal Güvenlik 
Reformu kapsamında 
uygulamaya sokula
cak olan Genel Sağlık 
Sigortası işte bu 
durumdaki vatan
daşlara eksiksiz 
sağlık hizmeti veril 
meşini sağlayacak. 
BORCU OLSA BİLE... 
TBMM’de kabul 

ması için Cumhur 
başkanı’na gönderi 
len Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Si 
gortası Kanunu, Bağ- 
Kur’a prim borcu bu 
lunduğu için herhan
gi bir sağlık hizmeti 
alamayan dar gelirli 
bu kişilere insanca 
yaşama hakkı 
getiriyor. Kanuna 
göre, Genel Sağlık 
Sigortası’nın 
(GSS) uygulamaya 
gireceği 1 Ocak 
2007’den itibaren 
sadece bir 
ay prim ödeyen 
vatandaşlar “GSS 
Sigorta lısı” kabul 
edilecek ve anında 
sağlık hiz metine hak 
kazana cak. Bu 
kişilerin, daha önce 
Bağ-Kur’a borcu 
olup olmadığına ise 
hiç bakılmayacak.

ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS

KAMPANYA 07 O iMnİRİM
KREDİ KARTINA TAKSİT... 'O İNDİ RI M

0RÇELİK orhan9azi caddesi N°: 80
1 MAYIS - 30 HAZİRAN TÂRİHLERİ ARASINDA GEMLİK ÎGİ I 512 10 11



Türkiye’de 2.8 milyon işsiz var 
2005 Aralık- 2006 Şubat döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 102 bin kişi artarak 2 milyon 799 bin kişiye ulaştı. 
TÜİK'nin Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, İşsizlik oranı kentsel yerlerde 0,1 puanlık azalışla yüzde 13,7, kırsal yerlerde ise 0,7 puanlık 
artışla yüzde 8,9 oldu. Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık bir düşüşle yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Atatürk 

kitap sergisi 
açıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 
doğumunun 125. yıldönümü nedeniyle 
İlçe Kütüphanesi’nde kitap sergisi 
açıldı. Sergilerin yıl boyunca özel 
günlerde devam edeceği belirtildi.

Haberi sayfa 2'de

AK Parti ilçe yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’i ziyaret etti

II II

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Büyükşehirle ilişkiler
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe yönetici

leri ile Belediye Meclis üyeleri dün 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’i 
makamında ziyaret ederek hem tanışmışlar 
hem de ilçenin sorunlarını iletmişler.

Oysa, bir süre önce Gemlik’te yapılan İlçe 
Divan toplantısında Gemlik’in sorunları 
masaya yatırılırken, Hikmet Şahin de o 
toplantıdaydı.

Ama olsun, birkez daha sorunları hatırlat
manın ne zararı var.

Yaz aylarına girerken Gemlik toz toprak 
içinde..

Doğalgazın dışında kent dönüşümünü 
sağlayacak hizmetler pek görünmüyor.

Büyükşehir ise bir yılda Gemlik için sınıf 
geçecek notu almadı.

Geçtiğimiz yıl plan programla geçtiğine 
göre, 2006’dan geçen 4 ayı da bir tarafa 
bırakırsak, kalan 8 ayda nelerini yapılacağını 
hep birlikte görüp, yine not vereceğiz.

Gemlik’in modern bir kent yapısına 
kavuşması için Büyükşehirden beklentileri 
miz var.

Bunların başında suların ıslağı ve sağlıklı 
bir su kaynağı bulmak. Halka ucuz su 
içirmek geliyor..

Ulaşım sorununu vatandaşın lehine 
çözmek.

Terminal’i en uygun yere, sıcak su kay
naklarımıza zarar vermeden yapmak.

Altyapıyı yeniden ele almak..
Kentin yeşillenmesine yardımcı olmak.
Balık hali sorununu Gemlik’te çözmek.
İmar hareketlerinde nüfus artışını önleyici 

sağlıklı planları onaylamak..
Bunlar benim aklıma gelen birkaç konu..
Gemlik halkı, Büyükşehirden ve kendi 

yerel yönetiminden hizmet bekliyor.

AKP İlçe Yönetim 
kurulu ve Belediye 
Meclis üyeleri 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin’i ziyaret ede 
rek ilçenin sorun
larını anlattılar. 
Hikmet Şahin, 
ulaşım sorununun 
çözülmesi için fir
maların Büyükşe 
hir’in isteklerini ve 
standartlarını ye 
rine getirmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Su paralarının da 
bir ayda toplan
ması için gerekli 
girişimlerde bulu
nacağını bildirdi. 
Çevre yolunda bir 
buçuk kilometrelik 
yol yeşillenecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

Büyükşehir, altyapıda 
yeni bir Bursa inşa ediyor

Bursa’nın kaderi haline gelen su baskınları 
nın yaşanmaması için kentin dört bir yanın
da altyapı çalışmalarını 40 ayrı bölgede 
sürdürülürken, Başkan Hikmet Şahin Nilüfer 
llçesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon 
hattının temelini törenle attı. Sayfa 2’de

Kültürpark yeniden doğacak
Bursa’nın akciğerleri olarak nitelendiren 
ancak son dönemde işlevinden uzaklaşan 
Kültürpark, Büyükşehir Belediyesi'nin 
sağlıklaştırma projesiye yeniden hayat bula
cak. BursalIların en büyük eğlence ve din
lence yeri olan 40 hektarlık alana sahip 
Kültürpark'ın mevcut durumunun iyileştire
cek olan "Sağlıklaştırma Projesi" 
çerçevesinde yeşil alanlar artırılırken, park 
içindeki plansız ve niteliksiz işletme yapıları, 
kamu binaları ve bunlara ulaşımı sağlayan 
plansız yolla* da yeniden düzenlenecek. 
Yeşil Bursa adına yakışır bir görünüm 
kazandırılması hedeflenen Kültürpark'ta kar
maşık yollar yeniden düzenlenirken, koşu, 
bisiklet ve yürüyüş yolları aksı oluşturuyor. 
Park içindeki göl ise su ve ışık oyunlarıyla 
göz kamaştıracak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Atatürk kitap sergisi açıldı
Elif ESMEN

İnsanoğlu....
İnsan, aklı fikri olan ve kendisine sunulan 

aklı fikri kullanabilme becerisine sahip bulu
nan canlı..

İyiyi, kötüyü, eğriyi, doğruyu, güzeli, çirki
ni ayırt edebilme yeteneği de cabası..

Peki..
İnsan yeteneklerini nasıl kullanıyor?
Genetik yapısı nasıl biçimleniyor..
Yaradanından aldıklarını topluma nasıl 

• aktarıyor?
Önemli sorular bunlar...
Yanıtları kolay ama..
Kıskançlık...
Vurdumduymazlık.
Kurnazlık...
Düşmanlık...
Kin...
Nefret...
Hile ...
Hurda...
İnsanların ne yazık ki sıkça dışa vurduk

ları özellikleri...
Sevgi...
Saygı...
Kadirbilirlik...
İyi niyet...
Vefa..
Ne yazık ki insanların dışa vurmakta zor

landıkları ve çoğu kez esirgedikleri davranış
I biçimleri ..
I Dolayısıyla..

Savaş..
Cinayet..
Kavga..
Döğüş..
Toplumun ve toplumların gündeminde ve 

yaşam alanında önemli yer tutuyor..
Siyaset penceresinden bakıldığında 

arkaya geçme, puan alma yarışı..
Diplomatik boyut;
“Büyük balık, küçük balığı yutar..”
Korusa olmuyor mu?
Amaç..
Barış mı ? Savaş mı..?
Dinsel çerçeveden bakıldığında aslında 

inanç var..
Huzur var..
Kardaşlık var..
Yaradan Müslümanlara sunduğu kitabında 

yarattıklarına nasıl sesleniyor?
Ey müminler demiyor mu ?
O halde...
Tarikatlar, cemaatlar da neyin nesi..
Mezhepler de ne anlama geliyor?
Dinsel yaşamı insan mı biçimlendiriyor ?
Bir din...
Kırk tarikat..
Şıhlar, şeyhler, müritler, meczuplar da 

bütünün küçük parçaları..
Bu durumda..
Bölünme mi?
Birleşme mi?
İnsanoğlu barışı hedeflemedikçe...
Laikliği benimsemedikçe..
Saygı, sevgi duygularını inançlı olarak 

geliştirmedikçe...
Yok olmaya mahkum..
Çünkü hırs önce insanın kendisini,sonra 

çevresini bitiriyor..
Doğa katlediliyor..
Çevre kirleniyor..
Katliam ve pislik..
Bir arada serpilip gelişiyor..
İnsanoğlu küçülüyor..
Böyle giderse sonu yakındır..

Atatürk'ün 
doğumunun 
125. yıldönümü 
nedeniyle kütüphane 
salonunda kitap 
sergisi açıldı. 
Atatürk'ün doğum 
yıl dönümü için 
hazırlanan ve 
bir yıl boyunca 
devam edecek olan 
sergilerin özel 
günlerde açılacağını 
söyleyen 
Kütüphane 
Müdürü Erdal Şen 
"23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle Atatürk 
ve Çocuk konulu 
sergiyi açtık. 
Amacımız; 
Atatürk'ü konu 
alan çeşitli eserlerin 
tanıtımını yapmak 
ve resimli kitapları 
kullanarak 
çocukların 
kütüphaneye 
gelmelerini 
sağlamaktır" dedi. 
Kitap okuma 
alışkanlığının 
olmamasından 
üzüntü duyduklarını 
ifade eden Erdal 
Şen, öğrencilerin

Büyükşehir, altyapıda yeni bir Bursa inşa ediyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, her yağ
murda Bursa’nın 
kaderi haline gelen 
su baskınlarının 
yaşanmaması için 
kentin dört bir yanın
da altyapı çalış
malarını 40 ayrı 
bölgede sürdürürken, 
Başkan Hikmet Şahin 
Nilüfer İlçesi’nde en 
büyük yağmur suyu 
ve kanalizasyon 
hattının temelini 
törenle attı.
Başkan Şahin, 
Ataevler-Fethiye- 
Cumhuriyet ve Barış 
Mahalleleri ile Ata 
Bulvarı’nın deşar
jlarını Ayafatma 
Deresi’ne ulaştıracak 
olan BURKAN 18 
Projesi’nin temel 
atma töreninde yap
tığı konuşmada, 
“Kentimizin 
dört bir yanında 
sürdürdüğümüz 
görünen yatırım
larımız kadar görün
meyen yeraltındaki

sadece okullarda 
verilen ödevlerini 
yapmak için geldik
lerini belirterek, 
"23 Nisan Çocuk 
Bayramı haftası 
nedeniyle açtığımız 
sergide Atatürk'ün 
çeşitli eserlerinin 
tanıtımını yapıyoruz. 
Sergilerimiz yıl 
boyunca devam 
edecektir.
Sergimiz 

çalışmalarımızla da 
Bursa’yı yeniden inşa 
ediyoruz” dedi.
Büyükşehir, 2 yılda 
510 kilometre 
yağmursuyu ve 
kolektörü inşa etti 
Bursa’nın her yağmur 
sonrası su baskınları
na maruz kalmaması 
ve atık sular ile yağ
mur sularının ayrıl
ması için başlanan 
yağmursuyu kolek
törleri ve kanalizas 
yon çalışmalarını 
hızlandırdıklarını

19 Mayıs, 30 
Ağustos, 29 Ekim 
ve 10 Kasımda da 
açılacaktır" dedi. 
Aynı zamanda 
sergilerde o günlere 
özel programlar 
hazırladıklarını 
belirten Şen, 
"Aslında bu tür 
faaliyetlerin Halk 
Eğitim Merkezi ve 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

belirten Başkan 
Şahin, 2004 yılında 
toplam 196 km yağ
mursuyu ve kanali 
zasyon hattı inşa 
ettiklerini, 2005 yılın
da ise büyük bir 
atılım gerçekleştir
erek bu rakamı 314 
km’ye çıkarttıklarını 
söyledi.
Başkan Şahin: 
“Yeraltında da 
Bursa’yı yeniden inşa 
ediyoruz” 
Altyapı çalışmaları 
çerçevesinde temeli- 

işbirliğiyle yapılarak 
halka açılması 
gerekir. Kimse 
kütüphanede 
yapılan faaliyetleri 
bilmiyor.
Hazırlanan bir 
yıllık programda 
açacağımız 
tüm sergilerin 
bilgileri vardır ve 
destek bekliyoruz" 
şeklinde konuştu.

ni atacakları 
BURKAN 18 
Yağmursuyu 
Kolektörleri 
Projesi’nin Ataevler- 
Fethiye-Cumhuriyet 
ve Barış mahal
leleriyle Ata 
Bulvarı’nın deşar
jlarını Ayafatma 
Deresi’ne ulaştıra
cağını belirterek, “Bu I 
projeyle bölgenin 
yağmursuyu soru- j 
nunu kökünden 
çözüyoruz. Burada ve I 
toplam 40 ayrı 
bölgede yürüt
tüğümüz çalışmalar- I 
la, su baskınlarına 
karşı ciddi bir önlem 
alıyoruz. Bu projede i 
kullanılan 9 metre l 
genişliğindeki kolek- 
törler, BUSKİ’nin 
bugüne kadar yap- 1 
tığının en büyüğü. 1 
Bursa’nın artan 
ihtiyaçlarına, hayata I 
geçirdiğimiz büyük 1 
projelerle çözümler I 
üretiyoruz” diye 
konuştu.
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AK Parti ilçe yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’i ziyaret etti

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

YazıYORÜM

Gemlik’in sorunları
II

AKP İlçe Yönetim kurulu ve Belediye Meclis üyeleri Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin’i ziyaret ederek ilçenin sorunlarını anlattılar. 
Hikmet Şahin, ulaşım sorununun çözülmesi için firmaların Büyükşehir’in 
isteklerini ve standartlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Su 
paralarının da bir ayda toplanması için gerekli girişimlerde bulunacağını 
bildirdi. Çevre yolunda bir buçuk kilometrelik yol yeşillenecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik AK Parti 
İlçe yönetim Kurulu 
üyeleri ile Belediye 
Meclis üyeleri dün 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i makamında 
ziyaret ederek, 
Gemlik’in sorunlarını 
görüştüler.
Kongre öncesinde 
Gemlik'e gelerek 
kendilerini ziyaret 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şaihin'e aynı 
ziyareti yaptıklarını 
söyleyen Enver 
Şahin, kendisinin 
daha önce dört ayda 
bir Gemlik'i ziyaret 
etme düşüncesini 
ayda bire indirdiğini 
belirterek, yeni yöne
tim ile hem tanışma 
hem de Gemlik’in

sorunlarını 
görüşme fırsatı bul
duklarını söyledi. 
Sorunların neler 
olduğunu ve 
çözümünün nasıl 
olacağının konuşul
duğu toplantıda, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in Gemlik'e 
yapılacak Büyükşehir 
hizmetlerinin BUSKİ 
ile başladığını anlat
ması üzerine, kendi
sine yer altı çalış
malarının yanı sıra 
görünecek hizmet
lerin de başlatılması 
gerektiğini anlattığını 
söyleyen Enver 
Şahin, öncelikli 
olarak Çevre yolunda 
Gemlik girişinden 
itibaren 1.5 kilometre
lik güzergahın 
projelendirildiğini 
ve buralara

yeşillendirme ve 
kenar tretuvarlarının 
yapılacağını söyledi. 
ULAŞIM NEDEN 
ÇÖZÜLMÜYOR 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'le 
yapılan görüşmede 
Gemlik’in Bursa ile 
ulaşım meselesinin' 
de konuşulduğunu 
söyleyen Enver 
Şahin, çözüm için 
ilgili firmanın 
Büyükşehir'n 
isteklerini yerine 
getirmesinin 
beklendiğini 
söyledi.
Hikmet Şahin'in, 
taşımacılık 
yapacak firmanın 
Büyükşehir 
isteklerini ve 
standartlarını 
mutlaka kabul 
etmelerinin

gerektiğinin 
beklendiğini 
kendilerine 
aktardığını söyleyen 
Enver Şahin, 
bu isteklerin kabulü 
halinde ulaşım 
sorununun çözüme 
kavuşabileceğini 
bildirdi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e iki ayda 
bir alınmakta olan 
su paralarının 
vatandaşlardan 
gelen şikayetler 
doğrultusunda 
her ay alınması 
isteğine sıcak 
bakıldığını 
söyleyen Enver 
Şahin, Gemlik'e 
Büyükşehir hizmet
lerinin gelmesi için 
Başkan Hikmet 
Şahin'den söz aldık
larını söyledi.

Yazık oluyor öğrencilere....
Son senelerde Milli eğitimimizin içine 

düştüğü boşluğu görüp de üzülmemek, bu iş 
nereye kadar gidecek diye kaygılara düşme 
mek elde değil.. Her geçen gün artarak tele
vizyon ekranlarına okullar da olan olaylar, ya 
ralamalar, uyuşturucu satışı, düzensizlik milli 
bir yara gibi bizleri acıtırken, Milli Eğitim Ba 
kanı bu olayların üzerine gideceğine, çözüm
ler bulmaya çalışacağına, türban hikayesini, 
İmam Hatip Okullarını tutturmuş gidiyor.

Yeter artık Sayın Bakan yeter..
Biz bıktık, sen bıkmadın.
Anneler- babalar çocuklarının okullarına 

güven içinde gidip gelmesi, okullarında gü 
ven içinde eğitim görmelerini için dua eder 
ken, siz yirminci asırda lüzumsuz şeylerle uğ 
raşarak toplumu geriyorsunuz...

Aşağıda varoşlar da olan bir okulun öğ 
retmeninin mektubunu okuyun da okullarda 
ki rezaleti görün.

Bu okullar sızın sorumluluğunuz altında..
“Lise birinci sınıfta çarpım tablosunu 

bilmeyen örgenci var. Bir işlemi yaparken 
hesap makinesi kullanıyor, (inanılmayacak 
şeyler) Okulumuz 1000 öğrenci var, ancak 7 
si kü tüphaneye üye..

Öğrenci tanıma formlarında ki “çaldığınız 
müzik aleti nedir? bölümüne (radyo -teyp 
-vvalkmen) yazan okuduğunu anlamayan çok 
sayıda öğrenci...

Öğrencilerin% 86 sigara, % 42 si uyuştu
rucu hap kullanıyor..

Okul civarında hap satanları, okul da - po 
lis de biliyor...

Öğrenciler okula döner bıçağı-sustalı 
bıçakla geliyor., ve kullanıyor..

Okulda kavga çıkardığı için öğretmeni ta 
rafından ceza verilen öğrencinin aşireti olan 
ailesi okulu bastı.

Biz öğretmenler akşam 17.den sonr sokak 
ta yalnız yürüyemiyoruz..

Okul müdürünün ceza verdiği bir öğrenci 
mahalleden topladığı tanıdıklarıyla okulu ba 
sıp müdürü dövdüler.

Öğrencilerimizin % 23’ü ensest (aile içi) 
ilişki içinde..

Bazı kız öğrencileri 00 kontör karşılığında 
minibüs şoförlerine kendilerini kullandırıyor
lar. Çoğu ailede kan davası, boşanma, 
dayak, kaçma hikayeleri var.

Ama bilmelisiniz ki gecekondular da otu
ruyor, botsuz, paltosuz, kitapsız okula geli 
yorlar.

Bizler ve aile birliği yoluyla yardıma 
çalışıyoruz.

Kapanış töreninde bayılan bir öğrencinin 
2 gündür aç olduğunu öğreniyoruz.

Maddi durumu iyi olan bazı veliler, tembel 
olan çocuğunun sınıf geçmesi şartıyla okula 
fardım edeceğini söylüyor.

Toplumun durumu; % 60’ı sağlıksız oldu 
ğu halde,% 90’ında son model, kameralı, cep 
telefonları var.

Bizler için acınacak bir yara..
Veliler okul toplantılarına ayakkabılarının 

topuğuna basarak, mantolarını omuzlarına a 
tarak geliyor, çoğu da öğretmenlere(Güzelim, 
hanım kızım, sen, hoca ablası) diye hitap 
ediyor..

Sakallı, şalvarlı, cüppeli veliler yalnızca 
erkek öğretmenlerle görüşmeye geliyor.

İşte benim halkım, anneler, babalar durum 
bu.

Sayın Bakan Toplum yozlaşıyor, 
dejenere oluyor, öğrenciler harcanıyor ama 
biz hala türbanla, İmam Hatiplerle uğraşı 
yoruz. Bu işin sonu kötü.

Yazık oluyor bu genç Cumhuriyete. Bunu 
kanlarıyla kuranların kemikleri sızlıyor.

Siyaset, ya Van Üniversitesi Rektörü ile 
veya Orgeneral Yaşar Büyükanıtla uğraşıyor.

Bu okullar sanki bizim değil..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Bakü'lü öğrenciler gözyaşlarıyla uğurlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle Acara 
Özerk Bölgesi 
Bakü'den misafir 
olarak gelen 
öğrenciler 
gözyaşlarıyla 
uğurlandılar.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
4 gün boyunca 
misafir ettikleri 
arkadaşlarını 
uğurlarken duygulu 
anlar yaşandı.
11 Eylül İlköğretim 
Okulunda misafir
leriyle bir araya 
gelen İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura önümüzdeki 

yıllarda da 
kendilerini Gemlik'te 
görmek istediklerini 
söyledi.
23 Nisan 
kutlamalarında 
Gemlik halkı tarafın
dan en güzel oyun 
sergileyen ekip 
seçilen Acara 
gurubuna Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından 
kutlamalara katılım
larından dolayı 
teşekkür plaketi 
verirken, ayrıca 
Gemlik'i tanıtan kitap 
ve tüm misafirlere 
zeytin hediye etti. 
Dört gün boyunca 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
misafir ettikleri 
Acara gürcüleri 
ekip şefi Zvıad 
Maİakmadze'ye Okul

öğrenciler göz 
yaşlarını tutamayarak 
ağladılar.

Müdür yardımcısı 
Ahmet Bakırcı 
tarafından da 
teşekkür belgesi 
verildi.
Gemlik halkının gös
terdiği yakın ilgiden 
dolayı teşekkür eden 
Zvıad Malakmadze 
"Gemlik'i ve halkını 
yakından tanımaktan 
çok mutlu olduk. 
Sîzleri de en kısa 
zamanda Bakü'de 
görmek istiyoruz" 
diyerek, hatıra olarak 
vazo hediye ettiler. 
Okul önünde

birbirlerinden 
ayrılmakta zorlanan 
öğrenci velileri ile

öğrenciler arasında 
duygulu anlar 
yaşanırken, bazı

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+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

11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile Şehit Etem

Yaşar İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin

4 gün boyunca 
misafir ettikleri 

arkadaşlarını 
uğurlarken duygulu 

anlar yaşandı. 
Birbirlerinden 

ayrılırken ağlayan 
öğrenciler, dostuk- 

’ lan unutmayacak
larını söylediler

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 m 2 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:5132474 Fax: 51410 21 www.elkoyun.com

TOPRAK YOKSA... MEYVE YOKI 
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj at®
T MA A
www.tema.org.tr

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Ercümen’den kutlamalara 
destek verenlere teşekkür

ve Umurbey 
Belediye 
Başkanlıklarına, 
Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerine, 
Yılfert Gübre 
Sanayi AŞ'nin 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve 
sosyal tesis 
çalışanlarına, 
Paşa Otel sahip 
ve çalışanlarına, 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
ve üyelerine 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü
Mehmet Ercümen, 
ayrıca program 
süresince 
Gemliklileri 
sürekli bilgilendiren 
basına da teşekkür 
ettiğini sözlerine 
ekledi.

Kaplumbağalar 
casusluk yapacak

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
kutlamaları 
organizasyonuna 
destek veren 
kurum, kuruluş 
ve kişilere

I teşekkür etti. 
Bu yıl kutlanan 
23 Nisan 
etkinliklerine 
Gürcistan'ın 
Acara bölgesinden 
40 öğrenci, Tiflis 
bölgesinden 
37 öğrenci, 
Makedonya 
Üsküp'ten 21 
öğrenci olmak 
üzere toplam 98 
öğrenci ve 30 
öğretmen ile 
idarecinin 
Gemlik'e gelerek 
şenliklere katıldığını 
bildiren İlçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
yaptığı açıklamada, 
"23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nın 
86. yılı münasebetiyle 
düzenlenen 
kutlamalara 
katılarak bizi eri 
onurlandıran, bu 
gurupları beş gün 
süreyle ağırlayan

ve yapılan 
organizasyonda 
Müdürlüğümüze 
destek veren 
öğrencileri 
evlerinde ağırlayan 
öğrenci velilerine, 
öğrenci gruplarını 
getiren öğretmen 
ve öğrencilerin 
ağırlanmasında 
destek veren 
Gemlik, Kurşunlu

Rusya'da casus 
amaçlı uzaktan 
kumandayla yönü 
tayin edilebilen 
kaplumbağa tasar
landığı bildirildi 
Rusya'da Rostov - 
on - Don Üniversite- 
si'nden Biyoloji 
Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Alexei 
Burikov casus 
amaçlı, uzaktan 
kumandayla yönü 
tayin edilebilen 
kaplumbağa tasar
ladıklarını açıkladı. 
Burikov canlı 
kaplumbağanın 
kabuğuna yerleşti 
rilecek küçük bir 
aygıtla titreşim mey
dana getirileceğini 
ve böylece hayvanın

yön tayininin 
sağlanacağını 
belirtti..
Rus profesör, 
kaplumbağaların 
düşman karargahına 
rahatlıkla girebile
ceğini kimse fark 
etmeden bomba 
veya kayıt cihazı 
bırakabileceğini 
ifade etti
Rus medyasına 
konuşan Burikov, 
"Sadece askeri 
amaçlı düşün 
müyoruz.
Kaplumbağanın 
sırtına yerleştirilecek 
kameralarla hayvan 
savunmaya ve 
çevre korunmasına 
yönelikte kullanıla
bilir" dedi.

Gem 
Gaz

EMİR GÜL

mühendislik
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LG KLİMA
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» «M -—»Grâk-fc a» M. |
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Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı 
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

^GEM-GAZ | GENİ. q az

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No:l6 - GEMLİK
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Akbank'ın malzemeleri dağılıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Kendi binasında 
yapılan onarım 
sebebiyle İbrahim 
Akıt Caddesinde 
geçici süreliğine 
hizmet veren 
Akbank'ın 
yeni binasına 
taşınmasının ardın
dan malzemeleri 
dağıtıldı.
Akbank Şube 
Müdürü Ercan 
Ağrap'ın gözetiminde 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ile 
ihtiyacı olan 
okullara Bilgisayarlar 
haricinde tüm 
malzemeler 
dağıtıldı.
Bankanın 
taşındığı zamandaki 
mobilyalar dahil 
büro malzemeleri 
masa ve sandalyeler 
ile dolaplar dün 
ihtiyacı olan

kişilere verildi. 
Akbank Şube 
Müdürü Ercan Ağrak, 
yeni onarım 
yapılan binada 
tüm malzemelerin

yenilendiğini 
belirterek 
taşındıkları 
yerdeki tüm 
kullanım 
malzemelerini

bu nedenle 
Emniyet Müdürlüğü 
ile okullara 
dağıttıklarını 
söyledi.

Meteoroloji’den 
soğuk hava uyarısı

Ankara - Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen ve halen doğu 
bölgelerinde etkili 
olan yağışlı hava, 
yerini kuzeyden 
gelen yeni soğuk 
havaya bırakacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, İç Anadolu 
Bölgesi'nde, orta ve 
doğu kıyıları hariç 
Karadeniz Bölgesi ile 
Doğu Anadolu 
Bölgesi'nin 
kuzeyinde hafif, 
yüksek kesimlerinde 
orta kuvvette "zirai 
don" görüleceği 
bildirildi.
Don olayının, bugün 
Perşembe gecesi 
batısı hariç İç 
Anadolu Bölgesi", 
kıyı kesimleri hariç 
Karadeniz Bölgesi 
ile Doğu Anadolu 
Bölgesi'nin 
kuzey ve doğusunda 
hafif, yükseklerde 
ortakuvvette 

yaşanacağına 
dikkat çekilen 
açıklamada, ayrıca 
cuma gecesi de İç 
Anadolu Bölgesi'nin 
doğusu, Orta ve 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri ve Doğu 
Anadolu Bölgesi'nin 
kuzeyinde hafif, 
yükseklerde orta 
kuvvette zirai 
don görüleceği 
kaydedildi. 
Açıklamada, don 
tehlikesi nedeniyle 
tarımsal faaliyetlerin 
olduğu bölgelerdeki 
üreticilerin gerekli j 
önlemleri alması 
gerektiği vurgulandık 
Özellikle çiçeklenme 
ve meyve oluşumu i 
döneminde olan 
badem, erik, kayısı, 1 
şeftali, kiraz, vişne, 
elma, armut ve fındık 
yetiştiricileri ile 
fideleme yapan 
sebze üreticilerinin 
daha dikkatli 
olmaları gerektiği 
ifade edildi.

A İsıtma, sıcak su ne 
A kontrol cihaılarınûa
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KPSS başvuruları başlıyor Türkiye’de 2.8 milyon işsiz var
Lisans düzeyindeki 
adaylara yönelik 
yapılacak Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'na (KPSS) 
başvuru süresi, 27 
Nisan Perşembe 
günü başlıyor.
KPSS, 81 il merkezi 
ve Lefkoşa'da 1 -2 
Temmuz 2006 tarih
lerinde Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nce (ÖSYM) 
yapılacak. Sınav, 
cumartesi sabah, 
cumartesi öğleden 
sonra, pazar sabah 
ve pazar öğleden 
sonra olmak üzere 
dört oturumda 
gerçekleştirilecek. 
Sınavın Genel 
Yetenek ve Genel 
Kültür testlerinin 
uygulanacağı 
cumartesi sabah otu
rumuna, tüm aday
ların girmesi zorunlu 
olacak. Adaylar, 
kılavuzu inceleyerek 
diğer oturumlardan 
hangilerine katılacak
larına karar 
verecekler.
2006 yılında yapıla
cak sınavların

sonuçlarının geçerli 
olacağı sürede 2004- 
KPSS sonuçları da 
geçerli olacağı için 
2004-KPSS'ye giren 
ve öğrenim düzeyleri 
değişmeyen aday
ların, 2006 yılında 
yapılacak sınavlara 
girmelerine gerek 
olmadığı bildirildi. 
Sınava, lisans 
mezunları ve lisans 
programlarından 
mezun olabilecekler 
başvurabilecek. Bu 
nedenle sınav, 
2006-KPSS/1 olarak 
isimlendirildi.
2006-KPSS/1 başvu
ruları, ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilik
leri, ÖSYM büroları 
ve belirlenen bazı 
liselerde yapılacak.

