
Memura yardımda yeni düzenleme
I Memurlar ve yeşil kartlıların tedavilerinde uygulanacak devlet yardımlarının miktar ve usulleri yeniden belirlendi. Yeni uygulamaya 

buaün başlanıyor. Uygulamaya göre, resmi sağlık kurumu dışında yaptırılacak diş tedavilerinde tek parça kron için ödenen tutar 11 
YTL'ye çıkarılırken, gözlük çerçevesi bedellerinin en fazla 40 YTL'ye kadar olan kısmını devletin ödeyeceği açıklandı. Kemik iliği nakli 
aereken ve yurtiçinde uygun verici bulunamayanlar için yurt dışından getirilecek kemik iliği ve buna ilişkin ileri testlerin giderlerini 
devlet karşılayacak. Reçetelerç en fazla 4 kalem ve 7 günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacak. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
l Mayıs 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

1400 çocuk 
tarladan okula 
yönlendirildi 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 
Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi 
Uluslararası Programı (IPEC) Türkiye 
Koordinatörü Nejat Kocabay, pamuk 
tarlalarında çalışan 1400 çocuğun 
eğitime yönlendirildiğini söyledi.

Haberi sayfa 7’de

Belediye Meclis üyeleri toplantı gündeminde bulunan iki maddeyi görüşecek

I Mayıs İşçi Bayramı Kutlanıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bugün 1 Mayıs
Evet bugün 1 Mayıs.
Eskiler, 1 Mayıs sözünden çok korkarlardı.
Bu ülkede, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı sürekli 

olarak Bahar Bayramı olarak yutturmaya 
çalışan kafalar vardı.

1 Mayıs onlara göre kominist bayramıydı.
Her toplumsal olayda olduğu gibi bu konu

da da yalan söylediler halkımıza yıllarca..
1 Mayıs’ın işçi bayramı olarak kutlan

masının bir geçmişi, bir tarihi vardı. O tarihte 
daha koministlik icad olmamıştı!

Bunu bal gibi biliyorlardı ama giderek 
sanayileşen ve çalışan işçi sayısı çoğalan 
ülkemizde işçi sınıfı bilincinin gelişmemesi 
için, işçilerin örgütlenmesini engellemek için 
hep yalanlar uydurdular.

Dünya, bizden çok önce İşçi Bayramını 
kutlamaya başladı.

İşçi Bayramı sosyalist ülkelerde değil, 
daha çok Amerika ve batılı kapitalist ülkelerde 
kutlanıyordu.

1970’h yıllarda bizim ülkemizde 1 Mayıs 
kutlamaları yasaktı.

1 Mayıs çalışan işçilerin dayanışma, birlik 
ve beraberliklerini kutladıkları gündür.

Tıp Bayramı, Kabotaj Bayramı gibi kutlan
ması doğal olan bir bir bayram günüdür.

Globalleşen dünyada iletişim dünyayı 
küçülttü.

Bu akşam dünyanın değişik ülkelerinde 1 
Mayıs’ın nasıl kutlandığını televizyonlarınızda 
gözleyiniz.

Ülkemizde sermaye ile emek çelişkisi 
devam ediyor.

Bütün sorun buradan çıkıyor.
'1 Mayıs İşçilerin bayramı kutlu olsun
Not: Manastır’ın Durumu adlı yazımda bölgede 

kayan siteler arasında Günaydın Sitesi’nin adı 
Körfez Sitesi yerine yanlışlıkla yazılmıştır.
Düzeltirim.

1 Mayıs İşçi Bayramı bugün yürdun dört bir 
köşesinde üzenlenecek törenlerle kutlana cak. 
TÜRK-İş, Devrimci İşçi Sendikaları, Kamu 
Sendikalan’nın organize ettiği miting lerle kut
lanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle 
ilçemizde bir etkinlik düzenlenmiyor.

Belediye Meclisi toûn toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi Mayıs âyı’nın ilk toplan
tısını bugün saat 14.oo de yapacak.
Yasa gereği her ayın ilk pazartesi günü toplanan 
Belediye Meclisinde bugün gündeminde iki 
madde bulunuyor. 2005 yılı Gelir ve Gider Kesin 
Hesap cetvelleri ile imarla ilgili konuların dışında 
vatandaşların verdiği önergeler ile meclis 
üyelerinin verebileceği önergeler degörüşülerek
karara bağlanacak. Haberi sayfa 3’de

Gemlikspor kan 
kaybediyor 1-1

Grubunda ikinci sıraya inen Gemlikspor, 
Cumartesi günü kendi evinde Namık 
Kemalspor'la 1-1 berabere kalarak kan kay
betmeye devam ediyor. Gemlikspor, 2 puan 
kaybederek grup birinciliği hedefinden 
uzaklaşırken, tribünlere asılan "Gemlik'i 
ve Gemlikspor’u çok seviyoruz Başkan" 
pankartını gören taraftarlar hep bir ağızdan 
"Başkan istifa, yönetim istifa" sloganı 
atmaya başladılar. Haberi sayfa 5’de

Nuray Hafiftaş 
fırtına gibi esti

Gemlik Kars Ardahan İğdır İleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin düzenlediği bahar 
şenliği eğlencesine katılan Türk Halk Müziği 
sanatçısı Nuray Hafiftaş, seslendirdiği 
türkülerle unutulmaz bir gece yaşattı. 4’de

TSO Gazi İlköğretim

Müzik Öğretmeni Hülya Atagün'ün çalıştırdı I 
ğı TSO Gazi İlköğretim Okulu Türk Halk 
Müziği Korosu, Kültür Merkezi’nde verdiği 
konserde dinleyenleri büyüledi. Sayfa 2'de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Din siyasallaşırsa....
Türkiye ılımlı İslam devletine dönüştü 

rülmek istenmektedir. 1946’larda başlayan 
süreç ne yazık ki bu oluşuma ve gelişime 
zemin hazırlamıştır.

Bugün ülke yönetiminde bulunan siyasal 
irade de; gizli ya da açık, bilerek ya da iste
meyerek olagelen uygulamaların bir sonu
cudur..

Gelinen nokta, laikliğin sorgulanması aşa
masıdır.

Gelinen nokta din otoritesini ülke yöneti
minde egemen kılma girişimleridir.

Kısa vadeli ve insanların mutluluğunu göl
geleyecek nitelikteki çabalar karanlığın bilin
mezliklerinde zemin aramaktadır.

Ancak insanlık tarihine bakıldığında dinin 
devleti yönetmeye kalkıştığında top lumlar 
da karanlıklara doğru sürükleniyor.

Din baskısının mutlak olduğu dönemler, o 
milletlerin tarihine karanlık dönemler olarak 
yazılıyor.

Eğer din, bariz şekilde devlet otoritesinin 
üstüne çıkıyorsa (dinin peygamberler ve 
yakın çevresi tarafından uygulandığı zaman
lar hariç) bu dönemlere tarih, “KARANLIK 
ÇAĞ” diyor.

Saptamamızı örneklerle açalım:
Anadolu Selçukluları ve OsmanlI’nın yük

selme döneminde devlet dine egemendi. 
Şeyhülislamlar padişahın emrindeydi ve 
devlet işlerine karışmazlardı.

Duraklama dönemiyle başlayan ve gerile 
me dönemiyle güçlenen süreçde ise dinci 
güçler siyasal iktidara egemendi.

Toplum, gerilikten kurtulmak, çağa uyum 
sağlamak için atılan her adım karşısında din 
adına karar veren güçleri buluyordu. Attıkları 
her adımda karşılarına DİN ve ALLAH 
kavramları çıkıyordu. Bu yüzden de din 
anlayışıyla değil, din korkusuyla yaşıyorlardı. 
Hangi kuralların kesin hangilerinin yorumlan
ması gerektiğini bilemiyorlardı.

Yükselme döneminde akla bile getirile
meyecek bir şekilde; Bir şeyhülislam fetvası, 
padişahın tahttan indirilmesi için hukukî bir 
dayanak olabiliyordu. İmparatorluğun çöküş 
devrinde, siyasi iktidarı zayıf bulan şeyhülis
lamlar, bu yetkilerini - bazen de sudan sebe
plerle - kullanmışlardı.

Yaşanan bu olayların sonuçları, gayet iyi 
bilinmektedir.

700 yıllık yaşamının 600 yılında dünya li 
derliği yapan OsmanlI İmparatorluğu, tari
hinin en kötü dönemlerini din ve devlet 
işlerini birbirine karıştırdığında yaşamış ve 
sonunda acı bir şekilde yıkılmıştır.