Başvuru merkezleri 
ÖSYM'nin internet 
sitesinden öğre
nilebilecek. 
2006-KPSS/Te 
başvurmak isteyen 
adaylar, 27 Nisan-10 
Mayıs tarihleri 
arasında başvuru 
merkezlerinden 2 
YTL karşılığında 
kılavuz satın alacak
lar. Bu aşamadan 
sonraki işlemler, 
"eski" ve "yeni" 
adaylar için ayrı ayrı 
yürütülecek.
Bu arada, ortaöğre
tim ve ön lisans 
mezunları ile bu 
öğrenim düzey
lerinden mezun ola
bilecekler için 17, 
Eylül 2006'da KPSS 
yapılacak.

2005 Arahk-2006 
Şubat döneminde 
Türkiye genelinde 
işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 102 bin kişi 
artarak 2 milyon 799 
bin kişiye ulaştı. 
İşsizlik oranı ise 0,3 
puanlık bir artış ile 
yüzde 11,8 olarak 
gerçekleşti. Kasım- 
Ocak döneminde 
işsizlik oranı yüzde 
11.2 olarak 
açıklanmıştı.
Avrupa Birliği (AB) 
istatistik mevzuatına 
uyum çerçevesinde 
pek çok veride 
hesaplama ve 
açıklama yöntemini 
değiştiren TÜİK, 
önceden üç ayda 
bir açıkladığı 
Hanehalkı İşgücü 
Anketi sonuçlarını 
2005 yılından itibaren 
hareketli üçer aylık 
dönem ortalamaları 
esas alarak her ay 
açıklıyor.
TÜİK’nin Hanehalkı 
İşgücü Anketi 
sonuçlarına göre, 
İşsizlik oranı kentsel 
yerlerde 0,1 puanlık 
azalışla yüzde 13,7,

kırsal yerlerde ise 
0,7 puanlık artışla 
yüzde 8,9 oldu. 
Türkiye'de tarım dışı 
işsizlik oranı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 0,3 puanlık bir 
düşüşle yüzde 14,9 
olarak gerçekleşti. 
Bu oran erkeklerde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 0,2 
puanlık düşüşle 
yüzde 13,9, 
kadınlarda 1 puanlık 
düşüşle yüzde 
18,8 oldu.
2006 yılı Ocak döne
minde Türkiye'de 
kurumsal olmayan 
sivil nüfus bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre 1 milyon 44 bin 
kişilik bir artış ile 72 

milyon 168 bin 
kişiye ulaşırken, 
kurumsal 
olmayan çalışma 
çağındaki nüfus 
917 bin kişi artarak 
51 milyon 281 
bin kişiye ulaştı. 
2006 yılı Ocak 
döneminde istihdam 
edilenlerin sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 19 
bin kişi artarak, 20 
milyon 834 bin kişiye 
ulaştı. Bu dönemde 
tarım sektöründe 
çalışan sayısı 1 
milyon 85 bin kişi 
azaldı, buna karşın 
tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 
1 milyon 104 
bin kişi arttı.

GDS MÜHENDİSLİK <S>Bude,us
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz GDS Mühendislik olarak;
- Güvenilir
- ficik ve Saydam
- Hesap verme Yükümlülüğü olan
- Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 

BİR YAPIDA OLABİLMCK T€M€L İLKCMİZDİR.

DELTA KOMBİ
YOGUŞMALI 

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



26 Nisan 2006 Çarşamba £3öGö® Sayfa 8

e-devlet AB’ye kazandırılacak
AB, 2010 yılından 
itibaren e-devlet 
uygulamaları saye 
sinde yılda 300 mil
yar avro tasarruf sağ 
lamayı hedefliyor. 
AB Komisyonu'nun 
onayladığı "2010 
Bilgi Çağı" eylem 
planı, kamu 
ihalelerinden fatura- 
landırmaya kadar 
birçok alanda ve 
rimiiliğin artırıl
masını öngörürken 
e-demokrasi kavra 
mıyla da halkın 
siyasete katılımın da 
bilişim ve iletişim 
teknolojilerinden 
yararlanılmasından 
bahsediyor.
Hesaplamalara göre, 
AB'de yıllık toplam 
kamu ihaleleri 
toplamı 1.5 trilyon 
avroyu buluyor. 2010 
yılında bütün 
ihalelere elektronik 
başvuru imkanı 
sağlanmasıyla ve 
atımların yüzde 
50'sinin bu şekilde 
gerçekleştirilmesiyle 
40 milyar avro 
tasarruf edilecek. 
Şirketlerin "elektro 
nik dosyaları" büyük 

uluslararası ihale 
lerde geçerli sayıla
cak. AB'nin yaklaşık 
10 milyar avroluk 
gayri safi yurtiçi 
hasılasının yüzde 
45'ini oluşturan 
kamu kesimi, e- 
devlet uygulamala 
rıyla oldukça küçül 
tülebilecek. Vergi 
memurları başta 
olmak üzere onbin- 
lerce kamu çalışanı 
işten çıkartılabilecek 
ya da başka görev 
lere kaydırtabilecek, 
e-devlet uygula
malarından her vatan 
daşın faydalanabil 
mesi öngörülüyor. 
Bunun için dijital 
televizyonlardan bil
gisayar ve cep tele
fonlarına kadar 
bütün alternatifler 
kullanıma sunulacak. 
AB içinde her ülke 
tarafından tanınacak 
elektronik kartlar, 
seyahatleri ve hizmet 
sunumunu kolay
laştıracak. 2007 yılın
da dağıtımına başla 
nacak e-kimlik kart
larına, 2009 yılından 
itibaren e-imzalar 
dahil edilecek.

Irara petrol sevkiyatı 
yeniden başlıyor
Devlet Bakanı Kür 
şad Tüzmen, ödeme 
sorunları nedeniyle 
durdurulan Irak'a 
yönelik petrol sevkı 
yatının yeniden baş 
(atılacağını bildirdi. 
Tüzmen, Mersin'de 
düzenlenen "Marka 
Güçtür" temalı 
"Anadolu'daki 
Avrupa Toplantıla 
rı"nda yaptığı konuş
mada, bu vesileyle 
"Irak'a petrol sevkıya 
tının yeniden başla 
nacağı" ve "Serbest 
bölgelerdeki çift 
vergi sisteminin bire 
indirileceği" müjde 
sini vereceğini belirt
ti. Tüzmen, serbest 
bölgelerdeki hatalı 
uygulamaları "koşan 
ayağımıza kurşun 
sıktık" şeklinde ifade 
ederek, bürokratların 
vergilendirme siste
mindeki düzen
lemelerinin buna 
açtığını belirtti. * 
Bakan olarak 
Türkiye'nin genel 
politikasına uymak v 
zorunda kaldığını ! 

belirten Tüzmen, 
"Vergisiz olarak 
adlandırdığımız 
serbest bölgelere bir 
gecede vergi geldi. 
Tabi biz yabancı ser
maye söz vermiştik. 
(Sizin burada yapılan 
çalışmalarınız hiç bir 
şekilde vergilendiril 
meyecek diye).
Bakın faaliyet ruhsat 
sayısı iki binlerden 
6'ya düşmüş durum
da. Mevcut serbest 
bölge çalışanları için 
ruhsatları yenileme 
sağlayarak onlara 
zaman tanıdık. Ama, 
bu hiçbir zurnan 
yeterli olmadı. 3 bin 
600'dan fazla kul
lanıcımız var. 
Bunlardan yaklaşık 
700'ü yabancı ser
mayeli şirketler. Hem 
serbest bölgelerde 
vergi alınıyor hem de 
gelen ve giden 
maldan yüzde 5 
pay alınıyor. Bu ne 
delmektir? İki vergi 
birden alınıyor, 
çifte vergilenme 
oluyor" dedi.

Çernobil virüsü faaliyette

İlk olarak 1998 yılın
da tespit edilen 
Çernobil Virüsü, 
faaliyete geçecek. 
Çernobil (Chernobyl) 
virüsü en çok 
Microsoft firmasının 
Windöws 95 ve 
Windows 98 işletim 
sistemlerinde etkili 
oluyor. İnternetten 
ve bazı bilgisayar 
oyunları ile yayılan 
virüs, bulaştığı bil
gisayarda harekete 
geçeceği güne kadar 
kuluçka dönemine 
giriyor. Virüs, Çer
nobil faciasının 
yıldönümü olan 26 
Nişan'da harekete 
geçti ve bilgisa
yardaki sabit sürücü
lerin bölüm bilgisini 
silerek sabit 
sürücüdeki tüm bil
gilerin kaybolmasına 

ve kullanılamaz 
hale gelmesine 
neden oluyor.
Virüs bilgisayarın 
donanım yapısı izin 
veriyorsa ana kartın 
BIOS programını da 
silerek bilgisayarın 
tamamıyla çalışamaz 
hale gelmesini 
sağlıyor. Bu özelliği 
ile de dünyanın 
donanıma zarar 
veren ilk virüsü olan 
Çernobil virüsünün 
üç değişik 
varyantı bulunuyor. 
İnternet analistleri, 
mevcut güvenlik 
yazılımlarının yanı 
sıra bilgisayar tari
hinin 26 Nisah'a 
girmeden önce 
geçici olarak 
örneğin 27 Nisan 
olarak ayarlanmasını 
öneriyorlar.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus________ kombi
KAZAN

( ISISAN ) KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

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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İHALE İLANI 
T.C. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI - BURSA

HAVUÇ (2 NCİ SINIF) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2006 / 45779
1.idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks no
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri

: Dikkaldırım Cad. 16070 Çekirge-Osmangazi-BURSA
: 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43

: Teknik şartnamesine göre ; 80.000 Kg. Havuç
: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 
Gemlik / BURSA

c) Teslim (Tarihi/tarihleri)

3. İhalenin

: Sözleşmenin tebliğini müteakip 
365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : MSB BURSA İç Ted. Blg. Bşk. lığı 1 Nolu İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.05. 2006 - 14.oo
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 elektro 

nik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı 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 alın

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 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 ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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 Sicili Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kamu ihale kanununun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bent
lerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat .
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter, tasdikli imza beyannamesi
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı

beyannamesi
4.1.9. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatan

daşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretlerini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklerine ilişkin beyanname
4.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.2) (4.1.3) (4.1.4) (4.1.11) ve (4.1.12) de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanı MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı adresinde görülebilir ve 20.oo YTL 

karşılığı MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı İlan Memurluğu adresinden temin edilebilir. Iha 
leye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler 04.05.2006 tarihi saat 14.00’e kadar MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu 
İhale Kom. Bşk. lığı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. 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.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar : Tüzel kişiliklerde şirketi temsile yetkili kişi/kişiler ve şirketin % 51 hissesine 

sahip ortak/ortaklar, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını ihale komisyonuna sunacak
lardır. B-1832

ADALET BAKANLIĞINDAN 
MÜNHAL NOTERLİK

2005 yılı gayrisafi geliri 319.397,69 YTL 
olan İkinci Sınıf Gemlik Birinci Noterliği 
Münhaldır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve 
Müteakip Maddeleri gereğince birinci sınıf 
ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliğe atan
maya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 
bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulunduk
ları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına 
başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa 
gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi 
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama 
işleminde nazara alınmaz, ilan olunur.
■L B -1814

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

Barbarosça.
Barbaros BALMUMCU

Yap - İşlet - Devret
Yaz aylarında Atatürk Kordonu’nda gezi 

hâlinde oturacak, dinlenecek, hiçbir tesis yok. 
Çay bahçeleri kayıkhaneye uzak kalıyor. Ben 
derim ki Kayıkhane tesislerinin yanındaki yere 
Fenerbahçe koyundaki gibi bir oturma yeri . 
yapılırsa Gemlik güzel bir tesis kazanır hem de 
halka açık olduğunuzu ispatlamış olursunuz. 
Benden böylemesi.

Kurumlar Vergisi’ne 
ikinci uzatma

Kurumlar Vergisi 
için dün sona erecek 
olan beyanname 
verme süresi, ikinci 
kez uzatıldı.
Beyannameler, 
28 Nisan Cuma 
gününe kadar 
teslim edilebilecek. 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
imzasıyla yayım
lanan sirkülerde, 
2005 yılına ait yıllık 
kurumlar vergisi 
beyannamesini 
verme süresinin 
daha önce 25 Nisan 
Sah günü akşamına 
kadar uzatıldığı 
anımsatıldı ve

"beyannameye 
ilişkin işlemlerin 
yoğunlaşması" 
nedeniyle yeni bir 
uzatmaya ihtiyaç 
duyulduğu belirtildi. 
Buna göre, kurumlar 
vergisi mükellefleri, 
yıllık beyannameleri
ni Cuma günü 
mesai saati bitimine 
kadar vergi 
dairelerine elden, 
posta ile ya da 
internet üzerinden 
iletebilecekler. 
Tahakkuk eden 
kurumlar vergisinin 
ilk taksidi, yine ay 
sonuna kadar 
ödenecek.

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0,224) 513 96 83

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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En işi yapmak lıaılıııa moral veriyor
Evişi yapmak kadına 
moral veriyor 
İngiltere'de yapılan 
bir araştırmada, 
kadınların yüzde 
60'ının ev işlerini 
yapmayı rahatlatıcı 
buldukları ortaya 
çıktı.
Ingiliz The 
Independent, 
sonuçlara ilişkin 
yorumunda, 
"Kadınların 
ekonomik adımlar 
attığı ve 
işyerlerine girdiği 
bir devirde dahi 
kadınlara en çok 
iktidar hissini veren 
evlerinde elektrikli 
süpürge ile gezmek 
oluyor." dedi. 
Gazeteye konu 
olan araştırmada, 
18 ila 80 yaşları

arasındaki kadınların 
9 yıl, 2 ay ve 9 
gününü ev temizliği 
ile geçirdiği ortaya 
çıktı. Buna rağmen 
kadınların yüzde 59'u 
"evi temizlemenin 
hayatlarının kontrolü 
kendi ellerinde hissi" 
verdiğini belirtirken 
yüzde 6O'ı ev temi

zliğini "psikolojik 
olarak rahatlatıcı" 
bulduğunu söyledi. 
Gazete, "20 yıl önce 
ev işleri kadınlar 
tarafından boyun 
eğme olarak 
görülürken şimdi bu 
dalga değişmeye 
başladı." yorumunda 
bulundu.

Katılımcıların 10'da 
6'si, evlerinin düzgün 
olmaması halinde 
kendilerini 
depresyonda hisset
tiklerini söyleyerek 
evdeki rollerini 
savundu.
Katılımcıların, yüzde 
59'u da düzensizliğin 
kendilerini gergin 
hissetmesine yol 
açtığım kaydetti.
Katılımcıların sadece 
yüzde 4'ü ev işlerini 
vakit kaybı olarak 
gördüklerini söyledi. 
Katılan 2 bin kadın
dan evin temizliğini 
önceliklerini arasına 
koyduğunu ifade etti. 
Bununla birlikte 
kadınların yüzde 
57'si ev işlerini 
kendilerini çok yor
duğunu kabul ediyor. Evde bitki bakımının I 

püf noktaları
ELEMAN ARANIYOR

Askerliğini yapmış 
Lise Mezunu 
Ehliyetli olan 

ELEMAN ALINACAKTIR
ÜNVER TRAKTÖR 

GEMLİK - ORHANGAZİ
NEW HOLLAND BAYİİ

Tel: 0.224 573 27 77 - 573 81 98

İÖİ7EH ABONE OLUN□■■7J OKUYUN OKUTUN

RH KUNDURA
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ 
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

ELEMAN ABANIYOB
Gemlik - Bursa Bölgesinde gözetim işlerimizde 

görevlendirmek üzere Kimya Teknikeri 
aranmaktadır. Adaylarda;

- Askerliklerini yapmış
* 30 yaşını aşmamış
■Gemlik’te, ikamet etmeleri
■ Tercihen İngilizce bilmeleri 

şartları aranmaktadır.
Müracaat:
Tel : (0266) 715 28 42-714 27 38 
Fax: (0266) 713 59 50 (CV göndermek için)

SGS Bandırma Bölge Temsilciliği 
M. Akif Ersoy Cad. 29/7 BANDIRMA

Cam kenarındaki yeşillikler bizim 
vahamızdır. Özellikle baharda, kendimizi iyi 
hissetmemizi sağlarlar. Uzun süre canlı 
kalmaları, gelişip çiçek vermeleri için onlara 
nasıl bakmalısınız?
Evimizde bulunan saksı bitkileri, dekorun 
vazgeçilmez birer parçasıdırlar. Nedeni tam 
olarak bilinmese de, bazılarımız bu saksı 
bitkilerini canlandırmayı ve büyütmeyi gayet 
rahat becerirken, bazılarımız tüm özen ve 
çabalara rağmen onların kurumasına ve 
ölmesine yol açıyor. Eğer siz bu ikinci gruba 
mensupsanız ve saksı bitkilerinize iyi baka- 
madığınızdan şikayet ediyorsanız, size özel 
olarak derlediğimiz bazı bakım noktalarına 
dikkat etmenizi öneririz.
Onların da neme ihtiyacı var 
Saksı bitkilerinin solup yapraklarını 
dökmesinin ve ölmesinin en büyük nedeni, 
fazla sulamadır. Aşırı sulama bitkilerin kök
lerini çürüttüğünden, yapraklar dökülür ve 
bitkiniz sanki kurumuş ve susuz kalmış gibi I 
sararmaya başlar.
Bir çiçeğin suya gereksinim duyup duy
madığını anlamanın en etkili yolu, par
mağınızı toprağın içine birkaç santim daldır
mak ve nemini kontrol etmek. Eğer bitkinin T 
kökleri hafif bile olsa nemliyse, bu durum 
sulamanıza gerek olmadığının bir gösterge- J 
sidir. Şayet hâlâ bir şüpheniz varsa, toprağı 
sulamayarak bu işlemi birkaç gün sonraya 1 
erteleyebilirsiniz.
Işık olmadan serpilemezler
Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyüyüp ser
pilmesi için ışık çok önemlidir. Bitkilerinizin 
rengi gittikçe açılıyor ve yaprakları düzensiz 
bir şekilde yay ılıyorsa, bu onun ışığa ihtiyaç 
duyduğunu gösterir. Bazı saksı çiçekleri loş 
ışıkta aylarca yaşayabilirler ama sonuçta 
onlar da solar ve ne yazık ki ölürler. .

SAHİBİNDEN SATILIK 1
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 m2 

kolonlu ev sahibinden satılık f
GSM : 0.535. 648 51 73

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


26 Nisan 2006 Çarşamba
SAĞLIK Sayfa 11

Bel spazmının 
nedenleri 

ve tedavisi

Selülitten korunmak 
mümkün mu?

Gaziantep 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Ortopedi 
ve Travmatoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Akif Güleç, 
bel ağrısının, bel 
fıtığının yanı sıra 
kireçlenme, 
romatizma, mikrobik 
hastalıklar, 
tüberküloz, tümörler, 
jinekolojik gastroen- 
terolojik ve ürolojik 
gibi birçok hastalığın 
da habercisi olabile- 
ceğini söyledi. 
Güleç, toplumun 
yüzde 80'inin hayatı 
boyunca en az bir 
defa şiddetli bel 
ağrısından şikayet 
ettiğini belirtti.
Tıpta 'Disc hernia' 
başlığı adı altında 
incelenen bu rahatsı
zlığın halk arasında 
bel fıtığı, siyatik, 
lumbalji, lumbago, 
bel kalması, bel 
spazmı gibi isimlerle 
bilindiğini ifade eden 
Güleç, stres, masa 
başında uzun süre 
çalışma, hareketsiz 
yaşam tarzı, ortope
dik olmayan yatak

larda yatma, dizler 
bükülmeden yere 
doğru eğilerek çalış
ma ya da ağır cisim
ler kaldırma 
nedeniyle bel 
fıtığının ortaya 
çıkabileceğine 
dikkati çekti.
Güleç, "Bel 
ağrısının nedeni 
çoğunlukla 'bel 
fıtığı' olmasına 
karşın birçok 
hastalığın da bel 
ağrısına yol açabile
ceği bilinmelidir. Bel 
fıtığında hastanın, 
çok şiddetli ağrı, 
adım dahi atamama, 
kas spazmı, 
ayaklarda uyuşma 
gibi şikayetleri 
oluşur" dedi. 
Tedavinin esasını 
kesin yatak istirahatı 
ve hastanın eğiti
minin teşkil ettiğine 
dikkati çeken 
Güleç, birtakım 
ilaçların sıcak uygu
laması ve korselerin 
yararlı olduğunu, 
nadiren cerrahi 
tedaviye başvurul
duğunu sözlerine 
ekledi.

Hisar 
Intercontinental 
Hospital Plastik 
Cerrahi Uzmanı Doç. 
Dr. Fatih Peker, alı
nacak birtakım ted
birlerle, kadınların 
korkulu rüyası olan 
selülitten korun
manın mümkün 
olduğunu bildirdi. 
Fatih Peker, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
selülitin, "derinin alt 
tabakasında yağ 
dokusunun hemen 
çevresinde oluşan ve 
elerinin üst 
bölümünde pütür 
pütür görüntü 
bırakan bir hastalık" 
olduğunu ifade etti. 
"Beslenme ne kadar 
fazla tek yönlü olur
sa, selülite o kadar 
çabuk aday olur
sunuz" diyen Peker, 
hayvansal yağ, 
şeker, tuz, yüksek 
topuklar, yanlış 
yürüme hareketleri 
ve kambur otur
manın da selülite yol 
açtığını bildirdi. 
Peker, selülitten 
korunmanın 
mümkün olduğunu 
vurgulayarak, şu 
önerilerde bulundu: 
"Kilonuzu koruyun, 
günde 1500 kalori 
alın. Çok hareket 

edin, vitamin ve 
mineral alın.
A ve E vitaminleri 
deriyi düzgünleştirir, 
magnezyum 
metabolizmayı 
harekete geçirir, 
fosfor ve 
silisyum dokuları 
kuvvetlendirir. 
Vücudun fazla 
suyunu atması için 
beyaz ve kırmızı turp, 
maydanoz, kereviz, 
çilek ve pilav yiyin. 
Tuz, şeker, alkol, 
sigara, koyu çay, 
kahve, çikolata, 
kızartma ve undan 
uzak durun. Derinin 
kanla beslenmesini 
teşvik edin. Örneğin 
masaj eldiveni ile 
kendi kendinize 
masaj yapın ya da 
saunaya gidin." 
Selülitin rejimle 
geçmeyeceğini ve 
özel bir tedavi gerek
tirdiğini kaydeden 
Doç. Dr. Fatih Peker, 
tıbbi tedavilerin de. 
"Tıbbi masajlar, 
Akupunktur, Ozon 
terapi-Ozon 
banyosu, Lazer 
terapi, Basınç ter
apisi, Mezoterapi, 
Lipoliz (Soya 
Enjeksiyonu), 
Liposuction" 
olduğunu kaydetti

Her yıl 450 bin çocuk 
tetanozdan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre, her 
yıl 450 bin yenidoğan 
bebek yaşamlarının 
ilk ayında Neonetal 
Tetenosa (Yenidoğan 
Tetenosu) ve 40 
annenin ise 
Maternal Tetanosa 
(Anne Tetanosuj'na 
bağlı olarak 
öldüğü bildirildi. 
Dünyada Neonetal 
Tetanos ölümlerinin 
tüm yenidoğan 
ölümlerinin yüzde 
14'ünden sorumlu 
olduğu belirtildi. 
Şanlıurfa Sağlık 
Müdürü Dr.Nevzat 
Yetkin, Türkiye ve 
özellikle de 
Şanlıurfa'da doğum 
ile ölümlerin kayıt ve 
bildirim sistemi 
oturmadığından, 
yenidoğanların 
herhangi bir sağlık 
personeli tarafından 
görülmeden 
evde doğup yine 
evde ölmesinden 
dolayı bu hastalık
ların ölümlerin 
ancak yüzde 5'nin 
bilindiğini tahmin 
edildiğini söyledi.
Bu nedenle 
Neonetal 
Tetanos'un 
"Sessiz katil" 
olarak 

adlandırıldığını 
bildiren Yetkin, 
2002-2004 yılları 
arasında 
Türkiye'de 
görülen toplam 
82'dan vakadan 
28'inin Şanlıurfa'da 
görüldüğünün 
altını çizdi.
Yetkin, "2005 
yılında ise 
Türkiye'de toplam 
32 vaka tespit 
edilmiş, bunun da 
İTİ yine 
Şanlıurfa'dan 
bildirilmiştir.
İlde her yıl 43 bin 
civarında doğum 
gerçekleşmektedir. % 
Bunların büyük 
çoğunluğu da evde • 
olmaktadır.
Dolayısıyla bu 
hastalığa yakalanma 
riski yüksek 
olduğundan ve 
yakalananların da 
yüzde 70 ila 100'ü 
öldüğünden, bu 
kampanyaların 
yapılması kaçınıl
mazdır.
Tetanozdan 
korunmanın tek yolu 
aşılı olmaktır. 
15-49 yaş arası 
kadınlar Tetanos 
aşısını mutlaka 
yaptırsın" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 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

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

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

1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E

B
1 ■

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_________ S13 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
Dev|et 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 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
TUNCAYOTOGAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
26 NİSAN 2006 ÇARŞAMBA 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
E. Dinçer Mah. Irmak Sok. 
Tel: 513 03 75 GEMLİK

GEMLİK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GUNL.UK SİYASİ GAZETE BMBİ

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2422 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GUNL.UK


ÇOK YADINDA 1
BAŞLATACAĞIMIZ 

ABONELİK KAMPANYAMIZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Gf MD A$ GEMLİK DOĞAL 
DOĞAL GAZ GAZ DAGITIM *»■

İrtibat Tel : 513 29 29

ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS I

GEMLİK gübre sanayİİ - borçelİk Orhangazi Caddesi No: 80BORUSAN ÇALIŞANLARINA vıııaııya^ı uauucoı ııv
1 MAYIS ■ 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEMLİK Tel : 512 10 11



Özel eğitime 1000 YTL yardım
Özel okullarda öğrenim gören öğrencilere, her ders yılı için öğrenci başına belirlenen ücretlerin yarısını geçmemek üzere, azami 1000 
YTL tutarında devlet yardımı yapılmasını da öngören Özel Öğretim Kurumlan Kanunu Tasarısı, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda 
görüşülecek.Özel okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullar
da ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyecek. Haberi sayfa 7’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■
27 Nisan 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Borusan 
Lojistik’te 
feci kaza

Borusan Lojistik’te çalışan 30 yaşın
daki Şefik Geyik adlı işçi, konteyner 
taşıyan vinç aracının altında kalarak 
feci şekilde can verdi. Sayfa 3’de

Gemlik Gübre Sanayiinden aldığı amonyum nitrat gübreyi Samsun’a götürüyordu

Gübre yüklü gemi battı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çocuğa da maşallah..
Hergün yeni acayipliklere tanık oluyoruz.
İktidarın takıntısı türban ve İmam Hatipler 

olunca gaf üstüne gaf yapmaktan da kendi
lerini alıkoyamıyorlar.

Bir şekilde takıntılarını uygun olmayan 
ortamlarda da dile getirmeye çalışıyorlar.

23 Nisan kutlamalarında TBMM’e getirilen 
21 yaşındaki İmam Hatip’li kazık kadar çocuk! 
kürsüyü bulunca esti de esti...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk 
Bayramında çocuklar kısa bir süre de olsa 
Başbakan olurlar, Bakan olurlar, TBMM 
Başkanı olurlar, Kaymakam, Belediye 
Başkanı olurlar...

Olurlar da çocuklar olur.
Çocuk diye 21 yaşındaki delikanlıyı Meclis 

kürsüsünden biryerlere mesaj vermesi için 
konuşturursanız, kaş yapayım derken göz 
çıkarırsınız.

Sayın TBMM Başkanı Arıç, “Konuşmasını 
kesseymidik. Orası milletin kürsüsü, orada 
herkes istediğini söyleri” diyor.

Yanlışa yanlış yanıt veriyor.
İyi de bu gencin, Çocuk Bayramında o 

kürsüde işi ne?
Sizini sorununuz, üzüm yemek değil, 

bağcıyı dövmek.
Şuna inanıyorum ki türban ve imam hatip- 

* lerin sorunu bitsin, tabanlarına yaranmak için 
yenileri çıkaracaklar ve sürekli olarak 
Cumhuriyetin kurumlarıyla çatışacaklar.

Onların kafalarındaki Cumhuriyet ve 
demokrasi anlaşıyı farklı.

Bakmayın siz öyle bol keseden demokrat 
görünmelerine, kendileri gibi düşünmeyen
lerin en büyük düşmanıydılar.

Ulusal bayramlarda, Atatürk Anıtları 
önünde saygı duruşunda bulunmaya bile 
gelmiyorlardı. Şimdi ne değişti?___________

190 metre uzunluğundaki İran Bandıralı Magani adlı kuru yük 
gemisi, Gemlik’ten bin 317 ton amonyum nitrat gübre 
yükleyen Hacı İbrahim adlı gemi ile Çınarcık-İştanbul arasın
da önceki gece çarpıştı. Kazadan sonra Halil İbrahim adlı 
gemi battı. Sahil Güvenlik bir botta 4 kişiyi kurtarırken 5 
gemici tüm aramalara karşın bulunamadı. Haberi sayfa 3’de

Milli Eğitim Bakanlığı, dar gelirli aileleri 
rahatlatacak bir karara imza attı. Bakanlık, 
ilköğrenimlerini Pansiyonlu İlköğretim 
Okulu (PİO) ve Yatılı İlköğretim Bölge 
Okulları'nda (YİBO) tamamlayıp bu sene 
mezun olacak öğrencileri, lise öğrenimleri 
boyunca ücretsiz okutma kararı aldı.

Haberi sayfa 8’de

Başkan Şahin’den
Kentlilik Bilinci çağnsı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
Büyükşehir Belediyesi’nin ortak bir kent 
kültürü oluşturmak amacıyla başlattığı Kent 
Kültürü ve Kentlilik Bilinci Projesine 
herkesin destek olmasını istedi. Sayfa 6’da

+

GEMPORT işletmeleri ile Liman-İş arasında süren mahkeme 
sonuçlandı.Bursa 5.nci İş Mahkemesi 20 Nisan 2006 
tarihinde bilirkişi raporuna dayanarak GEMPORT Liman 
Tesisleri’nde işçi çoğunluğunun Liman-İş Sendikası’nda 
olduğuna karar verdi. Liman-İş Sendikası Gemlik Temsilcisi 
Ertaç Öktem, yaptığı açıklamada, davalı GEMPORT işlet
melerinin Bursa 5.nci İş Mahkemesi’nin verdiği kararı 
büyük bir olasılıkla temyize göndereceğini söyledi. 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yıldırım Akıncı

Elif ESMEN

GEMPORT’ta isçi 
yoğunluğu Liman-lş'te

Bursa İnşaat 
Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilciliği’ne 
Yıldırım Akıncı 
üçüncü kez seçildi. 
Odanın Gürle 
İş Merkezi’ndeki 
bürosunda 
48 üyeden 
çoğunluğun 
katılımıyla yapılan 
seçimde Yıldırım 
Akıncı, İbrahim 
Camcıoğlu ve 
Onur Gürel'den 
oluşan üç kişilik 
yönetim kurulu 
üyesi belirlendi. 
Kongreye katılan 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şube Başkanı 
Adem Özdemir, 
Yıldırım Akıncı'nın 
üçüncü kez 
seçilmesini kutladı. 
Gemlik 
Temsilciliği’nin 
başarılı hizmetlere 
imza atmasından 
dolayı teşekkür eden 
Başkan Özdemir 
"İşleyiş ve çalışma 
bakımından nizam 
ve intizama 
uyarak titiz ve 
dikkatli çalış
malarınızdan 
dolayı sizleri 
kutlarım.
Üyelerimizin 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

sizlere olan 
memnuniyetini, bir 
kez daha seçerek 
göstermeleri bunu 
kanıtlamaktadır.
Yeni dönemde de 
başarılarınızın 
devamını diliyorum" 
diye konuştu.
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şubesi Gemlik 
Temsilciliği’ne 
üçüncü kez seçilen 
Yıldırım Akıncı 
üyelerin yönetime 
duydukları 
güvenden 
dolayı kendilerine 
teşekkür ederken, 
"Birlik, beraberlik 
ve uyum içinde 
bu yolda sizlerle 
devam edebilme 
onurunu yaşattınız. 
Bizim temsilcil
iğimizde üst ya da 
ast diye bir kavram 
bulunmamaktadır. 
Konu ne olursa 
olsun konuşarak 
ve tartışarak en 
doğru kararları 
vererek iyi 
hizmetler ortaya 
çıkarmaya 
çalışmaktayız. 
Bizlerin başarısı 
hepimizin 
başarısıdır, bir 
kez daha teşekkür
lerimi sunuyorum" 
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yılan hikayesine 
dönen 
GEMPORT 
işletmeleri ile 
Liman-İş arasındaki 
mahkeme nihayet 
sonuçlandı.
Bursa 5.nci 
İş Mahkemesi 
20 Nisan 2006 
tarihinde bilirkişi 
raporuna dayanarak 
GEMPORT Liman 
Tesisleri’nde 
İŞÇİ çoğunluğunun 
Liman-lş 
Sendikası’nda 
olduğuna karar verdi. 
Liman-İş Sendikası 
Gemlik Temsilcisi 
Ertaç Öktem, 
konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
davalı GEMPORT 
işletmelerinin 
Bursa 5.nci İş 
Mahkemesi’nin 
verdiği kararı 
büyük bir 
olasılıkla temyize 
göndereceğini 
belirterek, "Oradan 
gelecek karar bizim 
lehimize olacaktır. 
Kararın ardından

Büyükşehir bir ilke daha imza attı
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi'nde 
düzenlenen “Tarihin 
Dili Olsa” konulu 
söyleşide Bursa'nın 
tarihteki rolü ve fetih 
döneminde yaşanılan 
olaylar anlatıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Kütüphanesi, 
“Edebiyat 
Akşamları”ndan 
sonra bir ilke daha 
imza atarak “Tarihin 
Dili Olsa” konulu 
akşam söylentilerinin 
startını verdi. Tarihe 
ışık tutarak gizli 
kalmış ayrıntıları gün 
yüzene çıkartacak ve 
bilinmeyen gerçek
lerin belki de ilk defa 
telaffuz edileceği 
söyleşilerinin ilki 
Şehir Kütüphanesi 
Üftade Gösteri ve 
Konferans 
Salonu'nda gerçek

GEMPORT’ta. 
çoğunluğu bilirkişi 
raporuyla tespit 
edilen Liman-İş 
Sendikası toplu 
iş görüşmeleri 
için işverene 
çağrıda bulunacak" 
dedi.
GEMPORT’ta 
çalışan işçi 
sayısının yaklaşık 
yüzde 80'inin 

leştirildi. Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı ve 
aynı zamanda 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kent Müzesi 
Müdürü Ahmet Ömer 
Erdönmez yöneti
minde gerçekleşti 
rilen söyleşinin 
konuk konuşmacıları 
ise Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın ile 
Gazeteci-Yazar Raif 
Kaplanoğlu oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, tarihi bir 
ısıtıcıya benzettiğini 
belirterek, “Tarihin 
gerçeklerine yak
laştıkça insan ısınır, 
uzaklaştıkça soğur 
ve üşür. Bu yüzden 
tarihimizi en doğru 
bir şekilde bilip 
öğrenmeliyiz” dedi.

Liman-İş'e kayıtları 
olduğunu belirten 
Ertaç Öktem, 
Yargıtay'dan gelecek 
kararın ardından 
GEMPORT’ta 
tam yetkili sendika 
olacağını söyledi. 
GEMPORT işlet
melerinin büyük 
hissedarı olan 
İş Bankası'nın 
mahkemeye

Türk halkı olarak 
kendi tarihimizi 
araştırmak zorunda 
olduğumuzu 
söyleyen Yalın, 
“Dünya yüzeyinde 
700 yıl hükümdarlık 
yapmış bir toplumun 
bireyleri olarak tari
himize doğru da olsa 
yanlış da olsa araştır
mak ve öğrenmek 
zorundayız. 4 milyon 
metrekareden 200 bin 
metrekareye düşün 
bir devletin neden bu 
duruma düştüğünü 
iyi bilmek gerekir ve 
olaylardan kendimize 
dersler çıkarmalıyız” 
diye konuştu. 
Osmanh döneminde 
Bursa'da bir çok ilk
lere imza atıldı 
Bursa'nın Osmanh 
İmparatorluğu için 
ayrı bir öneminin 
olduğunu hatırlatan 
Yalın, “Dünya 
yüzeyinde 700 yıl 

yaptığı itirazın 
bilirkişi raporuna 
dayanarak 
reddedildiğini 
söyleyen Liman-İş 
Temsilcisi Ertaç 
Öktem, "Liman- 
İş GEMPORT 
işletmesinde 
toplu sözleşme 
yapma hakkını 
kazanmıştır" dedi.

hüküm eden bir 
devletin temelleri 
Bursa'da atıldı. 
Ayrıca Osmanlı 
İmparatorluğu'na da 1 
başkentlik yapan 
Bursa'nın her karışı 
bunun için çok 
değerlidir” şeklinde 
konuştu. Bursa’yı 
fetih eden 
Orhan Gazi'nin 
daha sonra 
yaptığı ilklerle de 
tarihe geçtiğini ifade i 
eden Yalın, “İlk 
para matbaası, 
ilk divan toplantısı, | 
ilk yaya ve atlı 
ordularının ve ilk 1 
yeniçeri ocağının j 
da Orhan Gazi 
döneminde 
kuruldu” dedi.
Gazeteci-Yazar Raif 
Kaplanoğlu ise 
Osmanh İmparator-i 
luğu'nun tarihinde j 
olduğu gibi Bursa'nın 
kurtuluşu tarihi olan I 
6 Nisan 1326'yı bile I 
yabancılardan 
öğrendiklerini 
söyledi.
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Gemlik Gübre Sanayiinden aldığı amonyum nitrat gübreyi Samsun'a götürüyordu

Gübre yüklü
I Yazı YO RUM

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

gemi battı
190 metre uzunluğundaki İran Bandıralı Magani adlı kuru yük gemisi, 
Gemlik’ten bin 317 ton amonyum nitrat gübre yükleyen Hacı İbrahim 
adlı gemi ile Çınarcık-İstanbul arasında önceki gece çarpıştı. 
Kazadan sonra Halil İbrahim adlı gemi battı. Sahil Güvenlik bir botta 
4 kişiyi kurtarırken 5 gemici tüm aramalara karşın bulunamadı.
Samsun'a götürmek 
üzere Gemlik Gübre 
Fabrikası’ndan bin 
317 ton amonyum 
nitrat gübre yükleyen 
70 metre uzunluğun
daki Hacı İbrahim 
adlı yük gemisi, 
önceki gece saat 
O2.oo şıralarında 
Armutlu Bozburun 
açıklarında İran 
bandıralı Maganı adlı 
kuru yük gemisiyle 
çarpıştı. Çarpışma 
sonucu batan gübre 
yüklü gemi mürette
batından 4 kişi kur
tarılırken, 5 kişiden 
haber alınamadı.
Edinilen bilgiye göre, 
Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü ve Sahil 
Güvenlik ekiplerine 
saat 22.50 sıralarında 
ulaşan ihbar 
üzerine iki tekne ile 
bölgeye hareket etti. 
Sahil Güvenlik ve 
Kıyı Emniyeti ekipleri 
tarafından önceki 
gece saat O2.oo 
civarında Hacı

le

Borusan Lojislik'le feci kaza
ni” 
ın

Borusan Lojistik’te 
meydana gelen kaza
da Şefik Geyik(30) 
adlı işçi kontenyer 
taşıyan vinç aracının 
altında kalarak 
yaşamını kaybetti. 
Feci olay önceki 
gece saat 23.oo 
sıralarında meydana 

İbrahim'in can sah 
içerisinde bulunan 
4 kişi kurtarılarak, 
Hudut Sahil 
Güvenlik’e ait Sağlık 
botuna teslim edildi. 
Sağlık durumları 
iyi olan 4 kişi 
Haydarpaşa Numune 
Hastanesi’nde tedavi 
altına alındılar.
Kurtarılan ikinci kap
tan Mustafa Bahar 
(46), ikinci makinist 
Emin Salut (50), 
Mehmet Emin 
Büyükaydın (26) ve 
aşçı Baki Şentürk 
(36), İran uyruklu 
geminin kendilerine 
çarpttığını söylediler. 
KAYIPLAR
ARANIYOR
Geminin kaptanı 
Mehmet Çelik (47), 
Baş makinist Cafer 
Bayrak (45), telsizci 
Ömer Türkay (57), 
usta gemici Yakup 
Saygan (46) ve yağcı 
Mustafa Çiçek (36) 
önceki gece Kıyı 
Emniyeti'ne ait 3 

geldi.
Evli ve iki çocuk 
babası olan Şefik 
Geyik konteynerlerin 
yerleştirildiği 
bölgede meydan 
işçisi olarak 
çalışırken, vinç 
aracının tekerleği 
altında kaldı. 

tekne ile yapılan 
arama çalışmalarında 
bulunamadı.
Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü ve Sahil 
Güvenlik ekipleri dün 
bütün gün bölgede 
arama çalışmalarını 
sürdürdüler.
Bu arada İran 
Bandıralı Magani 
Gemisi ise 
yakınlarında bir 
balıkçı teknesinin 
battığını bildirmesi 
dikkat çekti.
Yalova Liman 
Başkanlığı bölgesin
deki kaza ile ilgili 
rapor düzenlenecek. 
Hacı İbrahim'in 
batmadan önce 
SOS sinyali gön
derdiği ve koordinat
larının bu sinyalle 
tespit edildiği 
bildirildi.
DENİZ KİRLİLİĞİ 
SÖZ KONUSU 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’ndan 
Samsun Limanına 
götürülmek üzere,

Feci şekilde 
ezilen Şefik Geyik, 
olay yerinde öldü. 
Olay işyerinde 
çalışanlar arasında 
şok etkisi yaparken, 
vinç şoförü 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
olarak İlçe jandarma 

dökme olarak yükle
nen, patlayıcı ve 
zehirleyici özelliğe 
sahip amonyum 
nitratın Marmara 
Denizine karıştığı bu 
zehirli gübrenin deniz 
canlıları ve deniz 
kirliliğine olumsuz 
etkisi olacağı 
kaydedildi.
Diğer taraftan Yalova 
Valiliği ise yaptığı 
yazılı açıklamada, 
denizdeki araştır
maların sorumluluğu
nun Sahil Güvenlik 
Komutanlığı'na ait 
olduğu, adli yönden 
araştırmasının ise 
bölge itibariyle 
İstanbul Kadıköy 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına ait 
olduğu bildirildi.
Yalova Valiliği'nin 
hukuki bir sorumlu
luğunun olmadığı 
belirtilen açıklamada, 
sadece vatandaşları <• 
bilgilendirmek için 
çalışma yapıldığı 
duyuruldu.

Bölük Komutanlığı 
soruşturma 
başlatırken, 
İlce Cumhuriyet 
Savcılığı da 
olaya el koydu. 
Genç işçinin 
ölümü Borusan 
camiasında 
üzüntü yarattı.*

İnternet tehlikeli olmaya başladı....

Bilgisayar kullanılmaya başladıktan sonra 
İnternetin gelişi bu çağın en önemli buluşları 
arasında yer aldı.. Müthiş bir icat.

İnternet dünyayı öyle küçülttü ve şeffaf 
hale getirdi ki her şey elinizin altında.

Bazen düşünüyorum tarihçiler içinde 
bulunduğumuz yüzyılı, internet öncesi, 
internet sonrası diye mi tanımlayacaklar ?

İnternetin olumlu yönleri anlatmakla bit
mez. Bu işin sonu da yok gibi...

Bilişim sektörü öylesine güçlü ki, bilgisa
yar programlarını ve internet paketlerini 
pazarlarken, tüm iyi yönlerini anlata anlata 
bitiremiyorlar.

Şöyle bir etrafınıza bakının, her yerde bil
gisayar ve internet var...

înternet-cafe’lerle yaşantımızın bir 
parçası haline geldi...

Bir an bilgisayarın ve internetin 
yaşamımızdan çıktığını düşünün, her şeyin 
zorlaşacağını, ortaçağ karanlığına gömüldü 
ğümüzü göreceksiniz...

Bu durumda internet faydalımı zararlı mı 
diye sorarsanız, bu hangi açıdan baktığınıza 
bağlı olduğunuza kalıyor...

Bilişimcilere göre melek olarak görünen 
internet, objektif gözlemciler ye mağdurları 
için tehlikeli olarak görülüyor...

İstanbul’da çok önemli bir panel bu konu- | 
dâ yapıldı... .

Microsoft, Emniyet Genel müdürlüğü, 
İnterpol, Uluslar arası haksızlığa uğrayan 
çocuklar merkezinin ortaklaşa düzenlediği 
eğitim seminerlerinden biri...

Bu panel Tv. kanallarından canlı olarak 
yayınlansa idi, herhalde kimse evinde bil
gisayar bulundurmaz veya çocuklarını 
olduğunca bilgisayardan uzak tutar, bilgisa
yarını kilit altına alırdı..

Bizleri korkutan, dehşete düşüren tablo 
şuydu... Çocuk pornösu, şiddet ve kumar 
internette çok arttı..

Tüm dünya gibi Türkiye’de bu dehşet 
tablosunun içine girmeye başladı..

Tehlikeden kurtulmanın ya da etkisini 
azaltmanın yolu ise bilinçlenmeden geçiyor.. 
Bu da bizde yok.. Bu konuda ne eğitilmiş bir 
toplumuz, ne de bunları önleyecek bir siyasi 
güce sahibiz...

Başlıklarla tehlikeleri anne -babalara 
şöyle aktarabilirim..

- İnternette çocuk pornosu sınır tanımıyor, 
toplumun dokusunu bozuyor.

- Kumara, şiddete, oyunlara giden prog 
ramlar çok.

- Çocukların % 70 ‘i inter cafelerden inter
nete giriyor..

- Öğrenciler ödevlerini hazırlarken, kendi
lerini bir anda porno sitelerinin içinde bulu 
yorlar.

- Anne babalar interneti bakıcı olarak 
görüyor. Odasına kapanan öğrenciyi çalışı 
yor zannediyor ve mutlu oluyor.

- Güvenlik güçleri tek başına bu sorunu 
çözemiyor..

Bilgisayar ve internet kullanımı, biz de az 
zamanla çoğalacak. Cep telefonunda olduğu 
gibi.. Tabidir ki az oluşu sevinilecek bir 
durum değil..

İnşallah çoğaldıkça suç oranları da art
maz. Eğitim düzeyi düşük toplumlarda her 
türlü tehlike birden yayılır. İrtica gibi. Yobaz 
kafa buna müsaittir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'in kenarında 
bulunan Umurbey 
Sanayi Bölgesi'nde 
yeni bir çöplük 
yaratılıyor.
Cihatlı Köyü 
sınırları içinde 
bulunan Gemlik 
çöplüğüne 
götürülmeyen atıklar 
yakın olduğu için 
buraya bırakılıyor. 
Görüntünün insanlık 
ayıbı olduğunu 
belirten MHP İlçe 
yönetimi, yaratılmak 
istenen çöplükte 
yaptıkları incelemede 
Umurbey ve Gemlik 
belediye Başkanlarını 
göreve çağırdılar. 
YENİ BİR ÇÖPLÜK 
YARATILIYOR 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu,

a

£

:>■ KWA ÖZALP Hium
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arşa, 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

ı

l 
î

1

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

Umurbey sınırları 
içinde bulunan ve 
Yalova asfaltına 
çıkan sanayi 
bölgesinde bir çok 
gıda firmasının 
faaliyet gösterdiğine 
dikkat çekerek, "Gıda 
üreten firmaların 
bulunduğu bölgede 
yaratılan çöplük iki 
belediyenin ayıbıdır. 
Ülkede yaşanan 
kimyasal atıklı 
varillerin insanların 
hayatlarını tehlikeye 
atarken bizlerin bu 
çöplükte üretilen 
ürünleri yememiz 
ne kadar mantıklıdır. 
Gemlik'in çeşitli 
yerlerinden getirilen 
başta kalorifer ve 
soba külleri ile evlerin 
atıkları buraya getirilip 
boşaltılıyor. İlçenin, 
hemen yanında 

yaratılan çöplük 
Gemlik'in sahipsiz 
bırakıldığının en 
bariz örneğidir" dedi. 
UMURBEY 
BELEDİYESİNİ 
GÖREVE 
ÇAĞIRIYORUZ 
Yaratılmak istenen 
çöplüğün Umurbey 
Beldesi sınırların 
içinde olması 
nedeniyle Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler'i 
göreve çağıran MHP 
İlçe Başkam 
Mehmet Kayaoğlu, 
"İki belediye 
başkanının duyarsız 
kalmasından 
üzüntü duyuyoruz. 
Burada halkın 
sağlığıyla oynayarak 
çöplük yaratılmasını 
protesto ediyoruz. 
Vakit geçirilmeden 
önlem alınsın" 
şeklinde konuştu. 
Kayaoğlu, bölgedeki 
gıda firmalarını 
denetleyen İl 
Tarım Müdürlüğü 
yetkililerinin 
bu çöplüğü neden 
görmezlikten 
geldiklerine ise 
anlam veremediklerini 
söyledi.
MİKROPLU 
SU POMPASI 
ÇALIŞTIRILIYOR 
Toptancı Zeytin

Hali’nde bulunan 
ve mikroplu olduğu 
gerekçesiyle kapatılan 
su kuyusunun aralıklı 
olarak çalıştırılarak 
Üretici Zeytin Hali’ne 
su verildiğini de

totarven eşlerinden gıda kermesi

Elif ESMEN

Rotary Kulübü üyele 
rinin eşleri tarafından 
geliri Özel Türe Özür
lüler Okulu bahçesin 
de dikilecek ağaçlara 
destek amacıyla 
Belediye Sergi 
Salonu’nda gıda ker
mesi düzenlendi.
Rotary Kulübü 
Başkanı Diş Hekimi 
Peyami Çağlar'ın eşi 
Sevgi Çağlar'ın 
girişimleriyle yapılan 
kermeste üye 
eşlerinin temin ettiği 
gıda ürünleri 
vatandaşlara satıldı. 
Sevgi Çağlar 
yaptığı açıklamada, 
"Özürlüler Okuluna 
dikilecek ağaçlar için 

belirten MHP'liler, 
soruna çözüm 
bulunmasını istediler.
Doğalgaz çalış
malarının ardından 
yollara dökülen tozlu 
toprağında özellikle 

bizde destek olmak 
istedik. Bu yüzden 
Gemlik Rotary 
Kulübü üye eşleri 
olarak elimizden 
geldiğince hazır
ladığımız yiyecekleri 
satışa sunduk. Bize 
yardımcı olan 
herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Yoğun ilgi gören 
kermeste satılan 
yiyecekler kısa 
sürede tükenirken 
Sevgi Çağlar, bu tür 
faaliyetlerin devam 
edeceğini açıkladı.
ROTARACTLAR 
DESTEK VERDİ
Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri, ker
mese destek olmak 
amacıyla katılarak 

okulların önünde 
sıkıntı yarattığını 
ifade eden MHP 
yöneticileri yolların 
önlerinde yıkama 
işleminin yapılmasını 
istediler.

satışlara yardımda 
bulundular.
Rotaract Kulübü 
Genel Sekreteri Yelda 
Baykız, Gemlikte , 
gerçekleştirilen ve 
devam edecek olan 
tüm yardım amaçlı * 
faaliyetlerde kulüp | 
olarak üzerlerine | 
düşen her türlü göre
vi yapacaklarını belir
tirken, "Özürlüler 
Okulu’na bizimde ifl 
katkımız bulunsun 
istedik ve bundan a 
sonra yapılacak 1 
her türlü 
organizasyonda 
elimizden geleni j 
yapacağız. Tüm ! 
Gemlik halkını da fl 
duyarlı olmaya davet l 
ediyoruz" dedi. I
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Küçük optimistler ilk sınavlarını verdi
Elif ESMEN

Geçtiğimiz hafta 
Gurup Birinciliği 
yarışmalarına 
katılmak üzere 
Çanakkale'ye giden 
küçük optimistler 
Gemlik’e döndü. 
Yelken kupası Gurup 
Birinciliği için 
Çanakkale'ye giden 
13 Optimist 
Karabiga'da yarıştılar. 
Hava şartlarının 
uygun olmamasından 
dolayı iki gün denize 
açılamayan daha 
sonrasında ise 
12 yarıştan 7 sinin 
iptal olmasıyla 
sadece 5 yarışa 
katılan küçük 
yelkenciler zor şart
lara rağmen yarışı 
bırakmadılar. 75 
yelkencinin katıldığı 
yarışlarda Cengiz 
Beliç 38., Murat 
Sağlam 43., Haşan 
Sal 44., Furkan Temir 
44., Uğur Güner 48., 
Tuğba Öksüz 50., 
Ahmet Kahraman 53., 
Ömer Batuhan Cesur 
63., Bahadır Arabalı 
64., Emirhan Düşmez

66., Osman Cam 67., 
Zeynep Saldüz ise 
69. olurken antrenör 
Önder Cesur sekiz 
ay gibi kısa süreli 
eğitimin ardından 
bu sonuçların 

alınmasının çok iyi 
olduğunu söyledi. 
SPONSOR'A 
İHTİYACIMIZ VAR 
Bursa ilinde faal 
olarak Yelken Sporu 
yapan tek kulüp 

olduklarını belirten 
Gemlik Yelken 
Kulübü antrenörü 
Önder Cesur, 
kendi imkanlarının 
yetersiz olduğunu, 
sponsorlarının 

bulunmamasından 
dolayı oldukça zorluk 
çektiklerini belirterek, 
"Şimdiye kadar kendi 
aramızda yarışıyor
duk. İlk defa gurup 
yarışlarına katıldık.

Çocuklar kısıtlı 
imkanlarla beklediği 
m in de üstünde 
gayret göstererek ilk 
sınavlarını geçtiler. 
Kulübümüze destek 
olacak sponsorlar 
bulabilirsek imkanları 
mız değişecek ve 
zeytin tekneleri yeri 
ne profesyonel ekip
manlarla daha rahat 
yarışacağız” dedi. 
DESTEK 
BEKLİYORUZ
6-7 Mayıs tarihlerinde 
Gemlik de yapılacak 
olan Gençlik ve 
Spor Basın kupası 
yarışlarına destek 
beklediklerini 
belirten Önder Cesur 
"Bilgi almak ister 
şeniz www.gem- 
likyelken.com web 
adresinden yada 
0-224-5122520 
nolu telefonlardan 
ulaşabilirsiniz, 
e-mail adresimiz 
info@gemlikyelken. 
com'dur.
Gemlik için, 
çocuklarımız için 
desteklerinizi 
bekliyoruz" dedi.

Gem
EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

B LG KLİMA 
vie|mann 
KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı
Bakır Boru
Kalorifer Tesisatı
Dönüşüm
Merkezi Sistem
Bakım Onarım
Katı Yakıt Kazanları

fES»SA*

rıl
■

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No:l6 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

5130302

http://www.gem-likyelken.com
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Başkan Şahin’den Kentlilik Bilinci çağrısı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ortak 
bir kent kültürü oluş
turmak amacıyla 
başlattığı Kent 
Kültürü ve Kentlilik 
Bilinci Projesi’nin 
‘Medya Buluşması’, 
Hünkar Köşkü’nde 
yapıldı. Başkan 
Şahin, Kentlilik 
Bilinci Projesi’ne 
Bursa’da yaşayan 
herkesin destek 
olmasını istedi. 
Başkan Şahin, 
Bursa’nın kent 
kültüründe 
vazgeçilmez bir yeri 
olan yerel medyanın 
Kentlilik Bilinci 
Projesi’nin amaçları, 
lansmanı, önemli 
etapları ve nasıl 
yürütüleceği konu
larında bilgi vererek, 
basın, mensuplarının 

görüş ve önerilerini 
dinledi. Başkan 
Şahin, Bursa’da 
yaşamanın, bu kentin 
mensupları olmanın 
nimet ve ayrıcalık 
olduğunu ancak bu 
özelliğin kentte 
yaşayanlara ayrı bir 
takım sorumluluklar 
da getirdiğini söyledi. 
Kentin sahip olduğu 
tarihi, kültürel ve 
doğal güzelliklerin 
bu kentte yaşayan 
insanların sahip çık
tığı ölçüde ayakta 
durabileceğini 
belirten Şahin, “Bu 
noktadan hareketle 
Bursa’da yaşayan
ların kentle olan 
sosyal bağlarını 
güçlendirmek, 
yaşadıkları kentin 
farkına varmalarını 
sağlamak, bu şehrin 
bir parçası olduklarını 
hissettirmek ve 
şehrin her türlü 
değerine bu bilinçle 
sahip çıkmalarını 
sağlamak için 
Kentlilik Bilinci 
Projesini hayata 
geçirdik. Bu projenin 

başarılı olması, 
Bursa’da yaşayan 
herkesin kentine 
sahip çıkmasıyla 
mümkün olacaktır” 
dedi.
‘Kentimiz Geleceği 
miz’ sloganıyla 
başlattıkları Kent 
Kültürü ve Kentlilik 
Bilinci Projesi’nin 
büyük bir sosyal 
dönüşüm çalışması 
olduğunun altını 
çizen Başkan Şahin, 
bu projenin kentte 
yaşayanları, pasif bir 
izleyici olma yerine, 
kentin etkin bir 
öznesi kılmayı 
amaçladığını 
vurguladı.
Başkan Şahin: “Bu 
kent, kentte yaşayan
larla bir bütüntür” 
Kentlilik Bilinci’nin 
hedefinin daha yeşil, 
nefes alınabilir, temiz 
ve sağlıklı bir 
Bursa’nın temeli 
olduğunu ifade eden 
Şahin, “Unutmayalım 
ki, bu kent, kentlileri 
ile bir bütündür. 
Kentlilerin 
davranışları ve yaşam 

tarzları, kent yöneti-. 
minin işini kolay
laştırır veya zor
laştırır. Bursa’yı daha 
yaşanabilir kılmak 
için kent kurallarına 
uyup, kentlilik bilinci
ni, bu bilinci taşı
mayanlara öğrete- 
bilmeliyiz. Borunu 
oluşturan bizler, yine 
sorunun çözümünü 
bulmak zorundayız. 
Çünkü ‘Ya sorunun 
bir parçasıyızdır, ya 
da çözümün’. Biz 
çözümün bir parçası 
olmak için bu yola 
çıktık. Bu kentte 
yaşayan herkesinde 
buna destek olup, 
kentimizi yaşanmak
tan mutluluk duyulan 
bir yer haline 
getirmeliyiz” diye 
konuştu. Yollarının 
uzun olduğunu ancak 
büyük yolculukların 
bile küçük bir adımla 
başladığını ifade 
eden Şahin, kentin en 
önemli dinamik
lerinden basın 
mensuplarından 
projeye destek 
vermelerini istedi.

Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut’ta, projenin 
başlangıcından 
bugüne kadar olan 
etapları hakkında 
basın mensuplarını 
bilgilendirdi. Bulut, 
Bursa halkının kentle 
olan duygusal 
bağları, kente- 
kentliye davranış 
biçimleri, kent 
donanımlarına ve 
ortak kullanım alan
larına davranış biçim
leri, Bursa algıları ve 
ben algıları hakkında 
bilgi toplamak 
amacıyla 2060 denek
le Kent Kültürü ve

Kentlilik Bilinci 
Araştırması yapılığını 
bildirdi. Projenin eh 
büyük hedef kitlesi 
olan anaokulu, 
ilköğretim ve lise 
öğrencileri, öğret
menler ve hemşehri 
dernekleriyle ayrı ayn 
toplantılar düzen
lediklerini,. bunun 
yanı Şıra kent pro
tokolünün de ziyaret 
edilerek, çalışmalar 1 
hakkında bil
gilendirildiğini ifade 
eden Bulut, önümüz 
deki dönemde de 
çeşitli resim, fotoğraf, 
kompozisyon ve 
bilgi yarışmaları 
düzenleyeceklerini 
bildirdi.