Türkiye’de dinle devlet işlerini birbirine 
karıştırma heveslileri bu gerçekleri gözden 
uzak tutmaktadır.

Çünkü; Onlar da tarihi iyi okumuşlardır.
Ancak,bir zümrenin kısa erimli hakimiyeti

ni sağlamak için tarihsel gerçekleri bilerek 
ve isteyerek göz ardı etmektedirler.

10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet 
Sezer’in, din-devlet ilişkisi ile ilgili olarak 
söyledikleri, çok anlamlıdır ve ciddi mesajlar 
içermektedir:

“Türkiye Cumhuriyeti 83 yıldır Yüce Önder 
Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda 
birçok kazanım elde etmiştir. Türk ulusu 
yeryüzündeki tüm uluslardan daha fazla 
özgürlük ve demokrasiyi hak etmiş ve bu 
yönde azımsanamayacak bir düzeye 
gelmiştir. Özgürlük ve demokrasi yeryüzün
deki en erdemli yönetim şeklidir. Laikliğin 
olmadığı, devletin dinsel düşünceler ve dog
malarla yönetildiği bir ortamda özgürlük ve 
demokrasiden söz etmek olanaksızdır.”

TSO Gazi Harelini Okulu korosu büyiıle!
Seyfettin ŞEKERSÖZ

TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Türk Halk 
Müziği Korosu 
verdiği konserle 
izleyenleri büyüledi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzenle
nen konserde salon 
tamamen dolarken 
koroyu yöneten 
Müzik Öğretmeni 
Hülya Atagün yıl 
içinde eğittiği gele
ceğin sanatçılarına 
önderlik yaptı. 
Konserin açış 
konuşmasını yapan 
Okul Müdür vekili 
Kamil Beki, ilk 
dönemde Müzik 
öğretmeni Hülya 
Atagün eşliğinde 
hazırlanan genç 
sanatçı ve 
müzisyenleri kutladı. 
İki bölümden 
oluşan Gazi 
İlköğretim Okulu 
Türk Halk Müziği 
konserinin ilk 
bölümünde koronun 
seslendirdiği halk 
müziği ezgilerine 
birbirinden başarılı 
9 solist eşlik etti.

izleyenlere müzik *| 
ziyafeti çektiler.Konserin ikinci 

bölümünde ise yine
koro eşliğinde sahne 
alan genç sanatçılar

Rol ıh

r Birkan
Yüce

İzel Yaş
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Yıldırır-
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.Belediye Meclis üyeleri toplantı gündeminde bulunan iki maddeyi görüşecek

Selediye Meclisi bugün toplanıyor
Yazı YO RUM

: l Gemlik belediye
I Meclisi Nisan ayı 

Î^toplantısını 
«ıgün yapacak.
Ogün saat 

de Belediye 
Meclis Salonu’nda 

"•‘■'toplanacak olan
Meclisin gündeminde 

ıl i madde bulunuyor.
..005 yılı Gelir ve 
Gider Kesin Hesap 
Cetvelleri ile İmarla 
ilgili konuların 
dışında vatandaşların 

k verdiği önergeler
■ile meclis üyelerinin 
verebileceği

& önergeler de 
£ görüşülerek

• karara bağlanacak.

İflemura yardımda yeni düzenleme
Memurlar ve yeşil kartlıların tedavilerinde uygulanacak devlet yardımlarının

miktar ve usulleri
Memurlar, askerler ve 

kartlılara yapıla- 
tedavi yardımları 

yeni 
göre halen 

11 YTL olarak 
, resmi 

kurumu dışın- 
yaptırılacak diş 

tedavilerinde tek 
parça kron için öde
nen tutar 11 YTL'ye 
çıkarıldı. Alt üst çene 
iskelet dökümü için 
ödenen tutar ise 43 
YTL oldu.
Ihıplant malzemesi 
için devletin ödediği 
para 84.75 YTL’den 
.90 YTL'ye çıktı. Tek 
çenede kronlar için 
toplam giderin 150 
YTL'sini, alt ve üst

■ MK.ne birlikte ise 300
' j. YTL'ye kadarını

ü devlet karşılayacak.
( ÇERÇEVE 

.. I PARASI 40 YTL 
r»6 m Gözlük çerçevesi 
GüIct bedellerinin geçen yıl 

------ olduğu gibi bu yıl da 
K 1 •en fazla 40 YTL'ye 

I kadar olan kısmını 
■•K J devlet ödeyecek.

Gözlük camları ise 
beyaz cam fiyatı 
üzerinden karşılana 
cak. Kontakt-lens 
bedeli ödenmeyecek. 
ESVVL yöntemiyle 
yapılacak taş kırdır
ma tedavilerinde, 
ievletin ilk seans için 
yaptığı ödeme 169.49 
YTL’den 180 YTL'ye 
Çıkarıldı. Devlet ikinci

yeniden belirlendi. Yeni uygulama bugün başlıyor...

seans için 135 YTL 
ve üçüncü seans için 
de 90 YTL ödeyecek. 
Tedavisi için kemik 
iliği nakli gereken ve 
yurtiçinde uygun 
verici bulunamayan
lar için yurt dışından 
getirilecek kemik iliği 
ve buna ilişkin ileri 
testlerin giderlerini 
devlet karşılayacak. 
Ayrıca, Türkiye'deki 
kemik iliği bankasının 
kuryesinin olmaması 
halinde, yurt dışından 
kemik iliği getirilme
sine ilişkin mas
rafların da Avrupa 
için 2 bin euroya 
ABD ve diğer ülkeler 
için de 3 bin euroya 
kadar olan kısmını 
devlet ödeyecek. 
Tüp bebek tedavisi 
yaptıracak memurlar
dan, bundan önce 
tüpbebek öncesi 
tedavi olmaları koşu

lu aranacak.
Aile hekimliği uygula
masına geçilen iller 
de, sağlık hizmetleri 
alımında öncelikle 
aile hekimine başvu
rulacak. Uygulamaya 
geçilmeyen illerde, 
çalışanlar, kurumu 
tarafından kurum 
tabibine gönderile
cek. Onun gerekli 
görmesi halinde de 
ikinci ya da üçüncü 
basamak sağlık 
kurumlarına sevk 
işlemi olacak. Aktif 
çalışanların bakmakla 
yükümlü olduğu kişil
er kurum birinci, ikin
ci ve üçüncü 
basamak sağlık kuru
luşlarına doğrudan 
başvurabilecek. Aynı 
hüküm emekliler için 
de geçerli olacak. 
Hekim, muayene
hanesine hasta 
gönderemeyecek

Bulunulan yer dışın
da sürekli olarak 
tedavisi gereken ve 
kontrola çağrılan 
hastalar, bunu sevk 
evrakında belge
lendirmek şartıyla, 
kurum hekimlerince, 
kurum hekimi bulun
muyorsa, birinci 
basamak sağlık kuru
luşlarınca, sevk 
edilebilecek. 
Hastaların, başvur
dukları resmi sağlık 
kurumlarında görevli 
hekim tarafından, 
ağız ve diş sağlığı, 
ESVVL ve ileri tetkik
leri yapılmak üzere, 
hekimin kendisinin, 
eşinin veya ortak
larının özel muayene
hanelerine veya 
tedavi merkezlerine 
şevki yapılamayacak. 
4 ÇEŞİT İLAÇ 
YAZILACAK 
Reçetelere en fazla 
4 kalem ve 7 günlük 
tedavi dozunu 
aşmayacak şekilde 
ilaç yazılacak. 
İlacın piyasada 
bulunan en küçük 
ambalajı, 7 günlük 
tedavi dozundan 

' fâzla ise bu ilaç 1 
kutu olarak verilecek. 
Jenerik ilaçlarda, 
satış fiyatı üzerinden 
yüzde 11 imalatçı, 
ithalatçı indirimi 
uygulanacak. Orijinal 
ilaçlarda ise bu oran 
yüzde 4 olacak.

Hekimi Özcan VURAL
I ozcanvural1933@hotmail.com 

|\ f| www.ozcanvural.sayfasi.com

Baykal’ın bombası...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

Deniz Baykal son konuşması ile büyük bir 
tehlike, Türkiye’yi biri birine katacak bir 
senaryo açığa çıktı..

Sayın Deniz Baykal’a göre yeni çıkarılacak 
Terörle Mücadele yasasının içine öyle bir 
madde yerleştirmişler ki, "etkin pişmanlık” 
diye!...