V
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4 Isıtma, sıcak su w 
kontrol oihaılannûa
ÜO

✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
ı/ CADAÖİ & Fax: (0.224) 513 88 26r DvuALGAZ SOBASI Şube: BalıkpalSH Iffin. No:4

✓ TESİSAT ve PROJE
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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Özel eğitime 1000 YTL yardım
özel okullarda öğre 
nim âören öğren- | 
çileri, her ders yılı 
için iğrenci başına, 
belir|bnen ücretleriı* 

ıı geçmemek iyarı:
üzeri, azami 
1000ıYTL tutarında j 
devlet yardımı yapıl
masını da öngören. 
Özel Öğretim 
Kurumlan Kanunu 
Tasarısı, TBMM 
Milli Eğitim 
Komjsyonu'nda 
görüşülecek.
Tasan, Türkiye 
Cumhuriyeti uyruklu 
gerçek kişiler, özel 
hukıA tüzel kişileri 
veya özel hukuk 
hükütnlerine göre | 
yönetilen tüzel kişilbr 
tarafindan açılacak I 
özel Öğretim kurum*- 
lannâ izin verilme- 1 
sine,"kurumların ’
eğitifı-öğretim, yöne
tim, denetim ve göze
timi ile yabancılar 
tarafından açılmış 
bulunan özel öğretim 
kurutnlarının; eğitim- 
öğretim, yönetim, 
denetim, gözetim ve 
personel çalıştırıl
masına ilişkin usul ve

esasları düzenliyor. 
Tasarıya göre, bir 
kurumda öğretime 
başlayabilmek için 
kurum açma izni alın
ması zorunlu olacak. 
İzin başvuruları ilgili 
milli eğitim müdür
lüğüne yapılacak. 
Valilikçe açılması 
uygun görülen 
okullara ilişkin 
başvurular ise kurum 
açma izni verilmek 
üzere Bakanlığa gön
derilecek. Kurum 
açma talebinin 
valilikçe reddedilmesi 
halinde, kurucu veya 
kurucu temsilcisi 
tarafından talep
lerinin reddine ilişkin 
işlemin tebliğinden 
itibaren on beş 

işgünü içinde 
Bakanlığa itirazda 
bulunulabilecek. 
Kurum açma izni 
alınmadıkça, kuruma 
öğrenci kaydı 
yapılamayacak.
Kurum açma izni ve 
rilmesi, binanın kul
lanılış amaçlarına ve 
Bakanlıkça belirlenen 
standartlara uygun ve 
yeterli bulunmasıyla 
birlikte bazı şartların 
yerine getirilmesine 
da bağlı olacak. 
Kurumlara ad 
verilmesine ilişkin 
esaslar yönetmelikle 
belirlenecek.
Askeri okullar, 
emniyet teşkilatına 
bağlı okullar ve din 
eğitimi-öğretimi 

yapan kurumların 
aynı veya benzeri 
özel öğretim kurum
lan açılamayacak. 
Özel öğretim kurumu 
açacak veya devrala
cak kişilerde, affa 
uğramış olsalar bile, 
yüz kızartıcı bir 
suçtan ya da kasti bir 
suçtan dolayı altı ay 
veya daha fazla hapis 
cezası ile mahkum 
edilmemiş olma 
şartı aranacak.
Meyhane, kahvehane, 
kıraathane, bar, elek
tronik oyun merkez
leri gibi umuma açık 
yerler ile açık alkollü 
içki satılan yerlerin, 
okul binalarından 
kapıdan kapıya en az 
yüz metre uzaklıkta 
bulunması zorunlu
luğu aranacak.
Yabancı okullar, 
Bakanlar Kurulu'nun 
izni ile yeni arazi 
Edinebilecekler ve 
kapasitelerini en fazla 
beş misline kadar 
artırabilecekler.
Özel öğretim kurumu 
açma izni verilen 
kurumlarda, iki yıl 
içinde öğretime 

başlanılmaması 
halinde verilen 
izin iptal edilecek. 
Amacı dışında 
kullanıldığı tespit 
edilen kurumun, 
izni de iptal edilecek. 
İhtiyaç halinde, 
resmi okullarda 
görevli öğretmenler, 
haftada 30 saati 
geçmemek üzere özel 
okullarda ders vere
bilecekler. Bu öğret
menler, asıl görevleri
ni aksatmamak ve 
aylık karşılığı okut
makla yükümlü 
bulunduğu haftalık 
ders saati sayısını 
doldurmaları kaydı ve 
çalıştıkları kurumların 
izni ile sadece 
okullarda görev 
alabilecekler.
Bu öğretmenler, aylık 
karşılığı okutmakla 
yükümlü bulunduğu 
haftalık ders saatinin 
yarısı kadar ücretli 
ders verilebilecekler. 
Özel okullarda 
yöneticilik ve eğitim- 
öğretim hizmeti 
yapanlara, kıdemler
ine göre (emekliler 
hâriç) dengi resmi 

okullarda ödenen 
aylık ile sosyal 
yardım kapsamındaki 
ek ödeme 
tutarlarından 
az ücret 
verilemeyecek.
Bu kurumlardaki 
ek ders ücreti miktarı, 
resmi okullar için 
tespit edilen miktar
dan az olamayacak.' 
Özel okullarda 
öğrenim gören 
öğrencilere, her ders 
yılı için öğrenci 
başına belirlenen 
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.ücre
tini karşılamak üzere 
alınan kredinin 
faizinin yüzde 
50'sini geçmemek 
üzere belirlenen 
kısmı devletçe 
karşılanabilecek.

GDS MÜHENDİSLİK &>
Dursun FARAŞ - İbrahim USLU

Biz ®S Mühendislik olarak;
4 Güvenilir
4 Acık ve Saydam
4 Hesapı verme Yükümlülüğü olan

Verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen 
BİR YAPIDA OLABİLMEK TEMEL İLKEMİZDİR

DELTA KOMBİ
YOGUŞMALI 

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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Emzirme ödeneği artıyor MEB’den dar gelirlilere müjde
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Yasası ile 
halen SSK'lı kadına 
veya sigortalı 
olmayan karısının 
doğum yapması 
dolayısıyla sigortalı 
erkeğe verilen 50 
YTL tutarındaki 
emzirme ödeneği, 
brüt asgari ücretin 
üçte birine yüksele
cek. Bağ-Kur'lular ile 
Emekli Sandığı 
mensuplarına ise 
bü tür bir ödenek 
verilmiyor.
TBMM'de geçen 
hafta kabul edilen 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Yasası ise 
sigortalı kadına veya 
sigortalı olmayan 
karısınındoğum yap
ması nedeniyle 
sigortalı erkeğe, 
çocuğun yaşaması 
şartıyla doğumdan 
sonraki 6 ay 
süresince her ay, 
doğum tarihinde 
geçerli olan asgari 
ücretin üçte biri 

tutarında emzirme 
ödeneği verilmesini 
öngörüyor.
Bu uygulamadan, 
kendi nam ve 
hesabına çalışanlar 
ile devlet memurları 
da faydalanacak. 
Halen SSK'da ölüm 
aylığı alan kız çocuk
larına, evlenmeleri 
durumunda Sosyal 
Yardım Zammı 
hariç olmak üzere, 
evlendikleri tarihteki 
aylıklarının iki yıllık 
tutarı evlenme 
yardımı olarak 
veriliyor. Emekli 
Sandığı'nda da 
evlenmeleri sebe
biyle dul ve yetim 
aylığı kesilen eş ve 
kız çocuklar ile 
anaya bir defaya 
mahsus olmak üzere 
almakta oldukları 
dul veya yetim aylık
larının bir yıllık 
tutarı, evlenme 
ikramiyesi olarak 
ödeniyor. Bağ- 
Kur'lulara ise 
evlenme ödeneği 
verilmiyor.

Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasası 
ise evlenmeleri 
nedeniyle bağlanan 
gelir veya aylıkları 
kesilen eş, kız veya 
erkek çocuklara, 
almakta oldukları 
aylık veya gelir
lerinin bir yıllık 
tutarının evlenme 
ödeneği olarak ver
ilmesini öngörüyor. 
Yasaya göre, halen 
SSK’lılara 213 YTL, 
Bağ-Kur'lulara 186 
YTL, Emekli Sandığı 
mensuplarına ise 
810 YTL tutarında 
verilen cenaze 
ödeneği, asgari 
ücretin üç katına 
çıkarılacak.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, dar gelirli 
aileleri rahatlatacak 
bir karara imza attı. 
Bakanlık, ilköğrenim- 
lerini Pansiyonlu 
İlköğretim Okulu 
(PİO) ve Yatılı 
İlköğretim Bölge 
Okulları'nda (YIBO) 
tamamlayıp bu sene 
mezun olacak öğren
cileri, lise Öğrenim
leri boyunca ücretsiz 
okutma kararı aldı. 
Böylece Bakanlık, bir 
öğrencinin barınma, 
yemek, aylık 40 YTL 
burs, yıllık giysi dahil 
tüm ihtilaçlarını 
karşılayarak, 
velinin elinin 
cebine gitmesinin 
önüne geçecek.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
alınan kararı tüm 
il valiliklerine, İl ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri'ne bir 
genelgeyle bildirdi. 
Alınan karar, 2005- 
2006 eğitim-öğretim 
yılında 584 PİO ve 
YİBO okulunda

devlet tarafından 
okutulmakta olan 
toplam 164 bin 63 
öğrenciden 8. sınıf
tan bu sene mezun 
olacak durumdaki 39 
bin 250 öğrenciyi 
kapsıyor. Mezun ola
cak öğrencilerin 11 
bin 866'sı kız öğren
ciyken, 27 bin 384'ü 
ise erkek öğrenciden 
oluşuyor. Böylece 
bu öğrencilerin 
tümü, lise öğrenime 
devam etmek isteme 
leri halinde, 39 bin 
250 öğrenci, direk 
MEB'in ortaöğretim 
yurtlarına kabul edi 
lerek, lise öğrenim
leri süresince burslu 
okuyabilecek.
Bakanlık, ilköğretim
den mezun olacak 
öğrenci velilerine 

öncelikli olarak 
ortaöğrenime devam 
etmenin önemini 
anlatacak. Her öğren
ci Türkiye genelinde 
5 ortaöğretim pansi 
yonu için tercihte 
bulunacaklar.
Başvurular 1 Mayıs 
2006 tarihinde 
başlayacak, 
15 Mayıs 2006 tari
hinde mesai biti
minde sona erecek. 
Veli öğrencisinin 
başvurusunu inter
netten Bakanlığın 
sinavlar.meb.gov.tr 
adresinden okul 
idarelerince yapa
bilecek. Başvuruları 
alan Bakanlık, 
öğrencinin diploma 
notunu baz alarak 
yerleştirme işlemleri
ni gerçekleştirecek.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Bu d er us ^galgaz
_ mı 

m
Q isisan ) KALORİFER TESİSATI 

KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

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

sinavlar.meb.gov.tr
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Borç taksitlendirmek için son 5 gün Barbarosça
Kredi Kartı Yasası kap
samında, borçlarını 
taksitlendirmek 
isteyenler için son 
5 güne giriliyor. Kart 
borçlarının yeniden 
yapılandırılarak 
tasfiyesi için 
öngörülen 60 günlük 
başvuru süresi 1 
Mayıs'ta sona erecek. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Bülent 
Deniz, geçen süre 
içinde yasadan yarar
lanacak kapsamdaki 
kredi kart borçlularının 
büyük bölümünün 
gerekli başvuruları 
yaptığı bilgisini 
edindiklerini belirterek, 
'Sadece bir banka 
şubesine 16 bin 
başvuru gerçekleşmiş. 
Bu da durumun cid
diyetini göstermekte
dir" dedi. Deniz, asgari 
tutarı ödemeyenlerin 
veya birazını ödemiş 
olanların da yasadan 
yararlanabileceklerine 
dikkati çekerek, kap

Az yakıtla, çok yol nasıl yapılır? CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Hızla artan akaryakıt 
fiyatlarıyla mücadele 
etmenin en iyi yolu 
olabildiğince sakin 
otomobil kullanmaktan 
geçiyor. İşte araç 
kullanırken yakıt 
tasarrufu yapmanın 
altın kuralları: 
Geçtiğimiz yıl ülke 
mizdeki akaryakıt fi 
yatları bir önceki yıla 
göre yüzde 15’lere 
varan oranda artış 
gösterdi. Portreye 
yakıt türleri açısından 
ayrıntılı bakarsak; 
geçtiğimiz yılın ilk 
aylarında 2.34 YTL’ye 
satılan 95 oktanlık 
kurşunsuz benzin bir 
yıl aradan sonra yüzde 
13’lük bir artışla 2.65 
YTL’ye satılmaya baş
landı. Çoğu kişinin 
akaryakıt zarcılarıyla 
mücadele etmek için 
tercih ettiği motorinde
ki senaryoysa daha 
üzücü. Buna göre 
Ocak 2005’te litresi 
1.87 YTL’ye satılan 
motorin Ocak 2006’da 
2.18 YTL’lik bir fiyat 

'etiketi taşır hale geldi.
Bu rakamlar hangi 
yakıt türü seçilirse 
seçilsin artış 
düzeyinin enflasyona 
oranla bir hayli yüksek 
kaldığını gözler önüne 
seriyor. Sizler için 
daha az yakıt tüket
menin yollarını 
araştırdık. Önerilerim
ize kulak vererek 
zamlardan 
minimum düzeyde

sama.alanına giren
lerin sayısının 7 mil 
yon civarında olduğu
nun tahmin edildiğini, 
bunlardan kaçının 
yasadan yararlanabile
ceklerinin ise 
Mayıs ayında netleşe
ceğini ifade etti.
Yasanın ilgili 
maddesinde birçok 
konuda tereddüt 
uyandıran düzenleme 
ler olduğunu vurgu
layan Deniz, ayrıca 
bankaların olumsuz 
tutumları nedeniyle 
sıkıntı yaşandığını öne 
sürdü. Yasanın geçici 

etkileneceğinize 
inanıyoruz. Gaz ped
alıyla dost olun! Halk 
arasında ağızdan ağza 
dolaşan bir deyim 
vardır. Açıkçası bu 
yakıt tasarrufu yap
manın altın kuralını 
ortaya koyuyor. 
Kesinlikle tahmin 
ettiğiniz gibi; “Gaz 
pedalına altında 
yumurta varmış gibi 
bas”. Hız yapmak için 
gaz pedalının sonuna 
kadar basmaya ihtiyaç 
yok. Bunun için 
otomobili fazla zorla
madan hızlandırmak 
ve hızı korumaya 
çalışmak yeterli. 
Otomobiliniz enjeksi 
yontuysa yokuş aşağı 
inerken gaza bas
mayın; ilerlemek için 
yer çekiminden fay
dalanın. Bilindiği üzere 
yokuş aşağı inerken 
gaza basılmazsa 
enjeksiyonlu otomo
biller yakıt tüketmiyor. 
Ancak yokuş inerken 
kesinlikle vitesi boşa 
atmayın ve kontağı 
kapatmayın. Vites 
boşa atıldığında 
motora yakıt girişi 
kesilmediğinden tüke
tim devam eder. Ayrıca 
motor kompresyonu 
ortadan kalkacağından 
otomobili durdurmak 
güçleşir. Kontak kap
atıldığındaysa fren sis
temi çalışmadığı için 
yapılacak yakıt tasar
rufuna karşılık ciddi 
kazalarla karşı karşıya 

4. maddesi 
çerçevesinde yapılan 
tüm uygulamalar için 
nihai kararın yargı 
tarafından verileceğini 
ifade eden
Deniz, "Yasadan yarar
lanma başvurusunda 
bulunduğu halde 
banka tarafından bu 
talebi kabul edilmeyen, 
olumlu ya da olumsuz 
herhangi bir cevap 
verilmeyen, borcun 
hesaplanmasında 
yasanın öngördüğü 
yöntemin dışında 
hesaplama yapılarak 
yüksek borç çıkarılan 

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

kalabilirsiniz.
Yokuş çıkarken az 
yakıt tüketmek için 
yüksek viteste tam gaz 
yapmaktansa daha 
düşük viteste yarım, 
hatta çeyrek gaz yap
mak daha doğru olur. 
Hız sınırlarına uymaya 
ve gereğinden fazla 
hızlı gitmemeye gayret 
edin. 90 km/s'den son
raki her 1 km/s artış 
yakıt tüketimini yüzde 
1 oranında artırır.
Saatte 120 km hızla 
giden bir araç 80 km/s 
hızla giden bir araca 
göre yüzde 25 daha 
fazla yakıt tüketir.
Ayrıca yakıt tüketimini 
artıran "saldırgan" 
sürüşten kaçının; 
ancak az yakıt tüket
mek için çok düşük 
devirlerde de sürekli 
yol almaya çalışmayın. 
Çok düşük devirlerde 
kullanılan bir otomo
bilin motoru daha 
çabuk yıpranır; bu da 
yakıt tüketimini azal
tarak yapılan tasarru
fun tamir ve yedek 
parçaya verilmesine 
neden olur.
'Rölantide ısıtmayın! 
Motoru rölantide ısıt
mak yakıt tüketimini 

kredi kart borçluları 
bu durumu yargıya 
götürmeli" diye 
konuştu.
Deniz, bu davalar için 
gerekli her olasılığı ve 
hukuki durumu içeren 
dava dilekçesi örnek
lerinin "www.tuketici
ler.org" internet 
adresindeki bilgi 
bankasında yayınladık
larını kaydetti. Deniz, 
düzenlemenin borcu 
nedeniyle ihtar veya 
ihbar gönderilmiş 
olanlar ile icra takibine 
uğrayanların yanı 
sıra 31 Ocak 2006 
tarihine kadar 
borcu nedeniyle 
temerrüde düşmüş 
olanları da 
ilgilendirdiğini 
vurgulayarak, 
uygulamada tereddüt 
uyandıran konunun da 
burası olduğunu 
ifade etti. Deniz, bu 
konudaki nihai kararın 
da yargı tarafından 
verileceğini ifade etti.

Barbaros BALMUMCU
Verilen sözler ne zaman yerine gelecek?

Aradan epeyce zaman geçmesine rağmen 
kurduğumuz hayaller gerçek olmadı.

Futbol antreman sahası yapılsın diye İlçe 
Spor Encümeni’nin aldığı kararda boşa çıktı

Tasarlanıp, düşüncede hazırlanmış olan ikin
ci entraman sahası hala neticeye varmadı.

Sorulduğunda Sayın Başkan engelliyor 
denildi.

Niye engellensin? Gemlik’e yapılan tesisin 
zararı nedir? Sayın Başkanım yarı yola 
gelmişsiniz tamamlayın bari.

Bu gençlik sizi ayakta alkışlar.
Daha evvelde düşünülüp yapılmasına karar 

verilen okul bahçesindeki Kapalı Spor 
Salonu’ndan hala bir haber yok.

Bu işler Sayın Belediye Başkanımız için zor 
işler değil.

Allah büyük elbet yapılır.

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

artırır. Motoru çalıştırıp 
hemen yola çıktığınız
da yaptığınız birinci 
kilometre sonunda 
otomobilin yaktığı 
yakıt üç dakika 
rölantide çalışarak 
yaktığı kadardır.
Yapılan bir teste göre 
1.6 litrelik motor 
taşıyan kompakt sınıf
taki bir otomobil 0 
(sıfır) derece hava 
sıcaklığında marşa 
basıldığı andan 
10’uncu kilometrenin 
sonuna kadar yaklaşık 
4 litre yakıt tüketiyor. 
Motor normal çalışma 
sıcaklığına dört kilo
metre yol katedildikten 
şonra ulaşıyor ve tüke
tim fabrika verilerine 
yakın hale geliyor. 
Bu nedenle özellikle 
soğuk havalarda kısa 
mesafelerde otomobil 
kullanmak yerine 
yürümeyi tercih edin. 
Doğru viteste ilerleyin! 
Birinci vites otomobile 
hareket vermek için 
tasarlanmıştır. Uzun 
süre bu viteste 
gidilirse yakıt tüketimi 
anormal miktara yük
selir. Vites eğiştirirken 
motorun üst devirlere 
çıkarmaktan kaçının.

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

ELEMAN ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

http://www.tuketiciler.org
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Ailede stres ve çocuk ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 6 YA§ 
kaleminden

Aileyi etkileyen her 
türlü olayın çocukta 
büyük veya küçük bir 
etkisini görmek 
mümkündür. Aile 
ortamını yaşayan bir 
organizma olarak 
kabul edebiliriz.
Nasıl ki kişinin bir 
organı hasta olduğun
da bütün vücudu et 
kilenir ve işlev kaybı
na uğrar, aynı şekilde 
aile üyelerinden 
birindeki bedensel 
veya ruhsal sorun 
veya onu etkileyen 
stres etkeni de ailenin 
ve aile üyelerinin 
işleyişini, psikolojisini 
ve yapısını etkileye
cektir. Bu etkilenme 
sonucunda aile ile bir
likte aile içindeki her 
bireyde yakın veya 
uzak gelecekte bazı 
etkilenme belirtilerinin 
görülmesi kaçınıl
mazdır. Şunun altını 
çizmek gerekir ki 
aileyi oluşturan temel 
unsurlar olan anne ve 
babanın çocukluk 
dönemindeki durum
ları. hayatları boyunca 
karşılaştıkları olaylar, 
şuanki kişilik yapıları, 
eğitim durumları, 
çevre şartlarından etki 
lenmeleri, toplumsal 
statüleri gibi bir çok 
konu ailenin 
bugününü ve gele
ceğini her konuda 
etkileyecektir.
Geçmiş, geleceği et 
kiler Bir anne babanın 
küçükken başından 
geçen bir hadise veya 
anne babasından 
devamlı olarak 
gördüğü davranış tarzı 
onun stres etkenine 
karşı cevap durumunu

KALİTEDE GÜVENCE

€MR€ KUNDURA
BORÇELIK 

fişleri geçerlidir

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
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aynı zamanda çocuğu
na karşı uyguladığı 
eğitimi veya gösterdiği 
tepkiyi etkiler.
Bununla birlikte bir 
ailenin şu anki duru
munu ve stres etke
nine karşı gösterdiği 
cevabı tam olarak 
değerlendirmek için 
onun geçmişindeki 
etkenleri hesaba 
katmak yerinde olur. 
Anne - babanın hay
atında karşılaştığı her 
olay onların şu anki 
durumuna gelmesine 
ve kişiliğinin şekillen- 

pozitif bir katkı 
sağlamıştır. Aynı 
zamanda aynı aile 
içerisindeki her bir 
çocuğun şu anki 
hemen her konudaki 
iyi veya kötü yönde 
etkilenmeleri de 
onların ileriki 
dönemde durumlarını 
belli edecektir.
Faydacı davranmak 
Stres etkenleri, strese 
anne babanın verdiği 
cevabın, stres 
etkeninin süresinin, 
destek faktörlerinin, 
stres sonucunda 
ailenin aldığı konumun 
çocuğun gelişiminde 
kesin bir etkisi vardır. 

Bu çocuk isterse anne 
karnında bir çocuk 
olsun veya 6 aylık 
çocuk olsun hiç fark 
etmez. Bu stres etken
lerinin kısa ve uzun 
vadede birçok etkisi 
olacaktır. Anne - 
babaya düşen görev 
bu etkilenmenin 
negatif etkenlerini en 
aza indirmesi, hatta 
bu stres ortamında 
bile çocuğu adına 
kazanımlar 
sağlamasıdır.
Yapılması gerekenler 
1- Çocuğa yönelik 
sevgi've uesıek 
mesajlarının artırıl
ması
2- Çocukta görülebile
cek davranış değişik
likleri ve yukarıda 
sayılan belirtilerin 
fazlalığı durumunda 
gerekli psikiyatrik 
müdahalenin vakit 
geçirmeden yapılması 
3- Stres etkeninden 
çocukları mümkün 
olduğunca korumaya 
çalışmak
4- Okul ve öğretmen 
ile işbirliğinin 
sağlanarak onların 
çocuğa yönelik ilgi ve 
desteğinin artırılması 
5- Bu dönemde gelişe
bilecek madde bağım-

Iılığı, riskli davranışlar 
olarak çocukların 
durumlarının takip 
edilmesi
6- Anne babanın 
mümkün olduğunca 
çocuğu ile yakınlık 
sağlayarak onun 
kendini ve duygularını 
ifade etmesine 
zemin hazırlamaları 
7- Anne babanın bu 
durumdan etkilen
meleri durumunda 
vakit geçirmeden 
psikiyatrik yardım 
almaları
8- Çocukların bu 
dönem için mümkün 
olduğunca sosyal 
aktivite yönünden 
desteklenmeye 
çalışılması
9- Dinlenmeye ve 
stres ortamının etkisi
ni azaltan faaliyetlere 
ailenin tamamının 
katılması
10- Çocuğun moti
vasyonunu ve moral 
durumunu artıracak 
kişilerle sık sık 
görüştürülmesi
11- Uzun dönemde 
stres etkeninin 
etkileri açısından 
uyanık olmak
12- Çocuğa gösterilen 
hoşgörü sınırlarını 
bu dönem için 
(stres etkeni geçene 
kadar) artırmak 
(bu arada uygunsuz 
olarak görülen 
davranış problemleri 
konusunda dikkatli 
olmak )
13- Çocuğun olaylar 
karşısındaki duygusal 
ifadelerine değer 
vermek ve onları 
bazı konularda 
doğrular çerçevesinde 
rahatlatmaya çalışmak

Kadınlar neden
dır dır eder?

£
Dünya genelindeki 
bir anket, kadınların 
en çok neler için dır 
dır yaptığını belirledi. 
Ankete göre, kadın
lar erkekler istedik
lerini yapmadıkları 
için dırdırcı oluyor
lar. Bilim^damları, 
erkeklerin bu 
hareketleri yapma
ması durumunda 
eşler arasında 
kesinlikle kavga 
çıkmayacağına 
inanıyor.

İşte anket sonuçları
na göre kadınların 1 
erkeklerde sinir 
olduğu şeylerin 
listesi: Görevlerini I 
yerine getirmemesi, I 
aşırı maç izlemesi, 1 
tembelliği, çok 
içki içmesi, kilo 
alması, çok 
bilgisayar oynamasM 
duygusuz oluşu, 
tuvalet kapağını açık 
bırakması ve yeni i 
alınan giysileri fark 1 
etmemesi.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

SAHİBİNDEN SATILIK
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 m2 

kolonlu ev sahibinden satılık j
GSM : 0.535. 648 51 73

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“100 Türk’ten ancak
3’ü 00 yaşını görebiliyor” 

Akdeniz Üniversitesi W .-

Şiddetli göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi

(AÜ) Fen Edebiyat 
Fakültesi Gerontoloji 
Bölümü Başkanı Doç. 
Dr. İsmail Tufan, 
Türkiye'de 60 yaşına 
gelen her 100 insan
dan 10'unun kronik 
hasta, 25'inin de 
engelli olduğunu 
belirterek "Her 
100 insandan sadece 
3'ü 80 yaşına 
ulaşabiliyor" dedi. 
AÜ, TÜBİTAK ve 
Türkiye Sosyal ve 
Uygulamalı 
Gerontoloji Derneği 
işbirliğinde düzenle
nen 2. Uluslararası 
Sosyal ve Uygulamalı 
Gerontoloji 
Sempozyumu, AÜ 
Atatürk Konferans 
Salonu'nda başladı. 
Akdeniz Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Gerontoloji 
Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. İsmail Tufan, 
Türkiye'de yaşlı 
nüfusunun 9 milyon 
olduğunu ve bu 
rakamın 2023 yılında 
24 milyona ulaşa
cağını bildirdi.

Ortalama yaşam 
süresinin Japonya'da 
85, İsveç'te 80, 
Almanya'da 78 
olduğunu ifade eden 
Tufan, bu ülkelerde 
kadınların erkekler
den 10 yıl uzun 
yaşadığını söyledi. 
Türkiye'de ortalama 
yaşam süresinin 
kadınlarda 64, erkek
lerde 68 olduğunu 
anlatan Tufan, buna 
karşın 60 yaşına 
ulaşan kadınların 
yüzde 35'inin sosyal 
güvencesi olmadığı
na dikkat çekti.
Türkiye'nin yaşlısına 
hak ettiği önemi ver
mesi gerektiğini dile 
getiren Tufan,

"Türkiye’de 60 yaşına 
gelen 100 insandan 
10'u kronik hasta, 25'i 
engelli. Her 100 
insanın sadece 3'ü 
80 yaşına 
ulaşabiliyor" dedi. 
Türkiye'de en uzun 
yaşam süresi ortala; 
masının 72 yıl ile 
Karadeniz bölgesinde 
olduğunu belirten 
Tufan, bu bölgede 
kadınların erkekler
den 8 yıl fazla 
yaşadıklarını kaydetti. 
Tufan, Türkiye'deki 
9 milyon yaşlının 
4,5 milyonunun 
Akdeniz sahillerinde 
yaşadığını 
sözlerine ekledi.

Günümüzde insanlar
da en sık görülen 
hastalıkların başında 
kalp rahatsızlıkları 
geliyor. Zamanında 
gerekli müdahalenin 
yapılamadığı kalp kriz 
leri ölümle sonuçlan
abiliyor. Kalp krizinin 
başlıca sebebi damar 
sertliği. Kalp ve 
damar cerrahisi 
doktorları, özellikle 
göğüste meydana 
gelen şiddetli ağrının 
kriz belirtisi olduğunu 
söylüyor. Bu durumda 
hastaların en yakın 
doktora başvurmaları 
gerekiyor. Kalp rahat
sızlıkları, insanı en 
fazla etkileyen hatta 
ölümle sonuçlan- 
abilen hastalıkların 
başında geliyor. 
Kalpte meydana 
gelen hastalıklar, 
bunlardan korunma 
ve tedavi yöntemleri 
hakkında bilgi veren 
Samsun İl Sağlık 
Müdürü Dr. Mehmet 
Kıhnç, krizlerin en 
belirgin özelliğinin 
göğüs ağrısı 
olduğunu söyledi. 
Dr. Kılınç, kalp ' 
krizlerinde göğüs 
ağrılarının genellikle 
şiddetli olduğunu, 
dinlenmek ve ilaç 
almakla geçmeyeceği
ni vurguluyor.
Hastanın soğuk 
soğuk terlediğini 
söyleyen Dr. Kılınç, 
diğer belirtiler hakkın

da şu hususlara 
dikkat çekti: 
"Ara sıra bulantı- 
kusma da eşlik eder. 
Hasta şiddetli bir 
ölüm korkusu 
içerisindedir. Ağrı 
bazen kısa süreli ola
bilir.. Çoğu zaman 
yarım saati geçer 
veya saatlerce sürer. 
Günlerce devam ettiği 
de oluyor. Hastalar 
son haftalar veya 
günler içinde patlak 
veren bir diğer rahat
sızlık olan ilk angina 
pektoris nöbet
lerinden veya eski 
nöbetlerin son 
zamanlarda sıklaşıp 
ağırlaştığından 
bahsedebiliyor. 
Hastalar bazen 
gerçek bir ağrı duy
madıklarını ifade 
edebiliyor ve göğüs
lerinin ortasında 
sıkıntı, huzursuzluk
tan bahsediyor. Fakat 
bir kalp krizinin 
gerçekten hiç ağrısız 
oluşu, çok nadir bir 
durum. Nabzın dol
gunluğu ve hızı nor
mal olabiliyor. Fakat 
ritm bozukluğu sık 

görülüyor. Tansiyon 
genellikle yavaş 
yavaş düşüyor.
24 saat sonra
38 C'yi bulan bir ateş 
görülebiliyor" 
Bu belirtilerin çoğu
nun birkaç gün içinde 
kaybolması veya 
devam etmesi 
hastalığın ağalığına 
bağlı. Hastanın duru
mu ve elektrokardiyo
grafi ile kolayca 
teşhis konuluyor. 
Ayrıca kanda bazı 
enzimlerin (serum 
kreatin fosfokinaz, 
serum glutamik 
oksalasetik asit 
tansaminaz vb.) yük
selmesi de yol gös
terici özellikler. Kriz 
anında teşhis konulan 
hastanın derhal sırt 
üstü yatırıldığını ve 
güç sarf etmesinin 
önlenmesi gerektiğini 
söyleyen Dr. Kıhnç, 
"Yeterli oksijen 
alması sağlanır.
En kısa zamanda 
hastaneye nakledilir. 
Hastanedeki istirahat 
ve rehabilitasyon 
programı hastadan 
hastaya değişir" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 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. 5.13 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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

K
______ OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz ■ 51312 95
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 işlet 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Şu Arıza Yalnyz 185

c 
F

■
1
■

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
27 NİSAN 2006 PERŞEMBE 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı No:43 
TEL: 513 70 68 - GEMLİK

GEMLIK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ^^Ml

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2423 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayinlanmaz)



27 Nisan 2006 Perşembe Sayfa 12

Umurspor: 2 Sükraniyespor: 0
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bursa ikinci amatör 
kümede mücadele 
eden Umurspor, 
dün kendi evinde 
karşılaştığı 
Şükraniyespor'u 2*0 
yenmeyi başardı. 
Grubunda ikinci sıra
da bulunan Umurspor 
maça hızlı başladı. 
Yakaladığı net gollük 
pozisyonları değer
lendiremeyen takım

lar ilk yarıyı 
berabere kapadılar. 
İkinci yarıda 
yakaladığı fırsatı 
değerlendiren 
Halil Umurspor'u 
1-0 öne geçirirken, 
61 dakikada Coşkun 
durumu 2-0'a taşıdı. 
87 dakikada Erkan'ın 
kırmızı kart görme
sine rağmen maçı 2-0 
kazanan Umurspor 
puanını 15'e 
yükselterek ikincilik

iddiasını sürdürdü. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Latif Turgut (8) 
Eyüp Edizer (8) 
Seçkin Hiçdurmaz (8) 
UMURSPOR:
Deniz (6) Emrullah (7) 
Emrah (7) Haşan (5) 
(Metin 6) Gökmen (8) 
Yavuz (8) Yaşar (8) 
Şahin (8) (Erkan 4) 
Coşkun (8) Halil (8)
Serkan (6) (Mert 5)

SÜKRANİYESPOR : 
Uğur (5) (Osman 5) 
Erkan (5) Vedat (4) 
Yılmaz (5) (Emre 6) 
Ertan (5) Bahtiyar (6) 
Serdar (6) Bülent (6) 
(Gökhan 4) Salih (5) 
Haşan (6) Fatih (6) 
GOLLER :
Dk. 52 Halil,
Dk. 61 Coşkun 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 87 Erkan 
(Umurspor)

M

ÇOK YAKINDA 
BAŞLATACAĞIMIZ

ABONELİK KAMPANYAMIZ
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

GCMDAS GEMLİK DOĞAL 
DOĞUL GAZ GAZ DAĞITIM A.Ş.