Yani Katil Apo pişmanlık gösterirse, müeb
bet hapis 36 yıl üzerinden hesap edildiğinden 
27 yıl ceza indirilecek, 7 yıldır hapiste yattığı 
için bu dikkate alınarak, 2 yıl içinde tahliye 
edilecek...

Kısaca AK parti iktidarı “Apo’ya af getiri 
yor” deniyor...

İnsanın inanası gelmiyor.. Bunlar açıklan
masa olacaktı sayın okurlar..

Otuz bin kişinin, güvenlik kuvvetlerimizin 
katili, yaşatılması bile fazla olan bu katili 
Hiçbir kuvvet af edemez. Etsin de görelim..

Kırk milyon seçmenin ancak on milyonu 
nun oyu ile antika seçim yasaları sayesinde 
iktidar olabilirsin, benim askere giden 20 
yaşında ki oğlumu öldüren katili af etmeye 
güçün yetmez.. Allah’tan korkmaz mısın ki 
sırf Kürt oylarını almak için meclis oyunları ile 
karambole getirip bu yasayı çıkarmayı düşüne 
bilirsin ?..

Tasarının komisyonda ki görüşmelerinde 
Milli Savunma Bakanlığını temsil eden hakim 
Albay İsmail Hakkı Dirik ise “Bu madde biz
den habersiz sonradan eklenmiş, ilk şeklinde 
bu yoktu” diyor.

Sayın okurlar; gizlice bu maddeyî derin 
devlet eklemiş olmasın !...

Çünkü bu oyun ortaya çıkınca kendilerini 
temize çıkarmak için ne yalanlar-dolanlar 
söyleyecekler, yalnız onlar akıllı biz abdalız..

Ben derim ki keşke bu hainlik yasası çık
saydı, o zaman halkın sillesi neymiş görüp 
analarından doğduklarına pişman etseydik..

Sayın Deniz Baykal bu açıklamanın ne 
gereği vardı?..

Adamlar işi bitirmiş, kapamış, sen gel 
pişmiş aşa soğuk su kat !...

Şimdi Deniz Baykal’a ne kadar kızıyor- 
Iardır.. Pişmiş aşa su katıyor diye..

Başbakan Erdoğan CHP liler için “Hem iş 
yapmazlar, hem de iş bozarlar” diye sesleni 
yordu, dediği doğruymuş bakın bu işi de boz
dular !...

Baykal grubunda konuşuyor “Avrupa’da 
terörist bir kuruluşa, terörist değildir diyen bir 
Belediye başkanı (Diyarbakır ve yandaşları) 
olabilir mi ?

Eğer bu başkan PKK terör örgütü değil, 
Apo’ya teröristtir diyemem” diyorsa bile
ceksin ki o da bu olayların içindedir.

Başbakan Erdoğan işte Kasımpaşahk 
yapılacak bir iş, Tut kulağından at.

Hem de öyle bir at ki şehit anaların -baba 
ların yüreği biraz olsun soğusun..

Son olaylarda beni çok rahatsız eden 
birkaç görüntüden bazıları, polislerin kendi
lerini korumak için, çocuklara sabanla taş 
atmaları idi...

Ayrıca bir Vali yardımcısının, ne olduğu 
belli olan bir belediye başkanının arkasında 
olayları takip etmeye çalışması idi...

Bu yasaları çıkarmaya çalışanların hedefi 
ne biliyor musunuz sayın okurlar ?

Atatürk..
Büyük Atatürk...
Mustafa Kemal Paşa ve onun genç 

Cumhuriyeti..
Çünkü “Türkiye’ye LAİK bir devlet düzeni 

getirdiği için”..
Bazılarının gönlünde Din devleti özlemi 

yatıyor da...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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ta Hafiftas, fırtına gibi esli
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yöresel derneklerden 
Gemlik Kars 
Ardahan İğdır 
İleri Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği’nin 
düzenlediği bahar 
şenliği eğlencesinde 

&&
BAY HUSÎAFA ÖZALP EMLftK’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 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: 5141021
.-■s"

Nuray Hafiftaş 
damgasını vurdu. 
Milton Gazinosu’nda 
düzenlenen 
geceye Gemlik ve 
dışında bulunan 
bir çok dernek 
temsilcisi 
katılırken siyasi 
parti temsilcileri de

Manastır’da kiralık daire 

dernek üyelerini 
yalnız bırakmadı. 
Düzenledikleri etkin
liğin amacının tüm 
üyeleri ve halkı 
bir araya toplamak 
olduğunu belirten 
Dernek Başkanı 
Keramet Akbaba, 
derneklerin bir 
görevinin de 
gelenek ve 
göreneklerini 
devam ettirmek 
olduğunu söyledi. 
Akbaba, "Gemlik 
Kars Ardahan 
İğdır İlleri Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği olarak bu 
geceyi düzenledik. 
Bu etkinliklerimizi 
devam ettirerek 
güzel ilçemiz 
Gemlik'in daha da 
güzelleşmesi için 
çalışmalarımız 
sürecektir" dedi. 
Dernek yönetici 
ve sunucuların 
çeşitli şiir ve anıları 
anlatarak, 
misafirleri eski. 
günlere götürdüğü 
gecede derneğe 
bağışlanan bir çok 
ürün de yapılan 
çekilişle kazananlara 
dağıtıldı.
Yöresel sanatçılardan 
Mehmet Kılıç ile 
halay çeken dernek

o

&

Kılıç

K®

üyeleri yaklaşık 
bir saat boyunca 
pistten inmediler. 
Türk Halk 
Müziğinin 
unutulmaz ses
lerinden biri olan 
Nuray Hafiftaş'ın 
sahne almasıyla 
doruğa çıkan 
eğlencede 
birbirinden güzel 
türküler okundu, 
yine halaylar 
çekildi.
Geçenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
Nuray Hafiftaş'ın 
güzel türküleriyle 
cçşan dernek üyeleri 
unutulmayacak bir 
gece yaşadılar.

■ -i

ıray Hafiftas, Gemlik’te coştu
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Gemlikspor kan kaybediyor 1-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci küme temsil
cimiz Gemlikspor, 
kendi sahasında 
oynadığı maçta 
rakibine puan kap
tırarak kan kaybet 
meye devam etti. 
Orhangazi Yeniköy'e 
2-1 yenilerek grubun
da ikinci sıraya 
inen Gemlikspor, 
Cumartesi gühü 
kendi evinde Namık 
Kemalspor'ia 1-1 
berabere kalarak 
umutlarını tüketiyor. 
Yönetim desteğinden 
mahrum olduğu 
gözlenen Gemlik 
spor'u desteklemeye 
gelen bir avuç 
taraftarın tezahü 
ratıyla maça hızlı 

başlayan kırmızı 
beyazhlar henüz 
birinci dakikada 
Nazım'a 1-0 öne 
geçti. Erken gelen 
golle grubunun zayıf 
takımı Namık Kemal 
önünde farka 
gideceği beklenen 
Gemlikspor, ilerleyen 
dakikalarda yakala 
dığı gollük pozisyon
ları değerlendire 
meyince 42. dakikada 
ikinci sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışı kalan 
Zafer'den yoksun 
ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
YÖNETİM İSTİFA 
BAŞKAN İSTİFA 
İkinci yarı tribünlere 
asılan "Gemlik'i ve 
Gemliksporu çok 

seviyoruz Başkan" 
pankartını gören 
taraftarlar hep bir 
ağızdan "Başkan isti
fa, yönetim istifa" 
sloganı atmaya 
başladılar.
Grubunda liderlik 
mücadelesi veren 
bir takımın yönetim 
desteği olmadan 
çıktığı ikinci yarıda 
konuk Namık Kemal 
oyunda dengeyi 
kurarak 52. dakikada 
durumu 1-1’e 
getirerek galibiyet 
kovalamaya başladı. 
Maçın hakeminin de 
kötü bir yönetmesiyle 
oyundan düşen 
Gemlikspor, farklı ala
cağı maçta 2 puan 
kaybederek grup bir
inciliği hedefinden 
uzaklaştı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ersen Yapça (5) 
Özgür Sezgin (4) 
Emre Yılmaz (4) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (6) İsmail (7) 
Fatih (7) Arif (6) 
(Ümit 6) Serdar (7) 
Zafer (6) Muharrem 
(7) Emrah Balcı 
(7) Nazım (7)