İrtibat Tel : 513 29 29 fl



"Zammın vergilerle ilgisi yok”
Gelir İdaresi Başkanlığı, benzin fiyatlarında yaşanan artışların vergilerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, fiyat artışlarının petrol fiyatlarında

I görülen artışlar ile sektörün fiyat ayarlamalarından kaynaklandığını bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, 1 Ocak 
I 2005'ten itibaren akaryakıt sektöründe serbest piyasa ekonomisine geçildiği ve fiyatların tamamen arz-talep dengesi ile piyasada oluşması

na imkan sağlandığı açıklanırken, bu tarihten bugüne kadar benzin üzerinden alınan vergilerde hiçbir artışa gidilmediği belirtildi.

Borcu olana 
yurt dışı yasağı 
Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin 
Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gaze 
te'nin dünkü sayısında yayımlan 
dı.2002 yılında yayımlanan tebliğ ile 
15 milyar Türk Lirası olarak belirlenen 
yurtdışına çıkış yasağı konulmasını 
gerektiren borç tutarı, yeni tebliğ ile 
25 bin YTL'ye çıkarıldı. Buna göre, 25 
bin YTL'nin altında borcu bulunan 
mükellefler hakkında yurtdışına çıkış 
yasağı uygulanmayacak.

Bilirkişi heyeti yıkılan Uğur Apartmanı binasının temeline inerek, örnekler aldı

llğuı Apartmanı temelinde bilirkişi inceleme yaptı

Kadri GÜLER 
| kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ulusal egemenlik
Cumhuriyet halkın egemenliğine dayanan 

bir yönetim biçimidir.
OsmanlI, mutlakiyetie yönetilirdi.
Bugün mutlakiyetie yönetilen gelişmiş bir 

ülke yoktur.
23 Nisan 1920 de Mustafa Kemal, TBMM 

açarak halk idaresine doğru ilk adımı attıktan 
sonra başlayan Kurtuluş Savaşı sonrasında 
da savaşın galibi Türk Ordusu oldu.

Osmanh hanedanının yurttan kaçmasından 
sonra, Ankara da kimileri mutlakiyet yöneti
minin devamını bekliyordu.

Ama, Mustafa Kemal’in kafasındaki yeni 
Türk Devletinin yönetim şekli Cumhuriyetti.

Bugün Cumhriyet’in sinsi sinsi tartışması 
yapılıyor. Kafalarındaki hangi Cumhuriyet!

Demokratik talepler Cumhuriyetin önüne 
alınmak isteniyor. Oysa, egemenliğin ulusta 
olmadığı bir toplumda, demokrasinin olama 
yacağını pek ala biliyorlar.

Başbakan Tayyip R. Erdoğan, hastalığını 
gerekçe göstererek 23 Nisan törenlerine 
katılamadı ama, ertesi gün partisinin grup 
toplantısında üstü kapalı olarak tabanına nasıl 
bir mesaj verdi:

“Türkiye’de egemenlik kayıtsız şartsız mil
letin olacaktır; duvarlarda değil!”

Sayın Başbakan bugünkü ulusal egemen
lik kullanımını duvarlarda Atatürk’ün 
söylediği bir öz söz olarak görüyor ve beğen
miyor. Bir gün gelecek, kayıtsız koşulsuz mil
letin olacak diyor!

Doğru diyor.
AKP iktidarı 2002 seçimlerinde seçmenin 

üçte birinin oyunu alarak TBMM’sinde tek 
başına azınlığın sesi oldu.

Bugünkü iktidar halkın çoğunluğunun 
değil, azınlığının temsilcisidir.

Böyle egemenlik kullanımı olur mu?

2004 yılının Mayıs 
ayında zemininde 
oturma ve yana yat 
ma olduğu gerekçe
siyle tahliye edilen 
ve Temmuz ayında 
da kat malikleri 
tarafından yıktırılan 
Uğur Apartmam’nda 
inceleme yapan 
UÜ Öğretim görevlisi 
ile üç bilirkişi, heyeti, 
18 kat malikinin 
açtığı tazminat 
davası için inceleme 
yaptı. Heyet, binanın 
temel kalınlığını, 
kullanılan beton ve 
demirlerden örnekler 
alarak fotoğraflarını 
çektiler. Seyfettin

ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

BUSKİ heyeti 
muhtarlarıyla

mahalle 
buluştu

BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetin avcı, bu kez 
mahalle muhtarlarıyla 
bir araya geldi. Bir yıllık 
geçiş sürecinin ardından 
kendilerine bağlanan 
4 ilçe, 18 belde ve 173 
köyde alt yapı çalışmalarına 
başladıklarını bildiren 
Çetinavcı, Nacaklı kaptajı 
ile 30 kilometrelik isale 
hattının yapımının devam 
ettiğini, kaptajda tutulan 
suyun yüzde 70'inin boşa 
gittiğini belirtti. Sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sayf,

Buluşma BUSKI heveti mahalle 
muhtarlarıyla buluştuGürhan ÇETİNKAYA

Milli Güvenlik ve Bazı Yetkililer 1(1)
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi bugünlerde 

bazı yetkili ağızlarda pelesenk oluyor.
O bazı yetkili ağız MGSB’den gizli anayasa 

diye söz ediyor. MGSB hazırlanırken bize sorul
madı diyor. Ve ekliyor:

'Demokrasilerde Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi gibi gizli anayaşalar olamaz. Bizde 
kurumlar saltanatı var. Özgürlüklerin genişleme
si için kuramların mutabakatı aranmaz. Devlet 
dini inançları kısıtlıyor...'

Genel kurmay Başkanı,İçişleri Bakanı, 
Dışişleri Bakanı tümü de Milli Güvenlik Siyaset 
Belgesi'ni enine boyuna tartışan ve hazırlayan 
organlar.

Hadi Genelkurmay Başkanı sözü edilen 
saltanat kuramlarından birinin en yetkili kişisi 
diyelim.. Olanaksız ya.. Ya diğerleri.. Onlarlkti- 
dardaki AKP’nin milletvekilleri değil mi? 
Tepkileri daha iyi anlamak ve olanın bitenin ne 
anlama geldiğini iyi algılamak için

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi nedir?
Bir göz atalım..
Milli Güvenlik ne demektir?: Milli Güvenlik; 

Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının ve 
bütünlüğünün milletlerarası alanda siyasi, 
sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün men
faatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç 
tehditlere karşı korunması ve kollanmasını ifade 
eder

Milli varlık ne demektir? Milli varlık kavramı, 
devletin kendi hayatiyetini, kara, deniz ve hava 
sınırları ile bunlara bitişik ve devletler hukuku 
esaslarına göre devletin hüküm ve tasarrufuna 
giren ekonomik ve stratejik alanları da içine alan 
hükümranlık alanını (vatanı), bunların sahip 
bulunduğu her türlü kaynak ve zenginlik gibi 
ekonomik kıymetleri, bu sahalarda yaşayan tarih 
gibi maddi ve manevi değerleri, ekonomik, 
sosyal, kültürel, bilimsel, teknolojik, askeri ve 
diğer sistem ve birikimlerin tümünü kapsamak
tadır.

Milli Bütünlük nedir ve nasıl sağlanır? Milli 
Bütünlük; siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğü 
gibi maddi değerler ile birlikte; milli şuur, milli 
birlik ve beraberlik ruhum, n ilh ahlak ve fazilet 
gibi manevi değerleri d-* k.pt ardaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, ün ter b r,cı<*vlettir. Ülkesi

I ve milletiyle bölünmez bir bütündür."Bu bölün- 
' mezlik tartışılamaz. Üniter devletimizin esasını 

"Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek dil ve tek 
bayrak" teşkil etmektedir. Milli bütünlüğün 
sağlanması ve korunması, bu değerlerin milleti 
teşkil ederi bütün fertler tarafından benimsen
mesi ve ortak tavırlar şekline getirilmesiyle 
mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Güvenliğinin 
sağlanmasından kim sorumludur? T.C. 1982 
Anayasası'nın 117 nci maddesine göre; Milli 
güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı 
Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, 
TBMM'ne karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

Devletin Milli Güvenlik Siyaseti ne demektir? 
Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere 
ulaşılması amacı ile Milli Güverilik Kurulu'nun 
belirlediği görüşler dahilinde Bakanlar Kurulu 
tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma 
hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti 
ifade eder.

Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlik siyase
tinin yazılı olduğu bir belge var mıdır? İçeriği 
nasıldır? Nasıl hazırlanır? Türkiye 
Cumhuriyeti'nin milli güvenlik siyaseti Milli 
Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde yer almaktadır. 
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi; Türkiye 
Cumhuriyeti'nin milli menfaatleri ve milli hedef 
leri, milli hedeflere ulaşılması için takip edilecek 
iç ve dış güvenlik ile savunma siyasetlerine 
ilişkin esasları kapsayan bir Bakanlar Kurulu 
dokümanıdır. Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği tarafından ilgili bakanlıklar, kurum 
ve kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlanır ve 
taslak olarak Milli Güvenlik Kurulu'na sunulur. 
Milli Güvenlik Kurulu tarafından uygun 
görüldüğü onay için Bakanlar Kurulu'na gönde 
rilir. Bakanlar Kurulu onayladığı takdirde taslak 
belge "Mil|i Güvenlik Siyaseti Belgesi" ismini alır 
ve yürürlüğe girer. Milli Güvenlik Siyaseti 
Belgesinin uygulanmasından Bakanlar Kurulu 
sorumludur. Devamı var.

Seyfettin ^EKLı\uüZ

Geçtiğimiz günlerde 
köy muhtarları ile 
toplantı yapan 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
bu kez mahalle 
muhtarlarıyla 
bir araya gelerek 
görüşlerini aidi. 
Muhtarlar 
Derneği’nde yapılan 
toplantıya, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ile tüm mahalle 
muhtarları katılırken, 
BUSKİ heyetinde 
İçme Suyu Daire 
Başkanı Necat 
Yardımcı, Taşra 
Teşkilâtı Daire 
Başkanı Güngör 
Üğurel, Abone İşleri 
Daire Başkanı 
Mehmet Azak ile 
Gemlik İşletme 
Müdürü Haşan 
Türe katıldılar.
Bursa Büyükşehir’e 
dahil olan ilçelerde 
ilk kez Gemlik'te 
muhtarlarla bir araya 
geldiğini söyleyen 
BUSKİ Genel Müdürü 
Çetinavcı, mahalle 
muhtarlarını 
dinlemeden önce 
Gemlik'e yapılmakta 
olan ve yapılacak 
yatırımlar hakkında . 
bilgi verdi.
Bir yıllık geçiş 
sürecinin ardından 
kendilerine 
bağlanan 4 ilçe, 
18 belde ve 173 
köyde alt yapı 
çalışmalarına 

başladıklarını bildiren 
Çetinavcı, Nacaklı 
kaptajı ile 30 
kilometrelik isale 
hattının yapımının 
devam ettiğini, 
kaptajda tutulan 
suyun yüzde 
70'inin boşa 
gittiğini belirterek, 
"Burada yaptığımız 
yenileme çalış
masıyla Nacaklı 
kaptajındaki 
suyun tamamını 
alma imkanımız
olacak ve Gemlik'ın 
en az 20 yıllık su 
ihtiyacını karşılamış 
olacağız" dedi. 
ÖN ARITMA 
TESİSİNİN 
TEMELİ HAFTAYA 
ATILACAK 
Yağmur suyu ile 
evsel atıkların 
birbirinden ayrılacağı 
ve adını Burkay 
4 koydukları 
Atıksu Arıtma ve 
Ön Arıtma Tesisi’nin 
projesinin ihale 
edildiğini bildiren 
Çetinavcı, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Hikmet 
Şahinin de 
katılacağı törenle 
Şube Müdürlüğü 
binasının yanında 
önümüzdeki hafta 
içinde temelinin 
atılacağı 
müjdesini verdi. 
Bursu yeni 3 diye 
adlandırdıkları 
Gemlik İçme Suyu 
Proje ihalesinin 
yapıldığını bildiren 
Çetinavcı, yapım 
ihalesinin ise 
4 Mayıs'da

B
r 4 Mayıs günü 
kşehir Belediye 
■»y Başkan! Hikmet 
Şamh’in de katılımıyla 

öp arıtma tesislerinin 
İL. temeli âtılajaâk

gerçekleşeceğini 
söyledi.
SU TAHŞİLATI 
AYDA BİR OLACAK 
İki ayda bir 
tahsilatı yapılan 
su faturalarından 
şikayetçi olan 
vatandaşların 
isteklerini BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı 
Çetinavcı'ya 
iletilmesine olumlu 
Bakan Çetinavcı, 
ödemelerin aylık 
olarak yapılması 
içen talimat verdi. 
Çetinavcı, ayrıca 
âu tahsilatı için 
PTT ile anlaşmalı 
Bankalardan 
faydalanılacağını 
belirtirken, 
Şube tahsilat 
bürolarının yeterli 
olmaması 
durumunda gezici 
tahsilat araçlarını 
devreye sokabilecek
lerini söyledi.
2996 yılında 
Gemlik'ten 639 
milyar lira Su 
tahsilatı alındığına 
2007 yılında ise 
3 trilyon alınacağını 
belirten Çetinavcı, 

buna karşılık 
Gemlik'e 2 tirlyon 
lira harcandığını i 
önümüzdeki 
iki yıl içinde bu 
rakamın 35 trilyona 
ulaşacağını söyledi 
SORUNLAR
AYNI 
BUSKİ'nin 
Gemlik'te çalışmayı 
başlamasından ' 
memnunluk 
duyduklarını 
dile getiren mahalleli 
muhtarları, yapılanlar 
en yetkili ağızdan a 
duyduklarına 
sevindiklerini 
söylediler.
Muhtarların istekleri 
arasında yağmur | 
giderleri,
Gemsaz ve 
Kumsaz mevkiinde 
alt yapı eksikliği, I 
Moda sokaktan | 
denize akan 
kanalizasyon, 
su alamayan 
sokaklar, alt yapı ■ 
eksikliği ile çevre I 
yolu dışında 
kalan yerleşim | 
bölgesinde abone ■ 
olunmasına rağmen 
bağlanmayan 
su hattı bulunuyor.| L
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Bilirkişi heyeti yıkılan Uğur Apartmanı binasının temeline inerek, örnekler aldı

Uğur Apartmanı temelinde Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmall.com. 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

bilirkişi inceleme yaptı
Seyfettin SEKERSÖZ

Manastır'da 
2004 yılında yıkılan 
Uğur Apartmam’nın 
temelinde bilirkişi 
heyeti tarafından 
inceleme yapıldı. 
Zemininde oturma 
olduğu ve binada 
117 santimlik yana 
yatma meydana 
gelmesinin ardından 
2004 yılının 
Mayıs ayında 
içindeki 18 dairenin 
tahliye edildiği 
Uğur Apartmanı 
Temmuz ayında 
kat malikleri tarafın
dan yıktırılmaya 
başlanmıştı. 
Kat maliklerinin 
binanın yapımı 
sırasında belediye 
tarafından zemin etüt 
çalışması istenmediği 
ve izin verildiği 
gerekçesiyle 
Gemlik Belediyesi 
aleyhine 70 bin YTL 
maddi ve 15 bin YTL 
manevi tazminat 
davası açılmıştı. 
Davaya bakan 
Bursa İdare 
Mahkemesi hakimleri 
ile bilirkişi tayin 
edilen UÜ Mimarlık 
Fakültesi Öğretim 
görevlilerinden 
M. Bilal Bağbenci, 
Salih Taç ile 
Nurhan Topçu ve 
kat malikleri

Dün yıkılan Uğurl 
Apartmanı temelinde 

bilirkişi tarafından 
inceleme yapıldı

avukatları Hayri 
Aydın ve Şerafettin 
Yavuz'un yanı sıra 
daire sahipleri yıkılan 
binanın önünde bir 
araya geldiler.
ZARARIMIZ 
ÇOK BÜYÜK 
Belediyenin kontrol 
görevini tam yerine 
getiremediği, 
zemin etüt çalışması 
istemediği gerekçe
siyle evlerinin 
100 milyar lira 
harcanarak kendileri 
tarafından ya
tırıldığını ileri 
sürerek tazminat 
davası açan binanın 
18 kat mülkiyeti 
sahibi, Belediyenin 
zararlarını karşıla
ması gerektiğini. 

savundular. 
Kendilerinin kiralarda 
oturmak zorunda 
bırakıldıklarını öne 
süren kat sahipleri, 
belediyenin evlerini 
yıktırdığını ancak 
mağduriyetlerinin 
önlenmesi için 
hiçbir çaba göster
mediğini söylediler. 
UÜ Öğretim görevlisi 
üç bilirkişi heyeti 
yıkılan Uğur 
Apartmanı binasının 
temeline inerek 
temelin kalınlığını, 
kullanılan beton ve 
demirlerden örnekler 
alarak fotoğraflarını 
çektiler. Hakim ve 
bilirkişi heyeti ayrıca 
binanın temelinde 
drenaj (tahliye) hattı

olup olmadığını ve 
istinat duvarında 
meydana gelen 
hasarı kontrol ettiler. 
18 kat malikinin açtığı 
tazminat davasında *, 
hakim ve bilirkişi 
heyetinin Uğur 
Apartmanı temelinde 
yaptıkları incelemeye 
binayı yapan 
Alaattin Akcan'da 
katılarak yapımı 
konusunda 
bilgiler verdi. 
Öte yandan yıkılan 
Uğur Apartmam’nın 
yanında bulunan 
Huzur Apartmam’nın 
zemininde başlayan 
çatlaklar nedeniyle 
binada güçlendirme 
çalışması başlatıla
cağı öğrenildi.

Bilirkişi heyeti temelin kalınlığını, 
kullanılan beton ve demirlerden 

örnekler alarak fotoğraflarını çektiler.

Din sömürücüleri !...
Sayın okurlar; Ben şimdiye kadar 

yazdığım yazılarım da şunu söylemeye 
çalıştım. “Din yüce bir duygudur, onu 
siyasete ve bilhassa ticarete alet edenlerin 
yanında kalmayın, onlara takılmayın”

Bir inanca yapılan en büyük kötülük işte 
budur...

Onu günlük çıkarlarının, menfaatlerinin, 
avantajlarının, şaibelerinin, kirin -pasın içine 
çekmek din adına yapılan en büyük kötülük
tür..

Şimdi dön ve çevrene bir bak; Dini -imanı 
temsil ettiğini söyleyen, din -iman diyerek 
sizden oy alan siyasiler gırtlaklarına kadar, 
basın da sîzlerin gözleriniz önüne serilen 
işlerin içine gömüldüler..

Erbakan halkın bir trilyon lirasını iç etti, 
mahkeme kararları böyle diyor.

Ceza aldı, parayı ödemeye yanaşmadığı 
gibi, halk adına yasalar çıkarması gereken 
Meclisimiz onu affetti, evinde otur bu parayı 
çocuklarınla-torunlarınla afiyetle ye dedi.

Şimdi ben sana soruyorum, sence hangisi 
ahlaka, dine -imana sığar ?..

Devlet protokolüne türbanı sokmayı 
çalışmak mı? Yoksa devletten alınan trilyon
ları cebe atmak mı ? ..

Bu devirde saçı -başı gizlemek mi ? 
Yoksa şaibeli malını halktan saklamak mı?..

Çocukların oynadığı yeşil alanlara, park
lara cami yaptırmak mı?

Yoksa yasaları delip kaçak villalar, bir 
gecede vergi indirimi yaptırmak mı?..

Haremlik -selamlıklar kurup, rakı bardağı
na benziyor diye su bardaklarını değiştirmek 
gibi göz boyayıcı işler yapıp, sonra da senin 
hakkın olan paralan götürenler mi daha 
ahlaklı?

Bir milleti “Müslümanlar” ve “Laikler” 
diye ikiye bölüp; bir yüce inancı günlük 
çıkarları içinde kirletip, harcamak bunların 
işi..

İşte bunun için dinin devlet yönetiminden 
uzak tutulması demek olan “Laiklik” gerekli 
ve şart..

Halkın temiz duygularından istifade etmek 
isteyenlerin işlerine gelmediği için Laikliği 
evirir çevirir sana yanlış olarak aktarırlar.

Sonra da ihaleleri, altınları, trilyonları, vil
laları alıp giderler..

Sen, sen temiz, saf duygularınla ortada 
kalırsın..

Bu dünya kurulduğundan beri böyle 
olmuştur. Sen hep altta kaldın..

Masallarda ki karga misali, ağzında tut
tuğun bir parça peyniri bile şlmak için o kur
naz tilkilerden daha kurnaz ve kötü niyetli 
din bezirğanları senin cebinde ki üç 
kuruşunu da alırlar, haberin bile olmaz.

Sonra da aslansın -kaplansın diye seni 
sokaklara döküp kışkırtırlar...

Kafanı kaldır da bak; sen evine helal, alın 
terinle kazandığın parayla aldığın birkaç 
ekmek götürmek için ter dökerken, onlar 
Amerikalarda, villalar da, şirketler de çuvalla, 
para kazanırken ey benim temiz halkım, sen 
ortada kalırsın.

Dinini dahi temiz tutamamış bir gariban 
olarak...

Biraz olsun anlatabildim mİ ?....

ABONE OLDUNUZ MU?
FlöFJH ABONE olun 
UJSUİM OKUYUN OKUTUN
■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Türk Sanat Müziği korosu büyüledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin düzen
lediği Türk Sanat 
Müziği Konseri 
birbirinden 
güzel eserlerle 
izleyenleri büyüledi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki 
konsere Garnizon 
Komutanı Tank.. 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler ile çok sayıda 
sanatsever katıldı. 
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetiminde 
birbirinden değerli

bestekarların 
eserlerinin 
seslendirildiği 
konsere Bestekar 
Turhan Taşan da 
katılarak, kendi 
eserlerinin 
seslendirilmesini 
zevkle izledi. 
Konserin birinci 
bölümünde 
koro Sultani 
Yegah makamında 
eserler seslendirirken, 
ikinci bölümünde 
solistler sahne aldı. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği korosunun 
değerli sanatçılarının 
seslendirdikleri 
Turhan Taşan'ın 
eserleri ile konser 
izleyenlerin 
alkışlarıyla sona erdi.

3

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

! ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.c0i

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

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle sştılık dükkan. 
Önünde 115 m2 Bahçeli

Fatma 
mirce

•_______ Manastır’da kiralık 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

Danış

BAY MUSTAFA ÖZALP EM’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

S&

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

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

S Munıre 
Sayın

Tan 
Ku

http://www.gemlikkorfezgazetesi.c0i


28 Nisan 2006 Cuma KSrfez Sayfa 5
| GÜNLÜK SİYASİ OAZS1

EML Bursa şampiyonluğuna göz dikti
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
futbol takımı 
Bursa'da yapılan 
2. küme futbol 
maçlarında 
başarıya koşuyor. 
Oynadığı grup 
maçlarında sırasıyla 
Cumhuriyet Lisesi, 
Haşan Ali Yücel 
Lisesi ve Kestel 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nin bulunduğu 
guruptan birinci 
çıkan Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi takımı, 
ikinci tur yükselme 
maçında Bursa 
Coşkunöz 
Endüstri Meslek 
Lisesini de 4-2 
yenerek üçüncü tura 
çıkmayı başardılar. 
Üçüncü turda 
oynadıkları 
grupta Bursa 
Atatürk Lisesi, 
Ahmet Vefik Paşa 
Lisesi, Orhaneli 
Endüstri Meslek 
Lisesi ve Yenişehir 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nin bulunduğu 
guruptan da birinci 
olarak yarı final 
oynamayı elde etti. 
Futbolda Gemlik'in 
yüz akı olan 
Endüstri Meslek 
Lisesi Futbol 
takımını başarıdan 
başarıya koşturan 
Okul Müdür 
Yardımcısı 
Turgut Akcan, 
öğrencileriyle 
gurur duyduğunu 
belirtirken Gemlik'te 
çok iyi sporcu 
potansiyeli olduğunu 
herkese ispat 
ettiklerini söyledi. 
TESİS YETERSİZ 
36 takım arasında

ilk dörde girmenin 
büyük bir başarı 
olduğuna dikkat 
çeken Akcan, 
"Hedefimiz Bursa 
şampiyonu olmaktır. 
En büyük sorunumuz 
tesis yetersizliğidir, 
antreman yapacak 
yer bulamıyoruz. 
Gemlik bu konuda 
diğer ilçelere göre 
çok şanssız.
Stadyum yanında 
aynı anda 3 ya da 
4 takım birlikte 
antreman yapmak 
zorunda kalıyoruz 
ve bu görüntüler 
futbolcu 
gençlerimizin 
üzerinde kötü 
etki bırakıyor. Çoğu 
zaman ise antren
manlarımızı okul 
spor salonunda 
yapmak zorunda 

kalıyoruz" şeklinde 
konuşurken, yarı 
final maçında 
futbolu seven 
Gemliklileri maça 
davet ederek 
futbolcularına destek 
vermesini istedi.
4 Mayıs 2006 günü 
saat 11.00 de 
Bursa Merinos 
stadında Bursa 
Ovaakça TEAŞ 
Endüstri Meslek 
Lisesi ile yarı final 
maçı oynayacaklarını 
bildiren Turgut 
Akcan, maçın 
kazanılması 
durumunda 
12 Mayıs 2006 
günü yine Merinos 
stadında final maçı 
oynayacaklarım 
söyledi.
Gemlik'teki 
Liseler arasında

ilk kez futbol 
maçlarında böyle 
bir başarının 
yakalandığını 
işaret eden

Akcan, bu 
başarıyı Endüstri 
Meslek Lisesi’nin 
aralıksız 14 yıldan 
bu yana futbol

turnuvalarına 
katılarak tecrübe 
kazanılmasından 
kaynaklandığını 
söyledi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR . . . . ,.rFlhiKİstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Her tüllü oİMtıın, eleınoo iloolotırıız (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

verekİMilonAiz için bizi oroyıı Tel: (0.224) 513 96 63 Faz: 513 35 95

■HU
Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Serpil GÜR İMAN

Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Şebnem YAVUZ KAYNAR

JÇemlik Körfez’ 
internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Narh Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri
Milli Eğitim Bakanını ziyaret etti

Bursa ilini temsilen 
Narlı Köyü ilköğretim 
öğrencileri ve velileri 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’i 
ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 23 
Nisan 2006 Pazar 
günü saat 14.30 da 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Hüseyin Zan ve 
öğretmen Ömer Çelik

ile birlikte 20 öğrenci 
ve 10 veli ile görüştü. 
Tek tek öğrenci ve 
velîlerle ilgilenen 
Bakan Çelik, 
öğrencilere 
hediyeler de verdi. 
Öğrenci ve veliler 
adına Bakan 
Çelik’e köyde Halk 
Eğitim Kursu’nda 
veliler tarafından 
yapılan küçük bir 
sandık içinde

Gemlik zeytini ve 
zeytinyağı 
hediye edildi. 
Anıtkabir’i de ziyaret 
eden öğrenciler, daha

sonra AKP Bursa 
Milletvekili Faruk 
Çellk’i meclis 
çalışma odasında 
ziyaret ettiler.

Meclisi de gezen 
öğrenci ve velilere 
akşam yemeği 
ikram edildi.
Öğrenci ve veliler,

uhutamayacakları bir 
Ankara gezisi 
geçirdiklerini belirte 
rek, ziyaretlerden 
memnun ayrıldılar.

EMİR GUL
Gem

Gaz mühendislikISI TEKNİĞİ
HİZMET BİZİM İŞİMİZ

LG KLİMA 
vie|mann 
KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım' Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

GEM-GAZ GENI-GAZ I

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

S'® 
GEMDAŞ YETKİ N0:~021 

İş Tel-Fax:51303 44 
5130302
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Takla atan otomobilde can pazarı
Bursa'da, halı saha maçından evlerine dönen 5 gencin 

bulunduğu otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.
Krt/n nonrası otomo
bilde sıkışan bir 
genel kurtarmak İçin 
İtfaiye ve Ambulans 
ekipleri seferber 
oldu. Olayda 4 kişi 
yaralanırken, 
•örücünün burnu 
bile kanamadı.
Alınan bilgiye göre, 
luı/n önceni Akşam 
•aat 21.00 sıraların* 
da Mudanya Yolu 
1080 Konutlar 
civarında nwydana 
u«’ldl Halı aahada 
maç yapan 8 gönç, 
eve dönmek İçin oto* 
mobllle yola çıktı.
Tolga Coşkıın'un (23) 
kullandığı 18 GK 016 
plakalı otomobil, 
Mudanya yolunda 
sürücünün dlreksl 
yon hakimiyetini 
kaybetmesiyle orta 
refüjde bulunan elek
trik direğine çarptı, 
lakla atan otomo* 
bllde yolcu olarak 
bulunan Sergin 
Bllboy (22), çarp

manın etkisiyle 
araç İçinde sıkıştı. 
Uıun süre araç 
İçinde kalan Bllboy, 
korkulu gözlerle 
kurtarılmayı bekle
di. Olay yerine 
gelen İtfaiye ekip* 
lorl demir makası 
yla aracı keserek 
otomobil İçinde 
sıkışen genci 
kurtardı.
Karada yaralanan 
Muhammet Serbest 
(23) Recep Serbest 
(23) vo Selim Sevim 
(24), 112 ambulansı 
tarafından haHtanoyo

kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Sürücü 
Tolga Coşkun İse 
karayı yara almadan 
atlattı. Gençlerin 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.

Hırsızı kovalayan bekçi öldiirüldj
Bursa'da, çalıştığı iş hanının karşısındaki 

telefoncu dükkanını soyan hırsızı fark ederek 
kovalayan gece bekçisi, hırsız tarafından 

kurşunlanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göro, 
olay dön sabah saat 
08.00 sıralarında 
merkez Osmangazl 
İlçesi Gazcılar 
Caddesi ürerinde 
meydana goldl. Petek 
Polkaya İç Hanı'nda 
gece bekçiliği yapan 
Öner Knrahan (43), 
İç hamilin karşısında 
bulunan G8M sirkeli 
bayisinin camının 
hırsızlık amaçlı bir 
kişi tarafından 
kırıldığını fark etti. 
Duruma müdahale 
etmek İsteyen 
Karahan, hırsızı 
kovalamaya başladı. 
Paniğe kapılan zanlı, 
gece bekçisini 
DomlrtaşpaşA 
Hamamı önünde 
kurşunladı. Göğsüne 
vo bacağına İsabet 
öden İki kurşunla

yaralı olarak ambu
lansa alınan talihsiz 
bekçi, kaldırıldığı 
Bursa Devlet 
Hastaııesl'ndo 
hayatını kaybetti, 
Polis, olayın zanlısını 
yakalamak İçin 
çevrede geniş 
çaplı araştırma 
başlatırken, krlmlnal 
oklplorl cinayetin 
İşlendiği yerde par

mak İzi İncelemesi 
yaptı. Olay yerinde 
yapılan İncelemede 
İki adet boş kovan 
bulunurken, öner 
Karahan'ın cesedi 
otopsi yapılmak 
Üzere Adil Tip 
Kurumu morguna 
kaldırıldı. Bursa 
Cumhuriyet Savcılığı, 
olayla İlgili olarak 
soruşturma başlattı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(Hsisaiv

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
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: istiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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İHALE İLANI
TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Baştabipliği
Tıbbi sarf malzemesi (lab. göz, laparoskopi) alımı işi

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
........  : 2006/39109İhale Kayıt No 

1. İdarenin 
a) Adresi

b) Tel-Faks no

: Cumhuriyet Mh. Manastır Mevkii 
Gemlik / BURSA

: 224 513 92 00 -224 513 92 07

21

19
20

cj Elektronik posta adresi (varsa) 
gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: İhale konusu işin türü, 

niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
b) Teslim yeri(leri): Bursa M. Ağım Gemlik 

Devlet Hastanesi Ambarı
c) Teslim Tarihi: Sözleşmenin onayından en geç 20 

gün içinde malzeme teslim edilecek 
ihale 31.12.2006 tarihinde sona erecektir.

3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Bursa M. Ağım Gemlik

Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi - Saati : 30.05.2006 - 09.30
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 elektronik posta 
adresi

4.1.2. Mevzuatı 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 ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek 
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2. Tüze! kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulun
duğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge.

4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği 
öngörülen mecburi standart/belge/bilgi

- Bütün malzemeler CE belgeli olacaktır. Ürünün 
üzerinde orjinal baskı CE işareti bulunduğu takdirde CE 
belgesi aranmayacaktır. Aksi takdirde ürüne ait CE bel
gesi teklif dosyası ile birlikte verilecektir. Ayrıca sunulan 
belgelerin hangi kaleme ait olduğunu mutlaka belirtile-

S.No CİNSİ

LAPOROSKOPİ MALZEMELERİ MİKTARI
Trokar 5 mm
Trokar 10/11 mm
Veres iğnesj 120 mm
Veres iğnesi 150 mm
Laparoskopik grasper
Laparoskopik monopolar makas
Laparoskopik disektör
Endoclip 10 mm
Laparoskopik spesmen çıkartma torbası

10 Aspirasyon-irrigasyon hortumu
11
12
13
14
15
16
17
18

Laparoskopik fındık tampon
Çap düşürücü
Uterus moniplatör
Hook koter monoplar
Bipolar forceps
Kamera kılıfı
Disposable Aspirasyon sistemi 2000 cc
Buğu önleyici sol. 50 mİ.
GÖZ MALZEMELERİ
Polyglikolik asit sentetik emilebilen No:2 (150 cm) 
Polyglikolik asit sentetik emilebilen 
çift iğne spatüllü No: 6/0 
10.0 Nylon sutür, spatül iğne

22 8/0 ipek sütur spatül iği
23 Steril göz kapama pedi

ine

24
26
27
28
29
30
31
32

(125 adetlik) tekli paketlenmiş
Steril örtü, poşlu
Kombine viskoelastik (250 çift)
Dengeli tuz solüsyonu 500 cc cam şişe, steril
Tripan mavisi (%0,06 kansantrasyon, 1 mİ steril)
Slit bıçak 3,2
Kornea keşi bıçağı 30 derece açılı
Retrobulber iğne künt uçlu
Simcoe kanülü 23 G disposable (25 adet)

33 Simcoe kanülü 23 G disposable metre
34 Nükleys Chopper 90 derece 1,5 mm
35 Ön kamera lensi PM MA (18,0-19.00)
36 Arka kamera lensi PMMA (21,00 6.0x13,5 mm)
37 Arka kamera lensi katlanabilir, 

hidrofobik 6x13 açı 5 derece
38 Disposable koter göz için
39 Üçgen uçlu sponge (her pakette 5 adet) 200 pk.
40 İrrigating vektis
41 Hidrod isseks iy on kanülü 25 G 40° açılı blunenta 

Cystotome irrigating 25 G x 16 mm formed 
HEMODİYALİZ CİHAZLARI

42

43

44

Sentetik Dralizör(1 tk=diralizör alv set* 
arter iğnesi+(ven iğnesi 1,0-1,2 m2 
Sentetik Dralizör(1tk=diralizör alv set*

I BİRİMİ

10 adet
10 adet
10 adet

5 adet
10 adet
10 adet
10 adet'
50 adet

250 adet
10 adet
10 adet
20 adet
10 adet

5 adet
10 adet

2.000 adet
1.200 adet

5 adet

15 kutu

5 kutu
20 kutu

5 kutu

25 kutu
500 adet.
500 adet
300 adet
100 adet
250 adet
200 adet
300 adet

5 kutu
10 adet
15 adet
30 adet

100 adet

500 adet
10 adet

1.000 adet
10 adet

100 adet
25 adet

300 takım

çektir.
- Ürünler orjinal ambalajında olacaktır. Ambalaj 

üzerindeki bilgiler Stiker veya bant yapıştırma olmaya
cak, ürüne ait üretim yeri, sterilizasyon bilgileri, üretim 
tarihi ve son kullanım tarihi 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 kişi 
liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gös
terir 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 olun
madığına ilişkin yazıh 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 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 olduğu 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 sunulacak iş deneyim 
belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına 
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 konusu alım veya ihale dokümanında belir
lenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi 
gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre 
istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında 
ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek 
benzer nitelikteki atımlara 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 olduğunujösteren bel-

geler ve sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu
-b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu 

gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi ve 
imalatçı olduğunu gösteren belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren 
imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı 
sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi

4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite 
edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen serti
fikalar

Bütün malzemeler CE belgesi olacaktır. Ürünün 
üzerinde orjinal baskı CE işareti bulunduğu takdirde CE 
belgesi aranmayacaktır. Bu belge ve sertifikaların, Türk 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belge
lendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon 
Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan 
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belge
lendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorun
ludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi ya da özel 
işlerde yaptığı tıbbi sarf malzeme alımı işi kabul edile
cektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat 
esaşına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet 

Hastanesi Satın alma birimi Gemlik / Bursa adresinde 
görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokü
manını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 30.05.2006 tarihi saat 09.30’a kadar Bursa M. 
Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu adresine 
verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif 
birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üze 
rine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu 
İhalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olma
mak 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.
Ek : Tıbği sarf malzeme (laboratuvar, göz, laparoskopi 

ve hemodiyaliz) 137 kalem

arter iğnesi* (ven iğnesi 1,3-1,5 m2 1.050 takım 87 Hematokrit tüpü 10.000 adet
45 Sentetik Dralizör(1tk=diralizör alv set+ 88 Gaitada gizli kan 1.000 test

arter iğnesi+(ven iğnesi 1,3-1,5 m2 High flax 75 takım 89 Gebelik testi (karttest) 2.000 test
46 Sentetik Dralizör(1 tk=diraiizör alv set* 90 Esbach çözeltisi 1 litre

arter iğnesi+(ven iğnesi 1.6-1,7 m2 75 takım 91 Tahta Abeslank 20.000 adet
47 Diyaliz solüsyonu Bikarbonat sol. 92 Kan grupları Anti-A (Monodönal) 50 adet

(10 İt asit *Baz) Ca: 1,25 mm ol/Lt. > 75 takım 93 Kan grupları Anti-B (Monodönal) 50 adet
48 Di.solüs.Bikarbonat sol 94 Kan grupları Anti-D (Monodönal) 50 adet

(10 İt asit+Baz) Ca:1.50 mm ol lt. 450 takım 95 Hbs Ag karttest 7.000 adet
49 Di.solüs.Bikarbonat sol 96 Anti HCV Karttest 6.000 adet

(10 İt asit+Baz) Glikozlu 225 takım 97 Anti Hbs Ag karttest 7.000 adet
50 Sıvı dezenfektan 98 Anti HIV karttest 6.000 adet

(hemodiyaliz makinası için) 5 İt. I i k ol 150 litre 99 Lam 5.000 adet
51 Hemoperfüzyon karbon filtre 1 adet 100 Lamel 50.000 adet
52 Hemodiyaliz su ünitesi için 101 Antibakteriyel sıvı sabun gliserinli.500 cc 25 kg

yumuşatma tuzu (25 kg.lık 75 çuval) 1.875 kg 102 Atık kutusu (en az 2,1 litrelik) 3.000 adet
53 Disposable pansuman örtüsü 10 luk ambalajlarda 1.500 adet 103 Amikasin 4 kutu 20 kartuş
54 Şeffaf perfore flaster 100 adet 104 Penicillin 4 kutu 20 kartuş
55 Geçici femoral hemodiyaliz katateri 5 adet 105 Gentamisin 4 kutu 20 kartuş

LABORATUVAR MALZEMELERİ. 106 Karbenisilin 4 kutu . 20 kartuş
56 Selenit F Buvgon besiyeri steril cam tüp 100 adet 107 Ampisillin 20 kartuş
57 Sâlmonella-shigella ayırımı için besiyeri 50 adet 108 Amoksilin+Klavulanic asit 4 kutu 20 kartuş
58 Mannitol salt ağar besiyeri 100 adet 109 Oksasilin 4 kutu 20 kartuş
59 Buvyon besiyeri 250 adet 110 Piperasilin 4 kutu 20 kartuş
60 Koyun kanlı müller hilton besiyeri 100 adet 111 Piperasilin * tuzbactam 4 kutu 20 kartuş
61 TSİ besiyeri vidalı kapaklı cam tüpte steril 250 adet 112 Ampisillin+sucbactam 4 kutu 20 kartuş
62 Üre ayar besiyeri 250 adet 113 Cefazolin 4 kutu 20 kartuş
63 Citrat besiyeri 250 adet 114 Cefuroxim 4 kutu 20 kartuş
64 Hareket besiyeri 250 adet 115 Cefaperazon+sulbactam 4 kutu 20 kartuş
65 Kan kültür vasatı difazik cam şişede - 20 adet 116 Ciprofloxacin 4 kutu 20 kartuş
66 C(clastridium) Difficile, toksin A panel kart test 40 adet 117 Lavoflaxaacin 4 kutu 20 kartuş
67 Rotavirüs karttest 400 adet 118 Oflaxacin 4 kutu 20 kartuş
68 Parafilm (m) laboratuvar filmi 7 rulo 119 Cefriaksan 4 kutu 20 kartuş
69 İndol ayıracı 2 şişe 120 Cefixim 4 kutu 20 kartuş
70 Oksidaz ayıracı 100 testlik tek 121 Sefataksim 4 kutu, 20 kartuş

kullanımlık plastik amb. 200 adet 122 Eritromycin 4 kutu' 20 kartuş
71 Katalaz reaktifi 4 Şişe 123 Klindamisin 4 kutu 20 kartuş
72 Streptokit 2 kutu 124 İmipenem 2 kutu 10 kartuş
73 Antihumanglobulin 2 Şişe 125 Vancomisin 4 kutu 20 kartuş
74 immersiyon yağı 2 İt. 126 Teikoplenin 4 kutu 20 kartuş
75 20 E Api 4 kutu 127 Astreonom 4 kutu 20 kartuş
76 20 NE Api 2 kutu 128 Tetrasiki in 4 kutu 20 kartuş
77 Staf Api 2 kutu 129 Rifampisin 4 kutu ■ 20 kartuş
78 Strep Api 2 kutu 130 Fucidik Asit 4 kutu 20 kartuş
79 Eküvyon çubuk tüpsüz 2.000 adet 131 Trimethoprin*Sulfamethaxasol 4 kutu 20 kartuş
80 Eküvyon çubuk tüpsü jelsiz 1.500 adet 132 Optokin 4 kutu 20 kartuş
81 Eküvyon çubuk tüplü jelli 1.500 adet 133 Basitrasin (tek kartuşlu) 10 kartuş
82 Gram boyama seti 2 adet 134 Ceftazidin 4 kutu 20 kartuş
83 Gaita kabı kürekli 1.000 adet 135 Nitrofurantoin 4 kutu 20 kartuş
84 İdrar bardağı disposable 50.000 adet 136 Netilmisin 4 kutu 20 kartuş
85 Cam kalemi permanganattı 50 adet 137 Şeker sitripi 20.000 test
86 Brucella rose bengal tarama testi (lateks) 5 mİ 15 kutu B -1774

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Klimanın sağlıklı ve ekonomik kullanımı
Yaz aylarında kul* 
lanılan klimalarla 
ilgili olarak yetkililer, 
kullanıcıların bazı 
kurallara uymaları 
halinde klimalarını 
en sağ|ıkh ve 
ekonorhik olarak 
kullanabileceklerini 
belirtti.! Konuyla ilgili 
açıklanha yapan 
TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Mete 
Kalyoncu, klima 
kullananların bazı 
kurallara uymaları 
halinde klimalarını 
en sağlıklı biçimde 
kullanabileceklerini 
belirtecek, 
"Klimaların montajı 
ve bakimi kesinlikle 
yetkili Çervişler 
tarafından yapıl- 
mâlıdıı*. Pencere tipi, 
split v0 portatif kli
malarımı hava filtreleri 
belli arkalıklarla temi
zlenmeli, klima 
şartlara ve sağlık 
koşullarına uygun 
olacak'şekilde 
ayarlatılmalıdır.

Sayfa 10

Yazın oda sıcak
lığının dış sıcaklıktan 
7-8 derece düşük 
olması yetecektir" 
dedi. Gerek iç 
gerekse dış tarafta 
hava sirkülasyonunu 
engelleyecek bir 
cismin olmamasına 
dikkat edilmesi 
gerektiğini de 
dile getiren 
Mete Kalyoncu, 
"Soğutulan mekana 
dışarıdan güneş ışığı 
çok giriyorsa perde, 
panjur vb. ile 
güneşten gelen ısı 
mümkün olduğu 
sürece kesilmelidir. 
Duvar, taban, tavan

ve pencereler ısı 
yalıtımlı olmalıdır. 
Klima kullanılan 
odanın kapı ve 
pencereleri kapalı 
tutulmalıdır. 
Klima mutlaka 
doğru biçimde kul
lanılmalıdır. Yanlış 
kullanım sonucu 
sinüzit olan insanlar
da göz dibi iltihabı 
ve akciğer problem
leri görülebilmekte
dir. Ayrıca nem
lendirme bölüm
lerinde üreyen küf 
mantarları alerjik 
zatürreeye neden 
olabilmektedir" 
şeklinde konuştu

)UNl.UK SIYASI GAZtTZ HHB

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SAHİBİNDEN SATILIK
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 m2 

kolonlu ev sahibinden satılık 
GSM : 0.535. 648 51 73

TURAN TRAFİK ELEMAN ARANIYOR ŞİİR KÖŞESİ
BAYDAR

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 
C^SM: (0.537) 933 25 26

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

Düzen
Herşeye çekilmiş ince bir ayar 
Göz görmek içindir, kulaksa duyar 
Kışın arkasından gelir ilkbahar 
Yaradan ne güzel bir düzen kurmuş.

An yapar balı dertlere deva 
Canlılar yaşar mı olmazsa hava 
Görene bir bakış yeter etrafa 
Yaradan ne güze! bir düzen kurmuş.

Kaldırıp başını bir dağlara bak 
Nasıl dengelenmiş soğuk ve sıcak 
Vücut taşımazdı olmasa ayak 
Yaradan ne güze! bir düzen kurmuş.

€MR( KUNDURA FF Durmadan akıyor ırmaklar, çaylar 
Bir bak gökyüzüne ay ve yıldızlar 
Eksiksiz dağdır hisseler, paylar 
Yaradan ne güzel bir düzen kurmuş.

BORÇELİK 
fişleri geçerlidir

KALİTEDE GÜVENCE
YADLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 

‘SPOR AYAKKABILAR 
' ’ TİMBERLAND ÇEŞİTLERİ 

Tel (0.224) 513 41 14 
NMRazar Cad. No : 1 GEMLİK

Herşeye can veren suyu bir düşün 
Yazın yağan yağmur kar olur kışın 
Farklı farklı tadı ekmeğin, aşın 
Yaradan ne güzel bir düzen kurmuş.

l’!
Dermansız dertlere olsan da düçar 
Sığın yaradana kalmazsın naçar 
Binbir çeşit çiçek kokular saçar 
Yaradan ne güze! bir düzen kurmuş.

Kaptırma kendini zevke sefaya 
Açıp ellerini yalvar mevtaya 
Kalp gözüyle bir bak yatan dünyaya 
Yaradan ne güzel bir düzen kurmuş.

‘Gemlik Körfez’internette
Anlatmakla bitmez bu güze! düzen 
Kula huzur verir okunan ezan 
İzin Yaradan’dan Demirai i yazan 
Yaradan ne güze! bir düzen kurmuş.

UNl.UK
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Kalp için 5 öğün sebze, bir avuç fındık
Uzman diyetisyen 
Turgay Köse, kalbinizi 
sağlıklı tutmanız için 
sizlere aşağıdaki 
beslenme alışkanlık
larını kazanmanızı 
tavsiye ediyor. 
Günde 5 porsiyon 
sebze yiyin 
Haftada 2-3 kez balık 
tüketin. Günde 5-9 
porsiyon arasında 
sebzemeyve yiyin. 
Sebze yemeklerini 
su ile pişirin.
Amerikan Kalp 
Derneği'nin belirlediği 
kriterlere göre, sigara, 
hipertansiyon, yüksek 
kolesterol, yetersiz 
egzersiz, şişmanlık, 
şeker hastalığı, stres, 
fazla alkol tüketimi, 
doğum kontrol hapı 
kullanımı (sigara içen
lerde), genetik, yaşın 
55 üzerinde olması, 
siyah ırk ve menopoz 
kalp hastası yapıyor. 
Bu hastalıkla ilgili 
bilinen bir gerçek de, 
kalp krizinin 
önlenebilir olması... 
İdeal vijcut ağırlığınızı 
koruyun.
Süt, yoğurt ve 
peynirin yarım yağlı, 
hatta yağsız (light) 
olanlarını tercih edin 
Kırmızı et yerine, 
beyaz ete (balık,

tavuk, hindi) öncelik 
verin. Beyaz ette de 
aşırıya kaçmayın. 
Etlerin görünen 
yağlarını, tavuk ve 
hindinin derisini 
ayırın Haftada 2-3 
kere balık yiyin. 
Et içeren yemeklere 
ilâve olarak 
yağ eklemeyin.
Sebze yemekleri az su 
ile pişirilmeli, yemek
lerin yağlı suları 
tüketilmemelidir. " 
Yiyecekleri haşlayın 
Kızartma, kavurma 
işlemleri yerine, 
haşlama, ızgara, 
buğulama ve fırında 
pişirme yöntemleri 
tercih edin.
Yumurta farklı gün
lerde olm^k koşulu ile 
haftada en çok 2 adet 
tüketilebilir. Kıymalı, 
pastırmalı, sucuklu 
ve&a tereyağlı olarak 
pişirmek yerine, 
haşlama, menemen 

veya çılbır şeklinde 
hazırlamak daha 
sağlıklı olacaktır. 
Bir avuç fındık yiyin 
Yağlı tohumlar (fındık, 
yerfıstığı, badem ve 
ceviz) içerdiği lif 
(posa), E vitamini, 
magnezyum ve omega 
3 yağ asitleri 
sayesinde kalp-damar 
hastalıkları bakımın
dan son derece 
yararlıdır. Ancak 
enerji içerikleri çok 
yoğun olduğu için 
günde 1 avuçtan fazla 
tüketilmemelidir. 
Doymuş (yani kötü) 
yağ içeren margarin 
ve tereyağından 
kaçının. Doymamış 
yağ içeren bitkisel sıvı 
yağlar tercih edin. 
Zeytinyağı ve diğer 
bitkisel sıvı yağları 
kombine bir şekilde 
kullanın. Bir kabın 
üçte biri ay çiçek, 
soya veya mısırözü 

gibi bitkisel sıvı yağ 
ile, geri kalan üçte 
ikisi ise zeytinyağı ile 
tamamlanarak elde 
edilen karışım tüm 
yemeklerde ve salata
larda kullanılabilir. 
Unutulmamalıdır ki, 
katı da olsa sıvı da 
olsa 1 gram yağ 9 
kkal. enerji içerir. 
Düşük sodyumlu tuz 
kullanılmalı, günlük 
tuz tüketimini 
3-4 gram ile 
sınırianmalıdır. 
Lifli besinler safra 
asitlerinin emilimini 
engelleyerek 
karaciğerde kolesterol 
sentezi için gerekli 
olan öncü öğelerin 
konsantrasyonunu 
•azaltır. Bu nedenle 
kuru fasülye, mer
cimek gibi kuru bak
lagiller ile kepekli 
tahılların tüketimi 
artırılmalıdır.
Sebze ve meyveler
den kabuklarıyla 
yenilebilir olanları 
mümkünse soymadan 
yiyin. Sakatatlardan 
uzak durun .
Kolesterol içeriği yük
sek olan sakatatlar
dan ve et ürün
lerinden.(salam, 
sucuk, sosis, pastır
ma) uzak durun.

Güneş gözlugu 
seçimine dikkat

Adıyaman'ın Kahta 
İlçesi'nde 15 yıllık 
gözlükçü Ali Yetim, 
yaz aylarının gelme
siyle beraber vatan
daşların çarşı ve 
pazarlarda satılan 
güneş gözlüklerine 
dikkat etmelerini 
istedi.
Gözlükçülük yapan 
Ali Yetim, yaz 
aylarının gelmesi ve 
güneşin kendini iyi
den iyiye hissettirme
siyle beraber vatan
daşlara kaliteli cama 
sahip gözlükler kul
lanmalarını tavsiye 
etti. Piyasada satılan 
bazı gözlüklerde 
•göze son derece 
zarar veren camlar 
olduğunu ifade eden 
Yetim, "Gözlükteki 
cam plastik olduğun

da ışık yansımaları 
tamamen göze nüfuz 
ediyor. Bu yüzden 
kaliteli güneş 
gözlüğü kullanılması 
gerekir" dedi.
Gözlük alımında 
dikkatli olunmasını 
söyleyen Yetim, 
"Vatandaşlar 
bütçelerine uygun, 
kaliteli gözlükleri ter
cih etsin. 65 YTL'den 
başlayıp 300YTL'ye 
kadar değişen fiyat
larda gözlükler mev
cut. Gözlükçülerde 
gözlüklerin pahalı 
olduğunu düşünen 
vatandaşlar yanılıyor. 
Gözlükçülerde de 
bütçelerine uygun, 
kaliteli ve ucuz 
gözlük bulabilmeleri 
mümkün" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 5İ310 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 51310 68
Tomokay Tompgraf i 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

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef/ 513 1286
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 1507
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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 513 12 95
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL ‘ 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
. 28 NİSAN 2006 CUMA
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu - GEMLİK
TEL: 513 82 59

KHBHB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2424 

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

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

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

Yönetim 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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ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS

KAMPANYA O
KREDİ KARTINA TAKSİT... '
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ - BORÇELİK 
BORUSAN ÇALIŞANLARINA
1 MAYIS - 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

Orhangazi Caddesi No: 80 
GEMLİK Tel: 5121011

ÇOK YAKINDA 
BAŞLATACAĞIMIZ 

ABONELİK KAMPANYAMIZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

G € AA D R Ş GEMLİK DOĞAL 
DOĞBl GBZ GAZ DAĞITIM A.Ş.

İrtibat Tel : 513 29 29



SGK Yasası’na kısmen iade
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5487 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu"nu kısmen iade etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan 
açıklamaya göre, Sezer, yasanın 6. maddesinin bir kez daha görüşülmesini istedi. Yasa, TBMM Başkanlığı'na geri gönderildi. Sezer, iade gerekçesinde, 
"Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nun seçilmişler dışındaki 4 üyesinin atanmasının ortak kararname kapsamından çıkarılıp bakan onayına bırakıl
ması Anayasa'yla kabul edilen parlamenter demokratik sistemle ve anayasa ile bağdaşmıyor" dedi. Cumhurbaşkanının denetim ve dengeleme görev ve 
yetkisinin, bir siyasal partinin tek başına iktidar olduğu ve yasama organında çoğunluğu elde bulundurduğu dönemlerde, çok daha gerekli olduğunu ifade 
eden Sezer, "Çünkü, bu dönemlerde, özellikle üst düzey kamu görevlileri siyasal güce karşı çok daha korunmasız kalmaktadır" görüşünü bildirdi.

GEMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■E TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ii'
29 Nisan 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Yoksul 
vatandaşlara 
4 milyar YTL 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, devletin tek taraflı 
olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2005 
yılında 4 milyar 181 milyon YTL ödeme 
yaptığını, bunun 1 milyar 701 milyon 
YTL'lik kısmının yeşil kart ödemeleri 
olduğunu söyledi. Haberi sayfa 7’de
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Yedek subay adayları diplomalarını aldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 309. dönem 119 Veteriner 
Hekim Yedek Subay adayı düzenlenen törenle diplomalarını aldılar. Törende konuşan 
Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Kurmay Albay Özen Şenyiğit “Bize 
teslim ettiğiniz evlatlarınızı dört hafta önce şefkatle bağrımıza bastık, insan onuruna 
yakışır şekilde karşıladık, eğittik ve şimdi şimşek gibi bakan gözlerle her türlü görevi 
yapmaya hazır şekilde karşınızda durmaktadırlar.” dedi. ElifEsmen’in haberi sayfa 3’de

Düzenleme gerek
Gemlik Bursa asfaltı Kurtul Köyüne kadar 

yol boyunca çarpık bir gelişme tüm ilgililerin 
gözüne baka baka gelişiyor.

Gemlik’in limancılık yönünde son on 
onbeş yılda gelişmesi ardından Bursa Serbest 
Bölgesinin Gemlik’te açılması, yer sorununu 
gündeme getirdi.

Bursa asfaltından Serbest Bölgeye kadar 
olan alanda zeytinlik kalmadı.

Nakliyeciler, antrepocular, dömür depoları 
burayı adeta istila etti.

Gelelim yol boyuna..
Bursa yolunda ise işgal kerestecilerin 

depoları şeklinde gelişti.
Kimse ekonomik gelişmeye bir şey demi 

yor ama çarpık gelişmeye ses çıkarmak zoru- 
dayız.

Gerek Azot yolu ve çevresi, gerekse Kurtul 
Köyüne kadar Bursa asfaltının geliş ve gidişi 
keyfi olarak ticaret alanına açıldı.

Ne belediye bu konuda sesini çıkarıyor, ne 
de İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü..

Kereste depoları neredeyse Kurtul Köyü ile 
iç içe oldu.

Zeytinlikler yasaya karşın göz göre göre 
yok ediliyor.

Bir allahın kulu da çıkıp bu duruma ses 
çıkarmıyor.

Köylü arazilerini yüksek fiyatla satıyor.
Köy muhtarları depoculardan yardım alı 

yor, iş böyle gidiyor.
Bu gidişe bir dur demek gerek.
Plan ve program dahilinde depolaşma 

veya antropolaşma yapılmalı.
Nasıl Manastır’da zeytinlikler imara 

açılmıyorsa, Kurtul bölgesinde de zeytinlikler 
korunmalı.

Depolara ihtiyaç varsa, bunun planla- 
I masını Belediye veya ilgili kuruluş yapmalı.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Milli Güvenlik ve
Bazı Yetkililer! (2)

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi basında iddia 
edildiği gibi "Devletin Gizli Anayasası" veya 
"Derin Anayasa" mıdır?

(1) Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Anayasa' 
nın 118 nci maddesine göre hükümetler tarafın
dan belirlenen, Türkiye Cumhuriyeti' nin, bekası 
ve güvenliği ile Tüfk Milleti' nin refahına ilişkin 
izlenecek milli güvenlik siyasetinin esaslarını 
içeren en üst düzeydeki bir çerçeve dokü
manıdır. Dolayısıyla, Milli Güvenlik Siyaseti 
Belgesi, bir Bakanlar Kurulu dokümanıdır.

(2) Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası ve mevcut yasalara 
uygun olarak hazırlandığından iddia edildiği 
gibi devletin ikinci bir anayasası olması veya 
mevcut Anayasa' ya aykırı olması düşünüle
mez.

Diğer taraftan, Anayasa normlar hiye 
rarşisinin en üstündedir ve kanunlar anayasa 
ya, tüzük ve yönetmelikler de kanuna aykırı ola
maz. Bakanlar Kurulu kararları, yönetmelik 
düzeyinde bir idari işlem olarak kabul edilmek
tedir. O halde, MGK' nın Bakanlar Kurulu* na 
tavsiyesi sonucu Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulan MGSB'nin, diğer Bakanlar 
Kurulu kararları gibi normlar hiyerarşisine 
uygun bir doküman olması da tartışma 
götürmez bir gerçekliktir. Bu nedenle, MGSB' 
ye anayasa benzeri bir üstünlük ve değişmezlik 
atfedilmesi şeklinde basında yer alan değer
lendirmelerin hukuki temeli bulunmamaktadır.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi niçin GİZLİ 
gizlilik derecelidir? Diğer ülkelerde de güven
liğe ilişkin belgeler GİZLİ gizlilik dereceli midir? 
Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve güvenliği ile 
milletin refahına yönelik tehditlere karşı 
izlenecek siyasetin açık olmasının, gerek iç 
gerekse dış kamuoyunda yaratacağı sakıncalar 
nedeniyle Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin 
GİZLİ gizlilik dereceli olması gereklidir.