(Özgür 6) Emrah 
Ayar (7) (Onur 6) 
Gökhan (7) 
NAMIK KEMAL : 
Yücel (6) Engin (6) 
Ömrüm (8) İbrahim 
(7) Zekeriya (7)

Ahmet (7) Mustafa 
(6) (Murat 6) 
Ramazan (7) Gökhan 
(7) Kemal (7) (Enis 6) 
İlker (6) (Semih 6) 
GOLLER :
Dk. 1 Nazım

(Gemlik) Dk. 52.
Gökhan (Namık 
Kemal)
KIRMIZI KART : Dk. 
42 Zafer (Gemlik) Dk 
90+4 Enis (Namık 
Kemal)



1 Mayıs 2006 Pazartesi
Sayfa €

Körfezspor: 0 Balıklı Başakspor: 2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci amatör küme 
temsilcilerimizden 
Körfezspor, 
evinde oynadığı 
maçta Balıklı 
Başakspor’a 
2-0 yenildi.
Eski gücünü

kaybetmiş gözüken 
Körfezspor, 
rakibi karşısında 
baskı kuramazken 
henüz sekizinci 
dakikada kalesinde 
gördüğü golle 
1-0 yenik 
duruma düştü. 
İlk yarıyı yenik

kapatan Körfezspor, 
rakibinin kaçırdığı 
ve direklerden 
dönen toplarla farklı 
yenilmekten 
kurtulurken balıklı 
Başakspor 70. 
Dakikada kazandığı 
penaltıyı gole 
çevirince 2/0 öne

geçti ve maç bu 
skorla sonuçlandı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Erhan Sargın (7) 
Harun Kazancı (7)
Seyfettin Sincap (7) 
KÖRFEZSPOR :
Mahmut (6) Nihat (5)

Murat (4) (Ali 6) 
Ceyhan (5) Kazım 
Ayyıldız (6) Mehmet 
Zengin (6)
Mehmet (5) İbrahim 
(6) (Çağdaş 5)
BALIKLI
BAŞAKSPOR: 
Tarık (6) Tacettin (6) 
Fahri (7) Günay (7)

Sinan (7) İlhan (7) 
Yücel (7) (Muhammet 
6) Osman.(7) (Hacı 6) 
Abdullah (7) Nurettin 
(7) (Okan 6) Caner (8) 
GOLLER : Dk. 8 
Yücel Dk. 70 Caner i 
Pen. (Balıklı 
Başakspor)

WO(OT SPOHCUNUN 7

GEMLİK ana bayii

ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

İsıtma, sıcak sü w 
kontrol citıaılannüa

t

/ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR

K 
zv

Vaillanf

illa
Sı Vaillanf

* ULUKAYA
DOGALGAZ ISI SANAYİ 

Tel:513 88 26

V,

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓
 RAMI AI1 öARirı ’ Tel & Fax: (0.224) 513 88 26UvuALUAZ vUBAul 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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Türkiye'nin tanıtımına 72 milyon dolar 1400 çocuk tarladan okula yönlendirildi
Türkiye, bu yıl tanıtım 
kampanyası için 72 
milyon dolar bütçe 
ayırdı. Bütçenin 38.5 
milyon dolarlık 
bölümü, ilk 6 aylık 
dönem için ihale 
edildi.
Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç, 
CHP Tunceli 
Milletvekili 
SinanYerlikaya'nın 
soru önergesine 
verdiği yazılı yanıtta, 
başta Dünya Sağlık 
Örgütü olmak üzere, 
hiçbir uluslararası 
kurum ve kuruluşun, 
kuş gribi nedeniyle 
Türkiye'ye seyahat 
kısıtlaması getirme 
diğini bildirdi.
Rahip Santaro'nun 
Trabzon'da öldürül 
mesiyle ilgili herhangi 
bir seyahat kısıtla
ması, rezervasyon 
iptali veya olumsuz 
anlamda talep kay
masının da yaşan
madığını ifade eden 
Koç, Avrupa'da tatil 
yapmayı planlayan 
Arap ülkeleri vatan
daşlarının, Türkiye'ye 
yöneldiklerinin

gözlendiğini belirtti. 
Bakan Koç, dünya 
genelinde ve Avrupa 
pazarında turizm 
hareketlerinde ortala
ma yüzde 10'luk bir 
daralmanın, Türki 
ye'ye olan turizm 
talebinde de kısmen 
olumsuz etkilerinin 
olduğunu kaydetti. 
2005 yılı itibariyle elde 
edilen verilerin, tatmin 
edici göründü ğünü 
vurgulayan Koç, ver
ilere göre bir önceki 
yıla oranla yüzde 
27.22'lik artış 
olduğunu belirtti. Koç, 
2005'te yabancı turist 
sayısının 20 milyon, 
döviz gelirinin 18 mil
yar olarak hede
flendiğini, bu hedefin, 
2005'te 21 milyon 
yabancı turist, 18.1 
milyar dolar döviz

geliri olarak 
gerçekleştiğini 
kaydetti.
Bakan Koç, bakan
lığın, tanıtma faaliyet
lerine yönelik aldığı 
önlemleri şöyle sıra 
ladı: "Pazar ülkele 
rimizdeki reklam 
faaliyetlerinin bir 
önceki döneme göre 
daha erken başlatıl
ması, tur operatörleri 
ile ortak tanıtım kam
panyaları düzenlen
mesi, satış elemanları
na ülkemizde bil
gilendirme toplantıları 
düzenlenmesi, reklam 
kampanyasının yoğun 
PR faaliyetleri ile 
desteklenmesi, tüketi
ciye alternatif ürün 
sunulması, İran, 
Ortadoğu, Uzakdoğu 
gibi alternatif 
pazarlara yönelmek,"

Uluslararası 
Çalışma Örgütü 
(ILO), Çocuk 
İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi 
Uluslararası 
Programı (IPEC) 
Türkiye 
Koordinatörü 
Nejat Kocabay, 
pamuk tarlalarında 
çalışan 1400 
çocuğun eğitime 
yönlendirildiğini 
söyledi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile 
"Tarımda 
mevsimlik, geçici 
işlerde çalışan 
çocukların eğitime 
yönlendirilmesi 
projesi"nde Adana'nın 
Karataş İlçesi'nde 
"çok güzel bir 
işbirliği yaşandığını" 
anlatan Kocabay, 
pamuk tarımının 
23 Nisandan sonra 
başladığını ve 
29 Ekim tarihine 
kadar sürdüğünü 
belirterek, çocukların 
yaklaşık 4 ay 
eğitimten uzak kaldık
larını bu projeyle şu 
ana kadar bin 400 
çocuğun tarladan alıp,

okula yönlendirildiğini 
kaydetti.
Karataş'ta "uydu 
eğitim merkezleri" 
düzenlendiğini, 
mevcut ilköğretim 
okullarının bahçele 
rine dahi derslik 
kurulduğunu dile 
getiren Kocabay, 
yaz boyunca okulların 
açık olduğunu, 
nöbetçi öğretmen 
uygulamasıyla 
çocukların derslerine 
devam ettiğini, 
tarlaya çıkmasının 
engellendiğini 
söyledi.
Kocabay, tarlaya 
gitmeyip okula 
devam eden çocuk
ların, yaşları küçük 

kardeşleri için de üç 
okulda anasınıfı 
açıldığını belirtti. 
Tarım projesinde, 
ailelere de çeşitli 
sosyal yardımlarda 
bulunulduğunu, 
eğitimin öneminin 
anlatıldığını dile 
getiren Kocabay, 
Türkiye'de 
"sokakta çalışan 
çocuklara yönelik" 
projelerden 2 bin 600 
çocuğun hizmet 
almaya devam 
ettiğini savundu. 
Kocabay, Şanlıurfa'da 
da çalışan 
çocukların ailelerine 
yönelik eğitim 
çalışmalarının 
sürdüğünü belirtti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ

KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT

YETKİLİ BAYİİ TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fak: 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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Umurspor idare etti 1-0

CA.PRI 
SOC'JTM

CA.PRJ
SOCUTS^
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurspor sahasında 
oynadığı maçlarda 
puan toplamaya 
devam ederken, dün 
oynanan maçta 
Beşevler Sanayi 
spor'u 1-0 mağlup 
etti. Grubunda ikinci
lik mücadelesi veren 
Umurspor, dün kendi 
evindeki maça hızlı 
başladı. Henüz 11. 
dakikada gelişen

atakta Halil'in pasını 
iyi değerlendiren 
Fatih, takımını 1-0 
öne geçirdi.
İlk yarıyı üstün 
tamamlayan Umur 
spor, ikinci yarıda 
yine atak futbol 
oynadı. Rakibinin tüm 
batlarıyla gol için 
kalesine geldiği 
anlarda kontratakla 
yakaladığı pozisyon
ları değerlendire 
mey ince maç 1-0

Umurspor'un gali
biyetiyle sonuçlandı. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : Mehmet
Emin Özçelik (8) 
Ömer Güney (8) 
Samet Mutlu (8) 
UMURSPOR: 
Deniz (7) Emrullah (7) 
Emrah (7) (Davut 6) 
Haşan (7) Gökhan (8) 
Yavuz (8) Serkan (8) 
Şahin (7) (Mert 6) 
Coşkun (8) Halil (8)

Fatih (8) (Mehmet 6) 
BEŞEVLER 
SANAYİSPOR : Şener 
(7) Servet (6) Mehmet 
Kaplan (6) Ali Şengöz 
(7) Muhammet (7) Ali 
Yılmaz (4) (Turgut 7) 
Serhat (5) (Yalçın 5) 
İslam (7) Güven (6) 
Ekrem (6) (Samet 6) 
Mehmet Berk (7) 
GOL : Dk. 11 
Fatih (Umurspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
87 Turgut (Beşevler)

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 1
EKONOMİK DAVETİYELERİ I
EN UYGUN FİYATLARLA ... ■

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Kotolog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

i .. . , ---------------------- —
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üniversite mezunları işsiz
TÜİK'in yıllık işgücü anketine göre, 2005'te toplam istihdamın 22 

milyon 46 bin kişi olduğunu, bunun 3 milyon 27 bininin kamu sek
töründe, 19 milyon 19 bininin ise özel sektörde çalıştığı açıklandı

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü

Genel Sekreteri
e-mail: yeldabykz@yahoo.com

TÜİK verilerine göre, 
geçen yıl üniversite 
.mezunları arasında 
işsizlik oranı 
10.2, işsiz sayısı 
ise 287 bin oldu. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
CHP Ordu 
Milletvekili Sami 
Tandoğdu'nun soru. 
önergesine verdiği 
yazılı yanıtta, - 
TÜİK'in yıllık işgücü 
anketine göre, 
2005'te toplam 
istihdamın 22 milyon 
46 bin kişi olduğunu, 
bunun 3 milyon 27 
bininin kamu sek
töründe, 19 milyon 
19 bininin ise 
özel sektörde 
çalıştığını belirterek, 
şöyle devam etti: 
"TÜİK'in açıkladığı 
istatistik amaçlı 
bölge sınıflaması- 
Düzey 1'e göre, 
Türkiye'de işsizliğin 
en yoğun olduğu 
bölge yüzde İ3.8 ile

Orta Doğu Anadolu 
bölgesidir. Bu böl
geyi, yüzde 13.1 ile 
Akdeniz bölgesi 
izlemektedir 
Bu durumun neden
lerini değerlendirmek 
açısından bir başka 
önemli gösterge, 
tarım dışı işsizlik 
oranıdır. Buna göre, 
tarım dışı işsizliğin 
en yoğun olduğu 
bölgeler de yine 
yüzde 22.3 ve yüzde 
17 örânıarıyıa ûrta 
Doğu Anadolu 
Bölgesi ve Akdeniz 
Bölgesi'dir. Her iki 
bölgemizde de tarım 
işçiliğinin yoğun 

olması, diğer 
sektörlerin yörede 
daha geride kalması 
nedeniyle, tarım dışı 
ve genel işsizlik 
oranı yüksek 
çıkmaktadır." 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Başesgioğlu, TÜİK 
verilerine göre, 
2005'te yüksekokul 
veya fakülte mezun
ları arasında işsizlik 
oranının yüzde 
1Û.2, işsiz sayısının 
287 bin kişi 
olduğunu, 27 
Mart'ta açıklanan son 
istatistiklere göre ise, 
Kasım-Aralık 2005 ve 

Ocak 2006 döne
minde üniversite 
mezunları arasında 
issizlik oranının ise 
yüzde 10.4 olarak 
gerçekleştiğini 
vurguladı.
Bakan Başesgioğlu, 
şunları kaydetti 
"Bu gençlerimizin 
istihdamını 
sağlamak için eğitim 
ve istihdam 
arasındaki bağlantıyı 
kurmak, Türk 
işgücünün AB 
içinde serbest 
dolaşımı ve istihdamı 
için meslek 
standartlarının 
belirlenmesi, kişilerin 
becerilerinin tanım
lanması ve belge
lendirilmesi gerek
mektedir. Bu amaçla 
hazırlanan Ulusal 
Mesleki Yeterlikler 
Kurumu Kanun 
Tasarısı'nın bir an 
önce yasalaşması 
için çalışmalar 
sürdürülmektedir.'

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.orgtfr

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

TÜRKİYE GERÇEĞİ: İŞSİZLİK
İşsizlik, işsizlik, işsizlik.
Bugün Türkiye'nin en çok kanayan 

yaralarından bir tanesi olan bu olgu, ne yazık ki 
her geçen gün çığ gibi büyüyor.

Bir ülkenin kalkınmışlığının en önemli 
göstergelerinden olan iş istihdamı açısından 
ülkemizin, gelişmiş ülkelerin çok aşağısında 
yer aldığını görüyorüz.

Bu durumun en önemli sebeplerinin başında 
hükümet politikalarının yanlış yürütülmesini 
gösterebiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun çoğun
luğunu gençler oluşturmaktadır. Bu da çalış
maya hazır bir enerji potansiyeli olduğu anlamı
na gelir.

Ancak ne kadar genç ve sağlam dimağlara 
sahip olsak da bunu iş pozisyonlarına yansı
tamıyoruz. Bir yandan çeşitli şekillerde eğitimi
ni tamamlanmış hazır iş gücü olan kişiler, bir 
yandan da okumadığı halde belirli deneyimi 
kazanmış kişiler (bir şekilde çalıştıktan sonra 
işsiz kalmış bireyler) sürekli olarak iş kapıların
da, iş bulabilmek için türlü eziyetler çekmekte
dir. Çünkü çoğunun ya tanıdığı yoktur, ya da 
ideolojisi çahşacağıyere uygun değildir.

Bu uygulama da ülkemizin iş açısından çifte 
standardizasyona gittiği görüşünü 
kuvvetlendirmektedir.

Hadi diyelim ki iş bulundu, o zamanda işin- 
I den olmamak için türlü zorluklara katlanılmak

tadır, Türkiye'de her gelen hükümet, tüm seçim 
bildirilerinde ilk önce bu konuyu irdeyeceklerini 
ve çözüme kavuşturacaklarının sözünü verirler. 
Ancak başa geçildiğinde ellerinden geldiğince 
kadrolaşmaya giderek ister özel, ister resmi 
yerlere kendi yandaşlarını yerleştirirler. İşsizlik 
ve istihdam konusunda verileri inceleyen ve 
sonuçlar hakkında bilgi veren DİE (Devlet İsta
tistik Enstitüsü) rakamlarına baktığımızda işsi
zliğin son üç yılda arttığını görürüz.

Bugün yaklaşık 2 milyona yakın kayıtlı işsiz 
. vardır.

Kaldı ki bunun yanında kayıt dışı olan işsiz 
sayısını da tahmin etmek güç olmasa gerek. 
Artık üniversite mezunu da olsanız, ekmek 
aslanın ağzında değil midesinde.

İnsanlar okuyor, diploma sahibi oluyor, 
ancak tam çalışmaya başlayacak, aylarca iş 
aramak zorunda kalıyor. Hem de yapacağı iş 
karşılığını alıp, maddi ve manevi açıdan tatmin 
olmadan. Ülkemizin ekonomik ve sosyal anlam
da önemli sorunu olan işsizliğin çözümünün 
toplum yapımıza uygun bir şekilde yapılması 
gerekmektedir Var olan potansiyeli anlamlı ve 
olumlu yerlere yönlendirirsek, milletin huzuru 
önemli bir şekilde yükselir.