Diğer ülkelerde de (ABD hariç) güvenliğe 
ilişkin siyaset ve strateji belgeleri GİZLİ gizlilik 
dereceli olup benzeri nedenlerle kamuoyuna 
açıklanmamaktadır.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin gün
celleştirmesi için belirlenmiş bir süre var mıdır? 
Belge'nin güncelleştirilmesi ihtiyacı kimin 
tarafından tespit edilir?

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin gün
celleştirilmesi için belirlenmiş bir süre yoktur. 
Milli Güvenlik Kurulu tarafından ulusal, bölge
sel ve küresel güvenlik ortamındaki değişiklik
ler ile milli güvenlik siyasetinin uygulama 
sonuçları çerçevesinde Türkiye' nin milli 
güvenlik ihtiyaçları değerlendirilerek Belge'nin 
güncelleştirilmesine ihtiyaç olduğu hükümete 
tavsiye edilmektedir.

Milli Menfaat nedir? Devletin bekası ve 
güvenliği ile milletin refahını sağlamak için 
ulaşılması ve korunması gereken amaçlardır.

Beka nedir? Bir devletin toprak bütün
lüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç 
ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle ha 
yatiyetini devam ettirmesidir.

Milli Hedef nedir? Elde edilmesi halinde milli 
menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlardır.

Milli Güç nedir? Bir devletin milli menfaat
lerini sağlamak ve milli hedeflerini elde etmek 
için kullanabileceği ekonomik, askeri, siyasi, 
insan gücü, coğrafi, sosyo-kültürel, psiko- 
sosyal ve bilimsel-teknolojik gibi güçlerden 
oluşan maddi ve manevi unsurların toplamıdır.

İç Tehdit nedir? Kökü ve kışkırtıcı kaynakları 
içeride ve/veya dışarıda olan, yurt içinde açık 
veya gizli olarak yürütülen Devletin anayasal 
düzeni, ülkenin bölünmez bütünlüğü ile milletin 
refahına yönelik örgütlü suç ve şiddet hareket
lerini de kapsayan bir tehlike algılamasıdır.

■ Devamı sayfa 6’da

Kızılay'dan yardım amaçlı yemek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kızılay 
Derneği'nin düzen
lediği yardım amaçlı 
yemek Pulcinella'da 
yapıldı.
Tüm yemek gider
lerinin Pulcinella 
çalıştırıcısı Emel 
Oral'ın karşıladığı 
yemekten elde 
edilecek gelir dar 
gelirli insanlar için 
harcanacak.
Başkan Gökhan 
Özler ile Başkan 
Yardımcısı Berkay 
Seliçi'nin üstün 
gayretleriyle ayakta 
kalmaya çalışan 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi'nin 
düzenlediği 
yemekten elde 
edilecek gelir yine 
fakir vatandaşlara 
harcanacak.
Yemeğe ilgi 
gösteren misafir 
lerine teşekkür 
eden Gökhan Özler, 
ayrıca başta 
Pulcinella çalıştırıcısı 
Emel Oral olmak 
üzere derneğe 
katkıda bulunanlara 
da teşekkür etmeyi 
ihmal etmedi.
Durumu çok iyi olan

insanlara gittiğini 
ancak gerekli 
desteği göremediğini 
belirten
Gökhan Özler, 
Borusan firmasının 
Kızılay'a aş evi için 
konteyner yapma 
sözü verdiğini 
belirterek, 
"En büyük terör 
açlık terörüdür. 
Biz Gemlik'te, 
20 sokak 
çocuğuna 
destek veriyoruz. 
Bize yardım 
edilirse üstesinden

rahatlıkla gelebiliriz. 
Bize aş evi için 
destek veren

Borusan'a teşekkür ~~ 
ediyorum" 
şeklinde konuştu.

Nuray Hafiftas lııı akşam Milton'da
Türk Halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, 

Gemlikli hayranları ile buluşacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kars 
Ardahan İğdır 
İlleri Kültür ve 
Dayanışma
Derneği eğlence şöleni 
düzenledi.
Bu akşam 
saat 19.30 da 
yapılacak yemekli 
eğlence şölenine Türk 
Halk Müziği Sanatçısı

Nuray Hafiftaş ile 
Mehmet Kılıç 
katılacak.
Dernek üyeleri 
ile misafirlerin 
gece boyu eğlenmeleri 
için Türk Halk 
müziğinden güzel 
türküleri seslendirecek 
olan sanatçılar 
geceye renk 
katacaklar.

TOPRAK YOKSA TAVUK YOK!
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca
Yedek subay adayları diplomalarını aldı
Elif ESMEN

Askeri Veteriner 
Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığında 
309. Dönem 119 
Veteriner Hekim 
Yedek Subay adayları 
düzenlenen törenle 
diplomalarını aldılar. 
Okul merasim 
alanında yapılan 
törene Orhangazi 
Kaymakamı 
Hikmet Çakmak ile 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
katılırken yaklaşık 
500'ün üzerinde 
aile hazır bulundu. 
Tören saygı duruşu 
ve okunun İstiklal 
Marşı ile başladı. 
Dönem birincisi 
Zafer Usta mezunlar 
adına yaptığı konuş
manın ardından yaş 
kütüğüne plaketini 
çaktı ve diplomasını 
Kaymakam Hikmet 
Çakmak'tan aldı. 
Dönem İkincisi 
olan Veteriner 
Asteğmen Can 
Memiş'e diplomasını 
As. Vet. Okl. ve 
Eğt. Mrk. Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 

, Özen Şenyiğit verdi.
Dönem üçüncüsü 
Veteriner Asteğmen 
Direnç Özateş 
diplomasını ise 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'tan aldı. 
Diploma töreninin 
ardından konuşan 
As. Vet. Okl. ve Eğt. 
Mrk. Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, kutsal 
askerlik hizmetini 
yerine getirmek 
üzere dört hafta önce 
birliğe katılan vatan 
evlatlarını başarıyla 
mezun etmenin 
gururunu yaşadık
larını ifade etti.
Albay Şenyiğit, yedek 
subayların ailelerine 
seslenerek,

"Bu coşkulu güne 
katıldığınız, bu gurur 
tablosunu bizimle 
beraber yaşadığınız 
için teşekkür edi 
yoruz. Bu ordu millet 
elele fikrinin yani 
Türk Milletinin 
ordusuyla bir bütün 
olduğunun en somut 
göstergesidir. Bize 
teslim ettiğiniz evlat
larınızı dört hafta 
önce şefkatle 
bağrımıza bastık, 
insan onuruna yakışır 
şekilde karşıladık, 
eğittik ve şimdi 
şimşek gibi bakan 
gözlerle her türlü 
görevi yapmaya hazır 
şekilde karşınızda 
durmaktadırlar. Bu 
tablonun oluşmasını 
sağlayan tüm 
personelime teşekkür 
ediyorum. Silahlı 
Kuvvetlerimize ve 
Milletimize bu değerli 
gençleri kazandıran 
siz değerli ailelere de 
şükranlarımı 
sunuyorum" dedi. 
Albay Özen Şenyiğit 
diplomalarını alan 
yedek subaylara da 
yaptığı konuşmada, 
"Türk Silahlı 
Kuvvetleri, yürüttüğü 
görevini sizlerin 
katılımı ile daha 
da güçlenmiş olarak 
sürdürecektir ve 
devam edecektir. 
Türk Silahlı

Kuvvetleri 
bünyesinde ala
cağınız görevlerin 
büyüklüğünü 
hatırınızdan çıkar
mayın. Şunu asla 
unutmayın; Milletlerin 
gücü, bireylerin birlik 
ve beraberlik içinde 
yaşamalarına, vatan 
uğruna icap 
ederse canlarını 
seve seve verebile

cek evlatlarının 
bulunmasına 
bağlıdır. Yeni 
görevlerinizin 
hepinize hayırlı 
olmasını 
diliyorum" dedi. 
Törenin ardından 
yedek subaylar 
açık havada verilen 
kokteylde aileleriyle 
bir araya gelerek 
özlem giderdiler.

Ormanlar dağlara sığındı!
Türkiye'nin ormanları genişliyor...
Gelecekteki 10/20 yıl içinde, Türkiye'deki 

orman alanlarının, yüzde 30'u Avrupa ortala
masının üzerine çıkacak...

Ne güzel bir haber bu böyle...
Orman alanlarının artmasındaki en önemli 

nedenin göçle birlikte dağ köylerinde terk 
edilen arazilerin orman tarafından yeniden 
geri alınması olduğunu söylüyor Orman Genel 
Müdürü Osman Kahveci!

Artık ormanlar özgür...
Ağaçlar özgürce büyüyecek, börtü 

böceğiyle...
Göç, kentleri soyarken -yok ederken- göç 

edilen yerler ise yeşilliğini besleme şansını 
yakalıyor...

Yani insanın uğramadığı yerlerde doğa 
mutlu... Hayvanlar mutlu... Çiçekler özgür... 
Kuşlar rahat uçuyor... Ormanlar büyüyor...

Ağaçlardan özgürce düşen fidanlar-tohum- 
lar- yeni tohumları doğuruyor!..

Toprak yenilehiyor...
Dostu yağmur besliyor, kar sularını depo 

ediyor bünyesinde... Bülbüller resital veriyor, 
börtü böceklere...

Yapraklar dans ediyor...
Baksanıza insanoğlu-kızının ettiğine...
Ormandan çaldığı kentler beton yığınına 

döndü...
Hayvanları katleden insanoğlu-kızı...
Martılar 'grip' diye canlı canlı yakılıyor; 

göllerden yararlanmasın diye, gölleri kurutu 
yor....

Ülkemde teröristler yakalansın diye, 
ormanlar yakıldı!.. Tavuk gribi nedeniyle;

Tavukları, kazları canlı canlı torbalara atıp 
yakanlar, yok edenler...

Hayvanlar ve bitkiler alemi öyle mi?!
Orman Yasası'nda özgürler...
Dengeli bir şekilde yaşamlarını sürdürü 

yorlar: yeter ki insan eli, ayağı değmesin!..
Aç hayvan karnını doyurmak için başka 

canlıyı yiyor!. Öldürmüyor...
İnsan öyle mi, bir sürü yiyecek alternatifi 

varken, yiyeceğinde çok daha fazlasını ala
bilmek için doğruyor hayvanları... Daha çok 
mal sahibi olmak için yok ediyor, ağaçları...

Ormanlara tecavüz ediyor..
Hayvanları taciz ediyor... Tecavüz ediyor 
50 yıldır ülkeyi yönetenlerin, yarattığı insan 

tablosudur bu...
'Benlik'... İnsan yasasında, hayvanlar 

âleminin canı yanıyor... İnsan yasasında, 
ağaçlar, denizler, dereler yok ediliyor... .

En.büyük grip, insanın yarattığı 'yok etme' 
virüsü değil mi?

Alanlarına girdiğimiz ve onların mekânları
na zarar verdiğimiz yetmiyormuş gibi, birde 
katliam...

Yaz mevsiminde yangınlar olacak yine...
Bir avuç arazi için ormanlar yok ediliyor...
Talanın adı yok...
Sonra da grileşen kentlerde, çarpık yapılar

da, kiremitsiz binalarda, topraksız mahalle 
lerde yaşamak zorunda kalırız...

Yaşam yerlerine girdiğimiz hayvanlara 
eziyet ederek!...Toprak reformunun olmadığı 
ülkemde, tarım da katledildi... Beş yıl önce 
şeftali ektiği tarlasını bulamayan köylü, kentte 
kapıcılık yapıyor...

Haber neydi; Ormanlar artıyor...
Türkiye'de kırsal kesimin nüfustaki payının 

yüzde 70'ten yüzde 30'a inmesiyle birlikte, bu 
araziler yavaş yavaş terk edili yor... Orman 
alanlarının artmasındaki en önemli neden 
göçle birlikte dağ köylerinde terk edilen arazi
lerin orman tarafından yeniden geri alınması.

Böylece ormanları açıp arazi kazanma ihti
mali de tarih oldu-mu-?!

Hayvanlar ve bitkiler alemi 'savaşı' kazanı 
yor...Yağmur dostlarıyla, kar taneleriyle...

Göçle... Ormanlar dağlara sığındı...
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IIW İlköğretim Okıılıı öğlencilerinden muhteşem gösteri
Elif ESMEN

11 Eylül İlköğretim 
Okulu 3/E sınıfı öğren
cilerinin hazırladığı 
"Çocuk Bayramı" 
etkinliği Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
gösterime sunuldu. 
3/E sınıfı öğrenci
lerinin sene başından 
itibaren çalışarak 
hazırladıkları 
programda açılış 
konuşmasını yapan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran, öğren
cileri çalışmalarından 
dolayı kutlarken, 

göstererek sizlerin 
karşısına çıkan yavru
larımızı tebrik ediyo
rum. Eğitim ve öğre
tim birbirinin aynlmaz 
parçasıdır. Eğitim 
evde başlar. Çocuk
larımıza sevmeyi 

sevilmeyi dost 
olmayı öğretelim. 
Gülümsemeyi 
arkadaşlarından 
esirgememeyi, sevgiyi 
nasıl paylaştığını 
görelim. Çocuklarımızı 
tiyatroya, sinemaya 
yönlendirelim, öğre
tim her zaman olur" 
şeklinde konuştu. 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin 
Zan'da yaptığı 
konuşmada, 
"Geleceğimiz olan 
çocuklara en iyi 
yatırımları yapalım ki 
ileride topluma 
faydalı nesiller 
yetişsin. Emekleri 
için tebrik ediyorum" 
diyerek tüm çocuklar 
adına Şeyma 
Bakırcıyı 
alnından öptü.
Koronun sunduğu 
marşlar, türküler ve

w®

flüt dinletisiyle 
başlayan 
programda ilk 
olarak "Çanakkale 
Geçilmez" adlı iki 
perdelik oyunu 
sergileyen öğrenciler, 
"Renklerin Krallığı", 
"Sevgili Annem" ve 
"Ülkü Çocukları" 
isimli oyunlarıyla 
büyüklerine 
coşku dolu bir 
gece yaşattılar. 
Öğrenci aileleri 
gecenin sonunda 
sınıf öğretmenleri 
Atilla Kaya'yı da 
tebrik ederek ayakta 
alkışladılar.

BHiıusm oaır eii»Si « >

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
Manastır’da kiralık 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 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

M, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta izlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021
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Bayanlar futbol ligi başlıyor
Bayanlar Futbol Ligi 7 Mayıs 2006 günü başlıyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlardan 

oluşacak 6 takım play-offa kalacak. Zeytinspor, ilk maçını 7 Mayıs 2006 Pazar günü 
Ankara Cebeci İnönü stadında saat 11.oo de Gazi Üniversitesi ile yapacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmara bölgesinin 
tek bayan futbol 
takımı olan
Gemlik Zeytinspor'un 
da bulunduğu 
Bayanlar
Futbol Ligi 
7 Mayıs 2006 
günü başlıyor. 
Türkiye genelinde 
15 takımın müracaat 
ettiği bayanlar

ligi üç gruba ayrıldı. 
Gemlik Zeytinspor'un 
C grubunda 
mücadele edeceği 
maçlar tek 
devreli ligi usulü ile 
oynanacağını bildiren 
Zeytinspor Kulüp 
Başkanı Ihsan Ünlü, 
her takımın 2 maç 
içerde ve 2 rtıaç 
dışarıda oynayacağı 
müsabakaların 
5 haftada 

sonuçlanacağını 
söyledi.
Gruplarında ilk iki 
sırayı alan takımlar
dan oluşacak 6 takım 
play-offa kalacağını 
belirten Ünlü, 
play-off'a kalan altı 
takımın bir grup 
merkezinde 3'er 
takımlı iki gruba 
ayrılacağını, 
3 gün sürecek 
tek devreli lig usulü 
maçlardan sonra 
grup birincisi olan 
iki takımın bir 
gün dinlendikten 
sonra final maçı 
yapacaklarını 
bildirdi. 
İLK MAÇ 
ANKARA'DA 
C grubunda 
Kartalspor, İzmir Elit 
Çimenşpor, Ankara 
Gazi Üniversitesi ve 
Malatya İnönü Üniver
sitesi ile karşılaşacak 
olan Zeytinspor, ilk

maçını 7 Mayıs 
2006 Pazar günü
Ankara Cebeci 
İnönü stadında
saat 11 .oo de 
Gazi Üniversitesi ile

yapacağını 
bildiren İhsan Ünlü, 
Zeytinspor 
Bayan Futbol 
Takımının Gemlik'teki 
ilk maçını 21 Mayıs

2006 Pazar günü 
saat 12.00 de 
Malatya İnönü 
Üniversitesi ile 
yapacağını söyledi.

^0^ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus------------ kombi
KAZAN

< ISISAN ) KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİ İZ

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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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Milli Güvenlik ve Bazı Yetkililer! (2)
2. nci sayfanın devamı
Dış Tehdit nedir ?Diğer bir ülkenin veya ulus

lararası terör örgütlerinin niyetlerinin, olanak ye 
yetenekleri ile hareketlerinin, asimetrik tehdidi 
de kapsayan değerlendirilmesine dayanan 
tehlike algılamasıdır.

Potansiyel Tehdit nedir ?Olanak ve yetenek
leri mevcut olup, halihazırda düşmanca niyeti 
olmayan veya düşmanca niyete sahip olmakla 
birlikte olanak ve yeteneklerini henüz 
geliştirmekte olan ülkeler ve uluslararası terör 
örgütleri ile yurt içindeki iç tehdit unsurları için 
tanımlanan, tehdide göre daha düşük dereceli 
tehlike algılamasıdır.

Siyasi Tehdit nedir ?Bir devletin, belirli bir 
amaca ulaşmak için sahip olduğu siyasi avanta
jlardan faydalanarak; diğer bir devletin zayıf 
noktalarından veya iki devlet arasındaki sorun
lardan istifade ile anlaşmazlıkları kendi lehine 
çözme niyetidir.

Risk nedir ?Bir ülkenin milli menfaatlerinin 
veya milli stratejilerinin maruz kaldığı değer
lendirilen tehlikelerdir. Devletin güvenliğine ve 
istikrarına karşı yaratılabilecek bu riskler, 
muhatabı olan ülkeler içinde veya çevresinde 
olabileceği gibi dışında/ uzağında da oluşabilir.

Milli Strateji nedir ?Milli güvenlik siyasetinin 
uygulanması ve milli hedeflere ulaşılması mak
sadıyla; milli güç unsurlarının hazırlanması, yön
lendirilmesi, geliştirilmesi ve kullanılmasına ait 
hareket tarzları ve alınacak tedbirleri kapsar.

Milli stratejiye ilişkin belgeler; Genelkurmay 
Başkanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuru
luşları tarafından kendi görev alanlarına yönelik 
olarak hazırlanır.(Dış Güvenlik Stratejisi, İç 
Güvenlik Stratejisi, Milli Askeri Strateji, Milli 
Eğitim Stratejisi vb.) Biraz ders gibi oldu ama.. 
Gerçeklerin anlaşılması ve özümsenmesi açısın
dan önemli...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in 
fazla gezilmeyen 
bölgelerinde 
vatandaşlar 
kaldırımları 
bahçe yapıyorlar. 
Evlerinin 
önlerinde bulunan 
ve kaldırım 
olarak ayrılan 
yerleri kendilerine 
bahçe olarak 
çeviren vatandaşlar 
buraları kafalarına 
göre kullanıyorlar. 
Gözlerden uzak 
sebze bahçesi 
durumuna getirilen 
kaldırımların ilçe 
merkezine uzak 
olmaları da bu 
işleri kolaylaştırıyor.

IH
m

BURSA HAKİMİYET ve ujinrrı DCI/l AU 
KENT GAZETELERİNE KUlttU KIKIAİIİ

LAN ve REKLAM ALINIR ।..... . u ,,Drcuıiu.►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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Yoksul vatandaşlara 4 milyar YTL Hastanelere nasıl başvurulacak?
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
devletin tek taraflı 
olarak ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara 2005 
yılında 4milyar 181 
milyon YTL ödeme 
yaptığını, bunun 
1 milyar 701 milyon 
YTL'lik kısmının yeşil 
kart ödemeleri 
olduğunu söyledi. 
Muğla Üniversite- 
si'nde düzenlenen 
"Dünden Bugüne 
Türkiye Ekonomisi" 
konulu panelde 
yapacağı konuşma 
öncesinde basın men
suplarına Türkiye 
ekonomisinin geldiği 
nokta ile ilgili değer
lendirmelerde bulunan 
Şener, "Türkiye dünya 
ile yarışta geçmiş yıl
larda potansiyeline 
uygun bir büyüme 
oranını yakalaya
mamıştır. Bunu veriler 
de teyit etmektedir. 
1998 ile 2002 arasın
daki geçmişe yönelik 
5 yıllık döneme bak
tığımızda 2002 yılı 
öncesindeki 5 yılda 
ortalama büyüme 
oranı yüzde sıfırdır.

Türkiye bugün ise 
yüksek bir büyüme 
trendini yakalamıştır. 
2002'de yüzde 7,9'luk 
bir büyüme gerçek
leştirmiştir. 2003 
yılında yüzde 5,9'luk 
bir büyüme, 2004 
yılında 9,9'luk 2005 
yılında ise 7,6'lık bir 
büyüme oranı gerçek
leşmiştir. Böylece 
son 4 yılı değerlendi
recek olursak yıllık 
ortalama 7,6'hk 
bir büyüme oranı 
yakalanmıştır" dedi. 
Devletin vatandaşlara 
yaptığı yardımlarla 
ilgili rakamları da 
açıklayan Şener, 
"Devlet farklı kalem
lerde vatandaşlara 
yardımda bulunuyor. 
Sağlık Bakanlığı'nın 

yeşil kart uygula
maları var. Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'nun vermiş 
olduğu yardım uygula
maları vardır. Bunların 
hepsi devletin tek 
taraflı olarak ihtiyaç 
içinde olan vatan
daşlara verdiği parayı 
ifade eder. Ben ayrın
tıya girmeyeceğim 
2002 yılında bu kalem
lere 1 milyar YTL 
ödeme yapılmıştır. 
2005 sonu itibariyle 
yıllık olarak ödenen 
4 milyar 181 milyon

YTL'dir. Yani 4 kart 
artış vardır. Bunun 
1 milyar 701 milyon 
YTL'lik kısmı Yeşil 
Kart'a aittir" 
şeklinde konuştu.

Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası 
Yasası'nın yürürlüğe 
girmesiyle sağlık 
hizmetlerinden yarar
lanacakların, birinci, 
ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kuru
luşlarına sevk zin
cirine uygun olarak 
başvurmaları zorunlu 
olacak.
Acil hallerdeki başvu
rularda bu şart aran
mayacak. Sağlık 
hizmetlerinden yarar
lanacak kişilerin sevk 
zincirine uygun 
hareket etmeleri 
zorunlu tutulacak. Bu 
çerçevede, kişilerin 
önce birinci basamak 
sağlık hizmeti sunucu
larına (sağlık ocakları, 
aile hekimleri vb) 
gitmeleri şart olacak. 
Kişiler, birinci 
basamaktaki sağlık 
hizmeti sunucularına 
başvurduktan sonra 
ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kuru
luşlarına gidebilecek. 
Birinci, ikinci ve 
üçüncü basamak 
sağlık hizmeti sunucu
larının hangileri 
olacağı, Sağlık 
Bakanhğı'nca

sınıflandırılacak.
Sevk zincirlerine uyul
madan sağlık sunucu
larına yapılan başvu
rularda ise sonucu 
alınan sağlık 
hizmetlerinin 
Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma 
Komisyonu'nca belir
lenen tutarının yüzde 
70’i ödenecek. Aradaki 
fark, hasta tarafından 
karşılanacak. Ancak 
iş kazası, meslek 
hastalığı, afet ve 
savaş hali ile acil 
hallerde sevk zincirine 
uyulması şartı 
aranmayacak.
Ayakta tedavide 
hekim ve diş hekimi 
muayenelerinden 2 
YTL katılım payı alı
nacak. Gereksiz kul
lanımı azaltma, sağlık 
hizmetlerinin niteliği 
itibariyle hayati 
öneme sahip olup 
olmaması, kişilerin 
prime esas kazançları, 
gelir ve aylıklarının 
tutarları ve benzeri 
ölçütler dikkate alı
narak ortez, protez ve 
iyileştirme araç ve 
gereçleri ile ayakta 
tedavide sağlanan 
ilaçlardan ise yüzde

10-20 oranında katılım 
payı alınacak.
Ancak kişilerin ödeye
cekleri katılım payının 
tutarı, sağlık hizme
tinin alındığı tarihteki 
brüt asgari ücretin 
yüzde 75'ini geçe
meyecek. Yasaya 
göre, iş kazası ve 
meslek hastalığı, 
askeri tatbikat ve 
manevralarda 
sağlanan sağlık 
hizmetleri, aile hekimi 
muayeneleri, afet ve 
savaş durumları, 
kişiye yönelik koruyu
cu sağlık hizmetleri, 
kurul raporuyla belge
lenen kronik hastalık
lar, kontrol muaye
neleri, hekimin 
gerekli gördüğü 
diğer poliklinik 
muayeneleri, yatarak 
tedavilerde 
sağlanan ilaçlar, 
analık sigortası kap
samında sağlanan 
yardımlar ile İstiklal 
madalyası sahipleri, 
vatani hizmet tertibi 
aylığı bağlananlar, 
harp malullüğü aylığı 
alanlar ve terörle 
mücadele kapsamın
daki kişilerden katılım 
payı alınmayacak.

Gaz
Gem

EMİR GÜL

mühendislik
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

LG KLİMA 
vie|mann 
KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı
Bakır Boru
Kalorifer Tesisatı
Dönüşüm
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

GEM-GAZ GEM-GA2
<QMt< SAT İŞ «»'*■» Wls

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:513 03 44

513 03 02
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İHALE İLANI

BURSA M.AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
BAŞTABİPLİĞİ
Sarf malzeme alımı işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.
İhale Kayıt No : 2006/39067
1. İdarenin
a) Adresi: CUMHURİYET MAH.

MANASTIR MEVKİİ GEMLİK/BURSA
b) Telefon-Faks Numarası: 224 5139200

224 5139207
c) Elektronik Posta Adresi (varsa): 

gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. İhale Konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: İhale konusu işin 

türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
b) Teslim Yeri(leri): Bursa M.Ağım Gemlik 

Devlet Hastanesi Baştabipliği Ambarı
c) Teslim Tarihi: Sözleşmenin onayından sonra 

10 gün içinde başlanıp 31.12.2006 tarihide sona 
erecektir.

3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Bursa M.Ağım Gemlik 

Devlet Hastanesi Toplantı salonu
b) Tarihi - Saati: 26.05.2006 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belge 

ler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belge 

ler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat 

için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 
posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı 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 
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 alın
mış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge,
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı 

gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
- Bütün malzemeler CE belgeli olacaktır. Ürünün 

üzerinde orijinal baskı CE işareti bulunduğu tak
tirde CE belgesi aranmayacaktır.Aksi taktirde 
ürüne ait CE belgesi teklif dosyası ile birlikte ve 
rilecektir. Ayrıca sunulan belgelerin hangi

SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
kaleme ait olduğu mutlaka belirtilecektir.

- Ürünler orjinal ambalajında olacaktır. Ambalaj 
üzerindeki bilgiler stiker veya bant yapıştırma 
olmayacak, ürüne ait üretim yeri, sterilizasyon 
bilgileri, üretim tarihi ve son kullanım tarihi ola
caktır.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdik

li 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 kişi 
liğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 

(a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhüt
name,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belir

lenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belir

lenen 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 ser
maye 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 
sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel 
kişiye kullandırılmayacağına 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 gerçekleştir
ilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen 
ihale konusu alım veya ihale dokümanında belir
lenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi 
gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine 
göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin 
%25 oranında, ihale konusu alım veya ihale 
dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki 
atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma- 

geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik bel
geler

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu 
gösteren belgeler

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu 
gösteren belgeler
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet 

gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıda
ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet bel
gesi verilmesi.

4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde 
akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafın
dan verilen sertifikalar

Bütün malzemeler CE Belgeli olacaktır. Ürünün 
üzerinde Orjinal baskı CE işareti bulunduğu tak
tirde CE belgesi aranmayacaktır. Bu belge ve 
sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafın
dan akredite edilen belgelendirme kuruluşları 
veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı 
Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditas 
yon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Resmi yada 

özel kurumlarda yaptığı tıbbi sarf malzeme alımı 
işleri kabul edilecektir.

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 Satın alma biriminde Gemlik/Bursa 
adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorun
ludur. .