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere ÇIRAK ARANIYOR
KÜRFEZ 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

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

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ tHUl
ItlIiılİollMİlMİtMlhlûBI iüMCıütsi!raStttllt:Mffl

l6l.(U.ZZ4|3lJwwraj(,3İJJ3w

mailto:yeldabykz@yahoo.com
http://www.elkoyun.com
http://www.tema.orgtfr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belirli yaşlarda yapılan testler hayat kurtarıyor
Kadın ve erkeklerin 
belirli yaşlarda yap
tıracakları testlerin, 
birçok hastalığın 
erken teşhis edilmesi
ni sağladığı belirtil
erek, 40 yaşını geçen 
her erkeğin yılda bir 
kez kardiyolojik 
check-up'tan geçmesi, 
kadınların ise 20 
yaşından sonra her iki 
memesini ayda bir kez

elle kontrol etmesi 
önerildi.
Esenler Hayat 
Hastanesi uzman dok
torlarından Hakan 
Yılmaztürk, 
günümüzde ölümcül 
hastalıkların 
tedavisinin bile 
mümkün olduğunu 
belirterek, bunun için 
erken tanının şart 
olduğunu bildirdi.

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

Erken tanıya giden 
yolun ise yaşamsal / 
önem taşıyan testlerin 
yaptırılmasından 
geçtiğini ifade eden 
Yılmaztürk'ün verdiği 
bilgiye göre, her kadın 
ve erkeğin belirli 
yaşlarda yaptırması 
gereken testler şöyle: 
-Tonometre: Göz 
küresinin içindeki 
basıncın ölçüldüğü bu 
yöntemle glokom gibi 
hastalıklar kontrol 
edilebiliyor.
-Efor testi: Erkeklerin 
kalp ve dolaşım siste
mi hastalıklarına 
yakalanma riski kadın
lardan 4 kat fazla 
olduğu için, 40 yaşını 
geçen her erkeğin 
yılda bir kez kardiyolo
jik check-up'tan 
geçmesi kalp sağlığı 
açısından büyük önem 
taşıyor.
-Yılda bir cilt muayen
esi: Yılda en az bir kez 
dermatoloji uzmanına 
görünmek sağlıklı bir 
yaşam sürmek için 
gerekli.
-Kan tahlilleri: Düzenli 
olarak yaptırılan kan 
tahlilleri genel sağlık 
durumu hakkında bilgi 
verdiği için, herhangi 
bir yakınma olmasa da 
35.yaşından itibaren 2 
yılda bir kan tahlili 
yaptırılmasında 
yarar var.
-Karaciğer ve böbrek 
hastalıklarına karşı 
ultrason: Yılda bir kez 
yapılan tüm batın 
ultrasonu, karaciğer

ve böbrek hastalık
larında erken teşhis ve 
başarılı tedavi olanağı 
sağlıyor.
-Kolonoskopi: En sık 
görülen kanser türleri 
arasında 3. sırada yer 
alan kolon kanseri, 
özellikle 50 yaş ve 
üzerindekileri tehdit 
ediyor.
-Vajinal ultrason: 
Kadın hastalıklarında 
erken tanı için gerekli 
en önemli yöntemler
den biri olan vajinal 
ultrasonu, yakınması 
olsun veya olmasın 
her kadının yılda bir 
kez yaptırmasında 
fayda var.
-Kemik mineral yoğun
luğu ölçümü: 
Menopozla kendini 
gösteren kemik kırıl
maları riski osteo- 
poroz tanısıyla 
konuluyor.
-Mamografi: Erken 
tanıyla ölümcül bir 
hastalık olmaktan 
çıkan meme kanserine 
karşı kadınların 20 
yaşından sonra her iki 
memesini de ayda bir 
kez elle kontrol 
etmesi, 2-3 yılda bir 
doktor muayenesin
den geçmesi tavsiye 
ediliyor.
-Pap Smear Testi: 
Rahim ağzı kanserine 
karşı 18 yaşını aşan 
ve aktif cinsel yaşamı 
olan her kadının 
yılda bir kez düzenli 
olarak pap smear 
testi yaptırması 
oldukça yararlı.

€MR€ 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

SAHİBİNDEN SATILIK
İslamköy’de 250 m2 bahçeli, 90 mî 

kolonlu ev sahibinden satılık
GSM : 0.535. 648 51 73

BAYTAŞ KÖRFEZ SİTESİ 
B BLOK KAT MALİKLERİNE

Kât Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem 
maddelerini görüşüp, karara bağlamak 
üzere 14 Mayıs 2006 günü saat 12.oo’de 
57 Nolu işyerinde olağanüstü toplantı 
yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli sayı sağlana
madığı takdirde, ikinci toplantı nisap aran
maksızın 21 Mayıs 2006 günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katıl- * 
maları veya kendilerini temsil ettirmeleri | 
önemle rica olunur.

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve toplantı 

başkanının seçimi
2- Yönetici faaliyet raporu ve denetçi | 

raporunun okunması, hesapların 
görüşülmesi ve yöneticinin ibrazı

3- Yeni yönetim ve denetçi seçimi
4- Doğal gaza geçiş konusu
5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış 

Baytaş Körfez Sitesi .
B Blok
Yönetim Kurulu

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sedef hastalığına Çocuklar pasif sigara içicisi
bitkisel çözüm

Bursa'da, bulduğu 
ilacın sedef hastalığı
na iyi geldiğini ispat 
etmek isteyen bir 
aktar, kendisini sedef 
hastası yaptı. Aktar, 
bal, kakule, cennet 
otu, çörek otu ve 
kuru incirden oluşan 
karışımı yiyerek 
1.5 ay içinde sağlığı
na kavuşacağını 
iddia etti.
1985 yılında bunalım 
geçirerek sedef 
hastalığına yakalanan 
Mustafa Kara (42), 
Bilgi Üniversitesinde 
tedavi olmasına rağ
men yaralarından kur
tulamadı. Uzun süren 
araştırmaların ardın
dan yaptığı karışım 
sayesinde yaraların
dan kurtulan Kara, 
domates, kızarırmış 
yumurta ve acı ye 
meye başlayınca 
tekrar sedef hastalığı
na yakalandı. Yaptığı 
karışımı diğer hasta
lara da tavsiye eden 
Kara, "Çörek otu, 
kakule ve bal, 
karaciğeri yenilemede 
faydalı olan bitkiler. 
Bal, çörek otu, cennet 
otu ve kuru incirle 
birlikte bağışıklık sis

temini güçlendiriyor. 
Bağışıklık sistemi 
güçlenince karaciğer 
de kendini yeniliyor. 
Vücut bu hastalığı 
bünyesinde istemiyor, 
1.5 ay sonra kulaktan 
veya baş parmaktan 
iltihap olarak atıyor. 
7 gün devam ediyor. 
7 gün sonra bu 
yaralardan vücutta 
eser kalmıyor" dedi. 
Sedef hastalığının 
başlıca düşmanının 
stres olduğunu 
söyleyen bir çocuk 
babası Kara, 
“Bu hastalığın 
üremesine domates, 
kızarmış yumurta, 
acı ve kostikli zeytin
ler yardımcı olur. 
Tıp literatüründe 
birçok türü 

bulunan sedef 
hastalığının tedavisi 
tamamen mümkün 
değil. Ancak ben bu 
hastalığı hiçbir 
kimyevi madde 
kullanmadan tedavi 
edeceğim.
1.5 ay sonra 
kulağımdan veya 
ayak tırnağımdan 
iltihap olup akacak.
1 hafta sonra da bu 
yaralarımdan eşer 
kalmayacak. Ancak 
hastalık bizimle 
mezara kadar 
gider. Tamamen 
kurtulmamıza 
imkan yok. Zararlı 
olanlardan uzak 
durursanız bu 
hastalığa bir daha 
yakalanmazsınız" 
diye konuştu.

İçerisinde nikotin, tar 
ve karbonmonoksit 
gibi sağlığa zararlı 
3 bin 800 adet 
kimyasal bileşik 
bulunduran sigara 
dumanının, özellikle 
çocuklarda birçok 
hastalığın görülme 
oranını arttırdığı 
bildirildi.
Uzmanlar, 
Türkiye'de pasif 
sigara içicilerin 
sayısının oldukça 
fazla olduğuna dikkat 
çekerek, bunun 
içerisinde sigara içen 
anne ve babaların 
çocuklarının da yer 
aldığını bildirdi.
Uzmanlar, sigara içen 
hamile kadının 
bebeğinin, zayıf 
olarak doğduğunu, 
bebeğin aklının ve 
kas yapısının da 
yeterince 
gelişmediğini ifade 
etti. Anneleri sigara 
içen çocuklarda akut 
solunum yolu 
hastalıkları görülme 
sıklığının da arttığını 
belirten uzmanlar,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

anneleri sigara 
içen çocukların, 
hayatın ilk bir yılı 
içinde daha fazla 
sıklıkla bronşit ve 
pnömoni olduklarının 
tespit edildiğini 
söyledi.
Uzmanlar, "Anneleri 
sigara içen çocuk
ların akciğerleri, 
yaşıtlarına göre 
daha az gelişir. 
Bu durum erişkin 
hayatta solunum 
yollarının daralması
na bağlı solunum 
yolu hastalıkları 
için risk oluşturmak
tadır. Anneleri 
sigara içen okul

öncesi çocuklarda, 
sigara içmeyenlere 
göre pnömoni ve 
bronşit 3 kat, akut 
nazofarenjit ve 
sinüzitün görülme 
oranıysa
1.5 kat artmaktadır. 
Anne babaları 
sigara içen astımlı 
çocukların daha 
sık ve daha şiddetli 
atak geçirmektedir. 
Ebeveynler 
sigara sayısını 
azalttıklarında 
aile bireylerinde 
görülen astım 
bulguları da 
azalmaktadır" 
şeklinde bilgi verdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. ' 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tâpu 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
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C-.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

_______ OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER
Körfez Taksi 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
1 MAYIS 2006 
PAZARTESİ 

DEMİRİZ ECZANESİ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2426 

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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ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS

KAMPANYA ÖZ A iMniniml 
KREDİ KARTINA TAKSİT... j /Ö İNDİ Rl M
GEMLİK gübre sanayİİ - borçelİk Orhangazi Caddesi No: 80
BORUSAN ÇALIŞANLARINA vıııcmya« vauucoı nv

1 MAYIS - 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEMLİK Tel ! 512 10 11

ÇOK YAKINDA 
BAŞLATACAĞIMIZ 

ABONELİK KAMPANYAMIZ 
İLE HİZMCTİNİZDCYİZ

G€MDA$ GEMLİK DOĞAL 
------ —-------- — GAZ DAĞITIM A.Ş. DOĞAL GAZ v

İrtibat Tel : 513 29 29



Halk Bankası Gemlik Şubesi ile Ticaret ve Sanayi Odası arasında üyelerine yönelik düşük faizli kredi anlaşması imzalandı 
Odanın toplantı salonunda dün yapılan imza töreninde Ticaret ve Sanayi Odası adına Başkan Kemal Akıt ile Halk Bankası 
adına Bursa Bölge Koordinatörü Ali İhsan Türkmen ve Gemlik Şubesi Müdürü Abdullah Kaya anlaşmayı birlikte imza 
ladılar. Oda üyelerine 36 ay vadeli ve 100.000 YTL limitli kredi kullanım imkanı sağlandığı açıklandı. Haberi sayfa 2’de

2 Mayıs 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

MEB’den “şiddet” 
genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
şiddet olayları nedeniyle 
okulların alması gereken önlem
lerle ilgili bir genelge daha 
yayımlayarak, velilerle sıkı 
işbirliği yapılması talimatında 
bulundu. Haberi sayfa 7’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk toplantısı yapıldı

i

Günelİakiş^
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni Çarşı görücüye çıktı
Yılan hikayesine dönen Yeni Çarşı pro

jesinin dış görünüş fotoğrafları dün yapılan 
Belediye meclisi toplantısında Meclis 
üyeleri ne gösterilmiş.

Çarşı’nın sunumunu hazırlayanlar değil, 
İmar Komisyonu Başkanı Mimar Cemal 
Aydın Aybey yapmış.

Çarşı Projesi Belediye başkanının görev 
süresinde yapmak istediği kendine göre 
mega projelerden biri..

Gönül böylesini istemiyordu.
Tek firmanın girdiği ihale ile alınan bir 

proje beğenimize sunuluyor.
Projenin iyi veya kötülüğünden söz etmi 

yorum..
Bu projenin daha iyisinin olup 

olmadığının seçiminin yapılmadığından 
söz ediyorum. Çünkü, alternatif bir proje 
ortaya konulmadı.

Proje hazırlayan firmanın mimarlarının 
ve de belediye başkanının kafasındakiler, 
meclis üyelerinin beğenisine sunuldu.

Bu tür bir projelendirmeyi eleştirdik.
Gemlik gibi Türkiye’nin gözde bir ken

tinin ortasına yapılacak bir mega çarşı pro
jesi bir yarışma ile ortaya konmalıydı.

Farklı eserler ortaya çıkacaktı.
Bunu Bursa Osmangazi, Yıldırım 

Belediyeleri yaptılar.
Türkiye’nin birçok belediyesi büyük pro

jelerini yarışma sonucu belirliyor.
Ama, Gemlik Belediyesi’nin MEGA 

PROJESİ bir firmanın katıldığı bir ihale ile 
hazırlanıyor.

Bir zamanlar Gemlik Belediyesinin pro
jesini de bu yöntemle yaptırdılar.

Belediyenin hali ortada.
Gidin görün bana hak vereceğinize inanı 

yorum.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi’nin dünkü 
oturumunda 
eski belediyenin 
bulunduğu alana 
yapılacak olan yeni 
projesi ihaleyi 
kazanan firma 
tarafından beledi 
ye’ye verildi. Çarşı 
hakkında İmar 
Komisyonu üyesi 
Mimar Cemal 
Aydın Aybey 
meclis üyelerine 
fotoğraflarla yeni 
projeyi tanıttı.
Aybey, dükkanların 
16 ile 140 metre 
kare büyüklüğünde 
olacağını ve alt 
katta 55 adet 
dükkan bulu
nacağını söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de
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Maliye Bakanlığı denetim birimlerinin 
2005 yılındaki vergi incelemeleri, 
ülkede vergisi ödenen her 100 YTL’lik 
kazanca karşılık, 119 YTL'nin devletten 
kaçırıldığını ortaya koydu.
Maliye Bakanlığı denetim birimleri, 
2005 yılında yurt çapında 104 bin 578 
vergi incelemesi yaptı. Haberi syf 7’de

Erguvan Şenliği’nin Emir 
Sultan Parkı’n da düzenle
nen törende kentin tarihi 
mirasına sadece tarihi 
yapılarını onararak değil, 
kültürel değerlerimizi de 
yaşatıp, gün ışığına çıkar
tarak, sahip çıktıklarını 
söyledi. Sayfa 12’de

Başkanı Hikmet Şahin,'

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Halk Bankasından TSO üyelerine
1 Mayıs....

düşük faizli kredi imkanı
1977-2006
Aradan tam 29 yıl geçmiş.
Neyin arasından..
İstanbul Taksim Meydam’nda kutlanan ve 

34 cana mal olan kanlı 1 Mayıs’ın.
O dönemde Ankara’da öğrenciydim.
Ankara’da Tandoğan Meydam’nda da 1 

Mayıs kutlanmıştı.. Olay çıkmamış, toplumsal 
mesajlarla desteklenmiş bir şenlik havasında 
gerçekleşmiş.. Ardından da sessizce dağıhn- 
mıştı..

Ankara’daki kutlamada;
Coşku vardı..
Eleştiri vardı..
Bayram vardı...
Barış vardı..
Hoşgörü vardı..
Haklı istekler vardı..
İşçinin, emekçinin Ankara Bayramı iyiydi 

de..
İstanbul’da durum nasıldı..
Çünkü İstanbul Bayramı’nın öncesinde 

provokatif duyumlar alınmıştı..
Dolayısıyla tedirginlik vardı..
Korku vardı..
Nitekim korkulan olmuş ve İstanbul’dan 

gelen haberler kaldığımız yurda bomba gibi 
düşmüştü..

İstanbul’da hakim tepelerden kurşunlar 
yağmış, insanlar birbirlerinin üzerine çıkarak 
ezilmişlerdi..

Kurşun sesleriyle başlayan paniğin 
bilançosu 34 gülün solmasıydı.. Dalından 
koparılmasıydı..

Olayı yıllar sonra İstanbul’da dönemin 
ünlü polis şeflerinin birinden dinlemiştim.

Önceden duyduklarımla anlatılanlar 
örtüşüyordu.. v

Ve benim tüylerim diken diken olmuştu, 
sıcak bir İstanbul sabahında..