8. Teklifler 26.05.2006 tarihi, saat 09:30 'a kadar 
Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı 

salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taah
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için 
teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalem
leri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonu
cu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 
sözleşme düzenlenecektir.Bu ihalede, kısmı teklif 
verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az 
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tari
hinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
Ek : Tıbbı sarf malzeme Toplam 284 Kalem

S.NO SARF MALZEMELERİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cerrahi sütur ipek iplik yuv.iğneli No:1 30 mm 
Cerrahi sütur ipek iplik yuv.iğneli No:1 42 mm 
Cerrahi sütur ipek iplik yuv.iğneli No:2/0 20 mm 
Cerrahi sütur ipek iplik yuv.iğneli No:2/0 24 mm 
Cerrahi sütur ipek iplik yuv.iğneli No:3/0 20 mm 
Cerrahi sütur ipek iplik yuv.iğneli No:4/0 20 mm 
Cerrahi sütur ipek iplik yuv.iğneli No:5/0 18 mm 
Cerrahi sütur ipek iplik kes.iğne No:1*30 mm 
Cerrahi sütur ipek iplik kes.iğne No:0 30 mm

10 Cerrahi sütur ipek iplik kes.iğne No:2/0 24 mm
11 Cerrahi sütur ipek iplik kes.iğne No:3/0 25 mm
12 Cerrahi sütur ipek iplik kes.iğne No:4/0 20 mm
13 Cerrahi sütur polidiyoksanon yuv.iğne No:2/0 30 mm
14 Cerrahi sütur polidiyoksanon yuv.iğneli No:1 40 mm
15 Cerrahi sütur • " yuv.iğneli No:0 42 mm
16 Cerrahi sütur
17 Cerrahi sütur
18 Cerrahi sütur
19 Cerrahi sütur

loop yuv.iğne No:1 40 mm 
loop yuv.iğne No:0 40 mm 
keskin iğne No:2/ 24 mm 
keskin iğne No:4/0 20 mm

20 Cerrahi sütur polipropilen yuv.iğne No:2/0 24 mm
21 Cerrahi sütur
22 Cerrahi sütur
23 Cerrahi sütur
24 Cerrahi sütur
25 Cerrahi sütur
26 Cerrahi sütur

yuv.iğne No:1 40 mm 
yuv.iğne No:0 42 mm 
Kes.iğneli No:2/0 20 mm 
keskin iğne No:3/0 20 mm 
keskin iğne No:4/0 14mm 
keskin iğne No:6/0 14 mm

27 Cer.sütur poliglicolik asit sen.emb.yuv.iğne No:1 40 mm

MİKTARI BİRİMİ 28 Cer.sütur " " " " yuv.iğne No:142 mm 250 kutu

20
50
20
50
50
50
30
10

kutu 
kutu 
kutu 
kutu 
kutu 
kutu

29 Cer.sütur " " " " yuv.iğne No:145 mm 50 kutu
30 Cer sütur " " " " yuv.iğne No:0 30 mm 20 kutu
31 Cer.sütur ..................  " yuv.iğne No:2 42 mm 20 kutu
32 Cer.sütur " " " " yuv.iğne No:2 48 mm 20 kutu
33 Cer.sütur " .................. yuv.iğne No:2/0 24 mm 20 kutu
34 Cer.sütur " " " " yuv.iğne No:3/0 20mm 5 kutu
35 Cer.sütur " " " ” yuv.iğneli No:7/0 8 mm 5 kutu
36 Censütur .................. No:8/0 çift iğne 8 mm 10 kutu

15 kutu 37 Cer.sütur ...........................   iğnesiz No:2 5 kutu

50 kutu 38 Cer.sütur polglecaprone veya Glikomer Y.iğne2/0 20 mm 2 kutu

50
50

nULU 
kutu 
kutu

39
40

...................... " " Y." No:0 37mm 10
" " polyglecaprone 25 veya Glikomer Y.iğne No:3/016 mm 10

kutu 
kutu

50
«\vı ıvı 
kutu 41 " '• " 25 veya Glikomen Y.iğne No:0 36 mm 30 kutu

10 kutu 42 " " " veya Glikomer K.iğne No:2/0 30 mm 20 kutu

10
r\U IU 
kutu 43 ” " " veya Glikomer Y.iğne No:2/0 48 mm 80 kutu

20 kutu 44 " " " " " Y.iğne No:0 24 mm 1 kutu

100 kutu 45 " " polyglactin veya laktomer Y.iğne No:2/0 24 mm 2 kutu

2 kutu 46 " " polyglecaprone veya glikomer iğnesiz No:2 80 kutu

2 kutu 47 " " hızlı emilebilen mon.son.süt. Y.iğne No:2/0 20 mm 80 kutu

20 kutu 48 " " süt Y.iğne No:2/0 36 mm 30 kutu

20 kutu 49 " " süt. Y.iğne No:1 40 mm 50 kutu

20 kutu 50 " " süt. Y.iğne No:0 20 mm 1 •kutu?

25 kutu 51 " " polyglactrin rapid taper y.iğne No:2/0 20 mm 5 kutu ra
25 kutu 52 " " Y.iğne No:1 40 mm 250 kutu $
10 kutu 53 " " y.iğne No:0 20 mm 5 kutu ।
10 kutu 54 " " ipek iplik Yuv.iğne No:0 28 mm ” 10 kutu ş 

kg. o200 kutu 55 Alol (5 95)saf 1.500

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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' s NO SARF MALZEMELERİ MİKTARI BİRİMİ

56 Aspirasyon sondası No: 1.000 . adet
57 Aspirasyon sondası No:8 3.000 adet
58 Aspirasyon sondası No:10 ’ 1.500 adet
59 Aspirasyon sondası No:12 1.500 adet
60 Aspirasyon sondası No:14 4.000 adet
61 Aspirasyon sondası No:16 2.500 adet
62 Beden derecesi 1.500 adet
63 Bisturi ucu No:11 (yuvarlak uç) 1.000 adet
64 Bisturi ucu No:12 (yuvarlak uç) 2.000 adet
65 Bisturi ucu No:15 (yuvarlak uç) 4.000 adet
66 Bisturi ucu No:20 (yuvarlak uç) 4.000 adet
67 Chlorethan* ethylcloride 100 mİ 300 adet
68 Kapalı devre korumalı (iğne ucu klipli) kanül No:18 1000 adet
69 Kapalı devre korumalı (iğne ucu klipli) kanül No:20 10.000 adet

70 Kapalı devre korumalı (iğne ucu klipli) kanül No:22 10.000 adet
71 Kapalı devre korumalı (iğne ucu klipli) kanül No:24 7.000 adet
72 Eldiven steril pudralı No:7 10.000 adet
73 Eldiven steril pudralı No:7.5 10.000 adet
74 Eldiven steril pudralı No:8 10.000 adet
75 Eldiven steril pudralı No:8,5 7.000 adet
76 EEG 30 paket
77 EEG mürekkebi 400 mİ NSE-40 BL Siyah 4 adet
78 EEG jeli F 510 30 adet
79 Eldiven Nonsteril No:7 (small) 60.000 adet
80 Eldiven Nonsteril No:7,5 (Mediuml) 60.000 adet
81 Eldiven Nonsteril No:7 (Laryes) 60.000 adet
82 Eldiven Naylon 50.000 adet
83 Enjektör 10 cc 3 parçalı yeşil uç 250.000 adet
84 Enjektör 5 cc 3 parçalı yeşil uç 250.000 adet
85 Enjektör 2 cc 3 parçalı siyah uç 200.000 adet

I6 Yıkama enjektörü 500 cc çam uçlu 1.000 adet 154 İdrar torbası musluklu 2000 cc 5.000 adet 220 " " çocuk tip 5 adet
B7 İğne ucu sarı 1.000 adet 155 İdrar torbası steril kız çocuk 500 adet 221 Steril aspiratör topuzsuz 5.000 adet
88 İğne ucu yeşil 1.000 adet 156 İdrar torbası steril erkek çocuk 500 adet 222 Steril aspiratör topuzlu 500 adet
I9 İğne ucu siyah 1.000 adet 157 İdrar torbası askısı plastik 2.500 adet . 223 Cilt traksiyon seti büyük 100 adet
90 Flaster ipek 5x5 cm 15.000 adet 158 Sonda foley ikiyollu slikolatex No:16 5.000 adet 224 Cilt traksiyon seti küçük 80 adet
91 Flaster ipek 2,5 x5 m 15.000 adet 159 Sonda foley ikiyollu slikolatex No: 18 5.000 adet 225 Kirschner wires No:1 mm (24) 50 adet
92 Pamuk 1 kg.lık rulo 5.000 Kg. 160 Sonda foley ikiyollu slikolatex No:20 3.000 adet 226 Kirschner vvires No:1,2 mm (24) 50 adet
93 Gazlı bez 100 mtlik top 150.000 metre 161 Sonda foley ikiyollu slikolatex No: 10 2.000 adet 227 Kirschner vvires No:1,5 mm (24) 50 adet
94 Cilt sabunu 3.000 Kg. 162 Sonda foley ikiyollu slikolatex 228 Kirschner vvires No:2 mm (24) 50 adet
95 Baticon 1 Kg.lık 3.000 Kg. 30-50 mİ balonlu No: 22 500 adet 229 Kirschner vyires No:2,5 mm (24) 50 adet
96 Metilen mavisi 1 Kg. 163 Sonda foley 3 yollu No:18 100 adet 230 Kirschner vvires No:3 mm (24) 50 adet
97 Gravvmed ventilasyon tüpü 300 adet 164 Sonda foley 3 yollu No: 20 100 adet 231 Klorheksidin Glukonat % 4 1000 mİ 2.000 kg.
98 Tıeman sonda N o: 8 20 adet 165 Sonda foley 3 yollu No:22 100 adet 232 Klorheksidin % 1,5 + Setrimid % 15 500 mİ 5.000 kg.
99 Tıeman sonda No: 10 20 adet 166 Silikonlu Foley sonda No:16 50 adet 233 Emilebilen Jelatin spange 70x50x10 mm 20 kt
100 Tıeman sonda No:12 20 adet 167 Silikonlu Foley sonda No:18 50 âdet 234 Emilebilen selüloz kanama
101 Tıeman sonda No:14 20 adet 168 Pantacaine % 2 toz (10 grhk paket halinde) 100 gram durdurucu surgicel 5x7 cm 100 kt.
102 Tıeman sonda No:16 30 adet 169 Formaldehit solüsyonu 30 Kg. 235 Lidokainli kaydına steril jel 12,5 gr.(kathejell) 500 adet
103 Tıeman sonda No:18 30 adet 170 Vazelin sıvı 30 Kg. 236 Alçı pamuğu 10 cm.Hidrofil 2.000 adet
104 EKG mandalı 5 takım 171 Tendür de Benjoin 5 Kg. 237 Alçı pamuğu 15 cm. Hidrofil 2.000 adet
105 EKGprobu 5 takım 172 % 2 Gluteraldehitli yer yüzey alet 238 Alçı pamuğu 20 cm. Hidrofil 1.000 adet
106 Perkütan cystostomy seti steril balansuz No :12 10 adet dezenfektanı (5 kg.Lık) 300 bidon 239 Alçı sargı 5 cm. 300 adet
107 Perkütan cystostomy seti steril balansuz No :15 40 adet 173 Nazogastrik sonda No:8 100 adet 240 Alçı sargı 10 cm. 1.000 adet
108 Laringeal maske 5 adet 174 Nazogastrik sonda No:10 100 adet 241 Alçı sargı 15 cm. 1.000 adet
109 Tüp feeding No:8 30 adet 175 Nazogastrik sonda No:14 100 adet 242 Alçı sargı 20 cm.s 1.000 adet
110 Tüp feeding No:10 30 adet 176 Nelaton Sonda No:8 50 adet 243 Soda-lime 20 kg.lık 300 kg.
111 Tüp feeding No:12 30 adet 177 Nelaton Sonda No:10 50 adet 244 Gliserin 10 İt.
112 Tüp feeding No:14 30 adet 178 Nelaton Sonda No:12 50 adet 245 Periferik CVP tek lümenli
113 Tüp feeding No:16 30 adet 179 Nelaton Sonda No:14 50 adet (periferden çocuk takılan) 10 adet
114 Tüp feeding No:18 30 adet 180 Nelaton Sonda No: 16 50 adet 246 Düz mesh 15x15 cm. 10 adet
115 Drenpenroze 100 adet 181 Nelaton Sonda No:18 50 adet 247 Hernia sistem mech 10 adet

25 adet 182 Koter kalemi 3.000 adet 248 Polypropylene mech sistem -Medium 50 adet116 Entübasyon tupu tupu kaflı No: 3,5
117 Entübasyon tüpü tüpü kaflı No: 4 25 adet 183 Kemik mumu Bone vax 2,5 grams 15 kutu 249 Polypropylene mech sistem -Large 50 adet

25 adet 184 EKG Elektrodu Büyük 20.000 adet 250 Polypropylene mech sistem -X large 20 sdct118 Entübasyon tüpü tupu kaflı No: 4,5
119 Entübasyon tüpü tüpü kaflı No: 5 50 adet 185 EKG Elektrodu Küçük 5.000 adet 251 Polypropylene mech sistem -6x11 20 adet
120 Entübasyon tüpü tüpü kaflı No: 5,5 25 adet 186 Baticonlu Steril drep 60x45 1.000 adet 252 Polypropylene mech sistem -30x30 20 adet
121 Entübasyon tüpü tüpü kaflı No: 6 50 adet 187 Baticonlu Steril drep 35x35 250 adet 253 Dispasable solunum devresi 20 adet

25 adet 188 Baticonlu Steril drep 10x20 200 adet 254 Solunum devresi balonlu 1lt|lik 10 adet122 Entübasyon tupu tupu kaflı No: 6,5
123 Entübasyon tüpü tüpü kaflı No: 7 f 10 

250
500
500

adet 
adet

189
190

Hemovak Dren 30-50 mİ 
Otoklav Steril Bandı

100
80

adet 
adet

255 Erişkin balonu 1,5 İtlik
256 Exrafor 1 cm pamuklu (burun tamponu için)

adet 
mt124 Entübasyon tupu tupu kaflı No: 7,5

125 Entübasyon tüpü tüpü kaflı No: 8 500 adet 191 Turnike 1.000 metre 257 Alüminyum parmak ateli 500 adet
126 Entübasyon tüpü tüpü kaflı No: 8,5 500 adet 192 Airvvay No:00 50 adet 258 Formol tb. (500 adetlik) 1 kutu
127 Yenidoğan entübasyon tüpü kafsız No:0 10 adet 193 Airvvay No:0 50 adet 259 Diak kuru sterilizasyon için 15.000 adet
128 Yenidoğan entübasyon tüpü kafsız No:1 10 adet 194 Airvvay No:1 50 adet 260 İndicatör buharlı sterilizasyon için 10.000 adet
129 Yenidoğan entübasyon tüpü kafsız No: 2 10 adet 195 Airvvay No:2 50 adet 261 Combi tube No:37 2 adet
130 Yenidoğan entübasyon tüpü kafsız No: 3 . 10 adet 196 Airvvay No:3 125 adet 262 Combi tube No:41 2 adet
131 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:3 150 adet 197 Airvvay No:4 125 adet 263 Box gömleği 200 adet
132 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:3,5 150 adet 198 Airvvay No: 5 10 adet 264 Bone bayan 15.000 adet
133 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:4 150 adet 199 Karmen Kanül enjektörü tek ventilli 100 adet 265 Bone bay 10.000 adet
134 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:4,5 150 adet 2Q0 Karmen Kanül enjektörü çiftek ventilli 20 adet 266 Maske (bağcıktı) 30.000 adet
135 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:5 150 adet- 201 Karmen kanül ucu No:4 (sarı) 100 adet 267 Bakteri filitresi pediatrik 100 adet
136 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No: 5,5 150 adet 202 Karmen kanül ucu No:5 (yeşil) 100 adet 268 Bakteri filitresi Erişkin 500 adet
137 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:6 150 adet 203 Karmen kanül ucu No:6 (mavi) 100 adet 269 Enzimatik temizleyici 50 kg.
138 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:6,5 150 adet 204 Karmen kanül ucu No:7 (kahverengisen) 50 adet 270 Tansiyon aleti 5 cm lik 1 adet
139 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:7 500 adet 205 Oksijen kanülü erişkin 300 adet 271 Tansiyon aleti 8 cm lik 1 adet
140 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:7,5 500 adet 206 Oksijen kanülü çocuk 150 adet 272 Tansiyon aleti 10 cm.lik 1 adet
141 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No:8 500 adet 207 Üçlü musluk 500 adet 273 tansiyon aleti Erişkin tip 1 adet
142 Spiralli entübasyon tüpü kaflı No: 8,5 500 adet 208 Alkolometre ağızlığı -10.000 adet 274 Steteskop 1 adet
143 Set spino Epidural Kombine 1.500 adet 209 Serum uzatma seti 300 adet 275 Pulsoksimetre büyük 1 adet
144 Epidural set
145 İğne spinal No:25
146 İğne spinal No:27(klavuzlu)

300 adet 210 Koter plağı 3 Adet 276 Pulsoksimetre küçük 1 adet
2.000 adet 211 Koter plakası çiftli 2-120 ohm Bipolar 150 adet 277 Canül sabitleyici flaster en az 7 cm.x9 cm 5.000 adet

100 adet 212 Varis Stripi (Damar sıyyırıcı) 160 adet 278 Benzalkonyum kîorür 1000 mİ. 3.000 kg.
147 iğne spinal özel bileyli atrovmatik No:26 100 adet 213 Üreter katateri No:3 20 adet 279 Fototerapi göz bandı steril 100 adet
148 Kan verme seti 1.000 adet 214 Üreter katateri No:4 10 adet 280 Boyunluk erişkin tip sünger 50 adet
149 Kan ısıtma seti 600 adet 215 Üreter katateri No:5 10 adet 281 Boyunluk çocuk tip sünger 50 adet
150 Periferik sinir blok katateri A.50 küçükboy 300 adet 216 Üreter katateri No:6 10 adet 282 vajinal spekulum 2.000 adet
151 Santral venüz katater 3 lümenli çocuk boy 5 adet 217 Konteyner filtresi 5.000 adet 283 vajinal spekulum 1.000 adet
152 Merosel burun tamponu 400-406 400 adet 218 Yarı açık oksijen çocuk sistemi çocuk 1 adet 284 EKG KAĞIDI 10 adet
153 Nazol tampon pasterior 20 adet 219 çenelikli boyunluk erişkin tip 5 adet B - 1772
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Hamilelikte ağız sağlığına dikkat .. ...
çiziyorum

Vücutta pek çok 
değişikliğin meydana 
geldiği hamilelikten 
ağız ve diş sağlığının 
da etkilendiği bildiril
di. Türk Dişhekimleri 
Birliği (TDB) Genel 
Başkanı Celal Korkut 
Yıldırım, toplumda, 
"Hamilelik döneminde 
bebeğin annenin diş
lerindeki kalsiyum 
miktarını azalttığı, bu 
nedenle her bebeğin 
anneye bir diş kaybet
tireceği" şeklindeki 
inancın kesinlikle 
doğru olmadığını 
belirtti.Hamilelikte 
görülen kalsiyum 
kaybı ya da diş sorun
larının nedenlerinin 
farklı olduğunu ifade 
eden Yıldırım, hamile
lik sırasında tüm 
vücutta olduğu gibi 
ağızda da bazı 
değişikliklerin 
olduğunu, ağız 
sağlığında yaşanan en 
önemli değişikliğin 
östrojen ve proges- 
teron hormon düzey
lerindeki artıştan kay
naklandığını söyledi. 
Yıldırım, artan hormon 

düzeyiyle birlikte 
dişler üzerindeki plak 
birikiminin de arttığını 
belirterek, plakların 
tedavi edilmemesi 
halinde bunun dişeti 
iltihabına neden 
olduğunu kaydetti. 
"Hamilelik gingivitesi" 
adı verilen bu 
durumda, dişetlerinin 
kırmızı, hacim olarak 
artmış, hassas ve 
kanamalı hale 
geldiğine değinen 
Yıldırım, 
gingivit (dişeti 
yangısı) olan bir 
kadının hamilelik 
sırasında bu rahatsı
zlığının şiddetinin 
artabileceğini vurgu
ladı. Hamilelikte diş 
aralarının hergün diş 
ipiyle temizlenmesi 
gerektiğini dile getiren 
Yıldırım, şunları söyle
di: "Hamilelik döne
minde vücuttaki den
genin bozulması diş
lerin çabuk çürüme
sine uygun ortam 
yaratır. Dengeli 
beslenmeyle birlikte 
ve B12 vitamin 
destekleri, ağız

sağlığının 
sürdürülmesi 
açısından önemlidir. 
Hamilelik planlanıyor
sa veya hamile olun
duğundan şüphele- 
niliyorsa dişhekimi 
ziyaret edilmelidir. İlk 
3 aylık dönemde diş 
temizliği yaptırılması 
uygundur." 
Yıldırım, hamilelikte 
dişlerin daha çabuk 
çürümesinin bir 
nedeninin de, 
hamilelerin tatlıya, 
"abur cubur" olarak 
nitelendirilen gıdaları 
aşırı tüketmeleri, daha 
sonra da dişlerini 
fırçalamayı ihmal 
etmeleri olduğunu 
savundu.

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

SAHİBİNDEN SATILIK
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 m2 

kolonlu ev sahibinden satılık
GSM : 0.535. 648 51 73

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 adresindeıtokuyabilirsiniz

ELEMAN ARANIYOR ŞİİR KÖŞESİ
Matbaamızda yetiştirilmek 

üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0,224) 513 96 83

Celal BAY

Sakatat İsyanı
Aşık, sevmekten yorulur mu?

Akılsız baş, 
Yüreğe atar taş. 
Yürek, geri çevirir taşı; 
Taş, dönüp dotaşıp, 
Yarar akılsız başı.

Son yaklaştı 
Beyin sertleşti 
Göz dörtleşti 
Mide büzüştü 
Yaşam dizüstü

Yeter artık, bu sevdadan 
azat et bu yüreği

Yoksa ta ötelere sürecek
Biri yaşlanmaya
Biri taşlanmaya
Doğru yol alan iki de böbreği

Tükeniyor bedende takat 
Tek tek tatile çıkıyor sakatat 
Haydi dostum, dışarı bakıver 
Çelmeyi takıver
Yıldız ol akıver...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hareketsizlik insanı çürütüyor Haz gözlükler wz
Türkiye'de hareket 
azlığından kay
naklanan kalp ve 
damar hastalıklarına 
yakalanan 4 milyon 
kişinin, ülke 
ekonomisinde yılda 
300 milyon iş günü 
kaybına sebep 
olduğu, bunun ülke 
ekonomisine zararının 
15-20 milyon doları 
bulduğu belirtildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
öncülüğünde 
kurulan Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği'nin 
Eskişehir'deki toplan
tısında düzenlenen 
'Sağlıklı Yaşam, 
Fiziksel Aktivite ve 
Yerel Yönetimler' 
sempozyumunda, 
Spor Bilimcisi 
Murat Kuter ve 
Muğla Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. Erdal 
Zorba'nın birlikte 
hazırladıkları 'Çağın 
Hareketsizlik Sorunu 
ve Aktif Yaşamanın 
Kazandırdıkları' 
başlıklı sunumda, 
hareketsizliğin insanı 
çürüterek, yavaş 
yavaş öldürdüğüne 

. dikkat çekildi.
Kuter, insanoğlunun 
teknolojik ve 
endüstriyel gelişme 
lerle hayâtını kolay
laştırırken, hareket 

azlığının getirdiği 
hastalığın kurbanı 
olduğunu söyledi. 
İnsanoğlunun genel 
üretimdeki fiziksel 
faaliyetinin 18. yüzyıl 
sanayi devrimi öncesi 
yüzde 92 olduğunu, 
bugün ise bu oranın 
yüzde 20'ler 
seviyesinin altına 
düştüğünü ifade 
eden Kuter, "İnsan, 
medeniyet geliştikçe 
daha az hareket etmek 
zorunda kalıyor.
Hareket azlığının 
organizma üzerindeki 
olumsuz etkileri 
düşünülmeden, her 
geçen gün yeni bir 
alet geliştiriliyor. 
Rahatlığımız için

* deyip, bu aletleri 
sabırsızlıkla alıp, 
kullanıyoruz. Rahat 
edelim derken 
kendimizi ölüme iti 
yoruz” dedi. 
ÇAĞIN HASTALIĞI 
HAREKETSİZLİK 
Günümüzde az 
hareketin "hypokinetic 
disease" (hareket 
azlığı) isimli hastalığın 
doğmasına sebep 
olduğunu ifade eden 
Kuter, "Bu hastalıklar 
günümüzde en çok 
can alan bir hastalık 
grubudur. Kalp-damar 
hastalıkları bu grubun 
başını çekiyor. 
Türkiye'de hareket 
azlığından kay
naklanan kalp ve 

damar hastası 4 mil 
yon kişi var. Bu 
nedenle üretici iş 
gücü her geçen gün 
büyük azalma gös
teriyor. Bu hastaların 
iş gücü kayıpları yılda 
300 milyon iş günü. 
Bunun ülke ekonomi
sine zararı ise 15-20 
milyon doları.
Bunların dışında 
hipertansiyona bağlı 
kalp hastalarının 
sayısı 300 bine yak
laşıyor. 13 kişiden biri 
yani nüfusumuzun 
yüzde 10'a varan 
bölümü ise kalp has
tası. Bu hastalıkların 
tek bir kurtuluş yolu 
var, o da hareket 
etmek. Günde yarım 
saat spor hem fiziksel 
hem de ruhsal 
sağlığımızı düzene 
koymamıza yeter. Bir 
saatlik yürüyüş ve 
gün içindede bazı 
eksersizlerle 
sağlığımızı korumamız 
mümkün" diye konuş
tu. Konuşmasında, 
Hipokrat'ın 'Kullanılan 
gelişir, kullanılmayan 
kaybolur' sözüne 
vurgu yapan Kuter, 
vücudun hareketsiz 
kalmasının insanı 
çürüttüğünü, bundan 
dolayı gelişmiş 
ülkelerin sağlıklı 
nesiller için spor 
konusunda politikalar 
belirlediğini anlattı. 
Gelişmiş ülkelerde 

yerel yönetimler ve 
devlet politikalarını 
tespitinde toplum 
sağlığına yönelik 
sporun önemli yer 
tüttüğünü ifade eden 
Kuter, halkın bilinçlilik 
düzeyinin kitle iletişim 
araçları, yaygın ve 
örgün eğitimlerle 
pekiştirilmeye çalışıl 
dığının altını çizerken, 
bunun bireysel yarar
larının yanında yerel 
yönetimlere ve devlete 
de ekonomik ve 
sosyal getirisinin 
olduğunu belirtti. 
Kuter, düzenli egzer
siz ve spor yapmanın, 
insanların kendilerine 
olan güvenlerini 
artırdığını, iş verim 
liliğini yükselttiğini, 
organizmayı beden 
ve ruhsal streslerin 
yıpratıcı etkisinden 
kurtardığını, bundan 
dolayı sağlıklı nesiller 
için devletin ve 
yerel yönetimlerin 
sürdürülebilir poli
tikalar belirlemesi 
gerektiğinin önemini 
dünyadaki örnek
leriyle dile getirdi. 
Dr. Kuter, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nde ilk 
kez yerel yönetimler 
alanında fiziksel 
aktiviteyi gündeme 
taşıdığından dolayı 
teşekkür etti.

Seyyarların sattığı 
Çin ve Kore malı 
ucuz gözlüklerin göz 
sağlığını bozduğu 
bildirildi. Bilecik'te 
seyyar gözlükçüler, 
numaralı uzak ve 
yakın gözlükleri ile 
güneş gözlüklerini 
5 YTL'den satıyor. 
Çantalarından 
çıkardıkları numaralı 
gözlükleri müşteriye 
takıp çıkararak dene
mek suretiyle satan
ların halkın göz 

, sağlığını bozduğu 
bildirildi. Yetkililer, 
"Gezerek çanta 
içerisinde gözlük 
satanlar, insanların 
göz sağlığıyla oynu 
yor. Yakın ve uzak 
gözlüğü mutlaka dok
tor reçetesiyle serti
fikalı gözlükçüden

alınmalıdır.
Pazarlarda satılan 
gözlükler Kore veya 
Çin malı oluyor. 
Camları adi ve plas
tik. Böyle gözlükler 
belli bir süre sonra 
gözde tahribat 
yaparak, katarakt gibi 
hastalıklara sebe
biyet veriyor. Doktor 
kontrolü olmadan 
ucuz fiyata satılan 
gözlükler çok 
mahzurlu. Güneş 
gözlüğünün de ultro- 
viyole ışınlarına karşı 
koruyucu özelliği 
olması lazım. Ayrıca 
Avrupa standardı, 
garanti belgesi, itha
latçı firmanın kaşesi, 
adresi, TSE ve ISO 
belgelerini taşıyan 
gözlük alınmalı" 
diye konuştu.

DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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.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. 5131133
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.Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
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

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 işlet. 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

NÖBETÇİ ECZANE
29 NİSAN 2006 CUMARTESİ 

YASEMİN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi - GEMLİK

30 NİSAN 2006 PAZAR 
SERVET ECZANESİ 

Yeni Mahalle Yokuşu - GEMLİK

GEMLIK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MİMH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2425 

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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Bursaspor Guinnes’e 
girmeyi planlıyor

Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi'nin 
lideri Bursaspor'un, hafta sonunda kendi 

sahasında Antalyaspor ile oynayacağı 
karşılaşma şölen havasında geçecek.

Yeşil-beyazh ekibin 
puan aldığı takdirde 
Süper Lig'e çıkmayı 
garantileyeceği 
karşılaşmada 
Yeşil-beyazlı yönetim 
ve taraftarlar, 
şov yapmaya 
hazırlanıyor.
Vakıfköy Orhan 
Özselek Spor 
Tesisleri'nde bir 
basın toplantısı 
düzenleyen 
Bursaspor İdari 
Asbaşkanı Murat 
Yanıklar, yeni çıkan 
şampiyonluk for
ması, futbolcuların 
resimlerinin bulun
duğu Bursaspor 
atkısı ve şampiyon
luk bayrağı ile 
Bursaspor 
kartını tanıttı.
Futbolculardan Miu 

ve Eser'in de hazır 
bulunduğu toplantı
da açıklamada 
bulunan Yanıklar, 
Antalyaspor 
karşısında alacakları 
1 puanın kendilerine 
yeteceğini, maç son
rasında 15 bin kişiyle 
timsah yürüyüşü 
yapmayı planladık
larını söyledi.
15 bin kişinin katıl
ması düşünülen 
timsah yürüyüşün 
stattan başlayarak 
Merinos'a kadar 
olan bölgede yapıl
masının planladığını 
ifade eden Yanıklar, 
Guinness Rekorlar 
Kitabı'na girmek için 
de ilk başvuruya 
yanıt beklediklerini 
söyledi.
Yeni çıkan

Bursaspor ürün
lerinin Cumartesi 
günü Bursa 
Store'de satılmaya 
başlanacağını 
söyleyen Yanıklar, 
yeni çıkacak 
Bursaspor kartını da 
tanıttı. 35 YTL ila 
150 YTL arasında 
değişen fiyatlarla 
satılacak kartın 
sahipleri arasından 
her hafta çekiliş 
yapılacağını kayde
den Yanıklar, "Bir 
taraftar, her hafta 
takımla deplasman

lara gidip futbolcu
larla birlikte o 
havayı teneffüs 
edecek. Yönetim 
ile maçı seyredip o 
heyecanı yaşayacak. 
Bu sayede 
Bursaspor ile 
taraftarlar arasında 
organik bir bağ oluş
turacağız. Ayrıca bu 
kşrt sayesinde store 
mağazalarından 
indirimli maç 
bileti alabilecekler. 
Bursaspor antreman- 
larını seyredebile
cekler" diye konuştu.

SSK primleri için 
hafta sonu mesai!;

. -_ı ‘

SSK prim borçlarını 
yatırmak isteyen 
kurumlar için SSK 
bölge müdürlükleri 
hafta sonu mesai
sine kalacak.
SSK Bölge ve İl 
Müdürlükleri 
cumartesi ve pazar 
günü de primleri 
tahsil edebilecek. 
SSK Prim

borçlarının 5458 
sayılı yasaya göre 
yeniden yapılandı! 
ması nedeni ile yu 
genelindeki tüm i 
SSK Bölge ve İl 
Müdürlükleri 29 
Nisan Cumartesi 4 
30 Nisan Pazar gü 
leri de tüm gün aç 
olacak ve müracaı 
lan kabul edecekt

ÇOK VAKINDA 
BAŞLATACAĞIMIZ 

ABONCLİK KAMPANVAMIZ 
İL€ HİZMCTİNİZDCVİZ

G€MDAŞ GEMLİK DOĞAL 
“ - .----------- GAZ DAĞITIM A.Ş.DOĞAL GAZ *

İrtibat Tel : 513 29 29 j
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