Evet aradan 29 yıl geçti..
Ne oldu bu 29 yılda...
İşçi,emekçi adına..
İnsan hakkı hukuku adına..
Koskoca bir hiç..
İlerleme yok...
Gelişme yok..
Yeni bir hak yok...
Aksine gerileme var..
Darbe var...
Sayısız ekonomik kriz var..
Bir açılıp beş kapanan fabrikalar var..
Devletin önüne ve arkasına yığılan, medet 

uman sayısız işsiz var..
Kapkaç var..
Vurgun var..
Talan var...
Hile var..
İrtikap var..
Geçen günler, aylar, yıllar içinde hala 1 

Mayıs’ın anlamını kavrayamayanlar var..
Ve üretmeden tüketmeyi yaşam biçimi 

olarak algılayan koskoca bir güruh var.
Onlar sırtlarını ABD’ye, AB’ye, IMF’ye ve 

Dünya Bankası’na dayamışlar.. Ülkede olanı 
biteni sırıtarak izliyorlar..

Yurdunu, ulusunu canından çok sevip 
ülkesi için yararlı olmak isteyenlere de 
“vatan haini” diyorlar..

Varsın desinler bakalım..
Deniz bitiyor..
O vakit ne yapacaklar?

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Halk Bankası
Gemlik Şubesi ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası arasında 
üyelerine yönelik 
düşük faizli 
kredi anlaşması 
imzalandı.
Ticaret ve Sanayi 
Odası adına
Başkan Kemal Akıt 
ile Halk Bankası 
adına Bursa Bölge 
Koordinatörü Ali 
İhsan Türkmen 
ve Gemlik Şubesi 
Müdürü Abdullah 
Kaya anlaşmaya 
imza attılar.
Odanın toplantı 
salonunda yapılan 
ve Ticaret ve 
Sanayi Odası 
yönetim kurulu 
üyelerinin 
de hazır bulunduğu 
imza töreni öncesi 
açıklama yapan 
Halk Bankası 
Bursa Bölge 
Koordinatörü 
Ali İhsan Türkmen, 
oda üyelerine;
36 ay vadeli ve 
100.000 YTL 
limitli kredi 
kullanım imkanı 
sağladıklarını söyledi. 
Türkmen, 
açıklamasında: 
"Faiz oranı
normal kredilerimize 
uyguladığımız 
orandan binde 
bir daha düşük 
olup % 1,30'dur.
Ayrıca protokol 
kapsamında oda 
üyelerine azami 
60 ay vadeye kadar 
(YTL) veya (USD) 
cinsinden Finansal 
Destek Kredisi 
kullandırılacaktır. 
FDK, firmaların 
yatırım ve işletme 
sermayesi

TSO adına Başkan Kemal Akıt ile Halk Bankası adına 
Bursa Bölge Koordinatörü Ali İhsan Türkmen ve Gemlik 
Şubesi Müdürü Abdullah Kaya anlaşmayı imzaladılar.

ihtiyaçlarını karşıla
maya yönelik olup, 
yatırım kredilerinde 
ödemesiz dönemi 
bulunan ve ana
paranın aylık eşit 
taksitli olarak da 
kullandırılabildiği 
bir ürünümüzdür. 
Oda üyelerine 
kullandırılacak 
Finansal Destek 
Kredilerinde 
uygulanacak 
faiz oranı; _ 
normal kredilerimize 
uyguladığımız 
orandan binde 
beş düşük olup 
YTL'de TRLİBOR+3, 
yabancı parada da 
LİBOR+2,50'dir. 
Protokol kapsamın
da; 100.000 YTL 
limit dahilinde ve 
azami 1yıl vadeli; 
yıllık % 1,50 s 
komisyon oranı 
ile gayrinakdi 
teminat mektubu 
kredisi de 
kullandırılabilecektir" 
dedi.
Halk Bankasının ilk 
"KOBİ Bankası" 
ünvanına yaraşır 
şekilde 68 yıldır 
faaliyetlerini 

sürdürdüğünü; 
ülkemizin 
kalkınmasına, 
gelişmesine ve 
zenginleşmesine 
katkıda bulunmaya 
devam ettiğini 
belirten Türkmen, 
bu kapsamda 
bankanın gücünü, 
elindeki imkanları 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerine 
sunmak için 
anlaşmaya imza 
atacaklarını belirtti. 
Türkmen, ayrıca; 
Halk Bankası ile 
imzalanan bu 
protokol ile oda 
üyelerine çok 
avantajlı faiz oranı 
ve vadesi ile kredi 
kullandırılacağını; 
böylelikle Gemlik 
ilçesinin gücüne 
güç katmayı, 
gelişimine destek 
olmayı amaçladık
larını söyledi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt'da yapılan 
sözleşmede önce 
Bankanın güvenli 
olmasına dikkat 

' ettiklerini belirterek,

"Ekonomik ve 
hareketlilik açısından 
her geçen gün 
büyüyen ve 
gelişen Gemlik'te 
zeytinciliğin yanı 
sıra limancılık 
hizmetleri ile 
serbest bölge 
faaliyetleri hız 
kazanmaya 
başlamıştır. Halk 
Bankası 'nın son 
zamanlarda sanayici: I 
ve yatırımcıya ■ I 
yönelik atılımlara ■ i 
başladığını jH ( 
görüyoruz. Bizim r 
için en önemli olanı t 
Bankanın güvenli a t 
olmasıdır" şeklinde i 
konuştu. E
Daha sonra geçilen j B 
imza töreninde 
Ticaret ve Sanayi j 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile
Halk Bankası Bursa al 
Bölge Koordinatörü r 
Ali Ihsan Türkmen L 
ve Gemlik Halk M ■
Bankası Şube | 
Müdürü Abdullah 
Kaya sözleşmeye j 
imza atarak oda 
üyelerine düşük faizli ■ 
kredi kullanma 
olanağı yarattılar.
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Gemlik Belediye Meclisin’in Mayıs ayı ilk toplantısı yapıldı

Eleştirmenler !
ıCarsı Pro jesi meclis üvelerihe tamtıkll

Belediye Başkanı Mehmet Turgut başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nin dünkü 
oturumunda eski belediyenin bulunduğu alana yapılacak olan yeni projesi ihaleyi 
kazanan firma tarafından belediyeye verildi. Çarşı hakkında İmar Komisyonu üyesi 
Mimar Cemal Aydın Aybey meclis üyelerine fotoğraflarla yeni projeyi tanıttı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Mayıs ayı 
ilk toplantısı dün 
Meclis Salonu’nda 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
başkanlığında yaptı. 
Yıkılan Yeni Çarşı’nın 
bulunduğu yere 
yapılacak olan 
alışveriş merkezi 
için ihale sonucu 
hazırlanan proje 
Belediye Meclis 
üyelerine tanıtıldı. 
Gemlik Belediye 
Meclisi, Mayıs ayı 
toplantısında 
bazı Meclis 
üyelerinin verdiği, 
Emin Dalkıran

Kordonu’nda 
bulunan şahsa 
ait yerdeki TEDAŞ 
elektrik trafosunun 
kaldırılarak tuvaletin 
kenarına yapılması, 
Atatürk Kordonu’nda 
Öğretmen evinin 
karşısına yeni bir 
trafo yapılması, 
Manastır Bölgesi’ne 
trafo yapılması, 
yeni imara açılan 
yerde dere üstüne 
köprü yapımı ile 
zeytin hali yanında 
yıkılan ulaşım 
köprüsünün yerine 
yenisinin yapımı 
önergesi oy.birliği 
ile İmar Komisyo 
nu’na havale edildi.

Gündemde bulunan 
2005 yılı Gelir ve 
Gider Kesin Hesap 
cetvelleri görüşülmek 
üzere Plan Bütçe 
Komisyonu’na 
havale edilirken, 
Belediye Meclisi 
komisyonlardan 
gelecek görüşleri 
karara bağlamak 
üzere 5 Mayıs 2006 
Cuma günü saat 
14.00 de toplanmaya 
karar verdi.
ÇARŞI PROJESİ 
ÜYELERE TANITILDI 
Öte yandan 
yapımı için proje 
ihalesi yapılan ve 
Mimarlık Bürosu 
tarafından belediyeye

teslim edilen Yeni 
Çarşı alanındaki 
alışveriş merkezi 
projesi meclis 
üyelerine tanıtıldı. 
Çarşı projesi hakkın
da bilgi veren İmar 
Komisyonu Başkanı 
Cemal Aydın Aybey, 
zemin katta daha 
önce katlı otopark 
çarşısına giden 
esnafa verilmek 
üzere yeteri 
kadar dükkan 
kazanıldığını söyledi. 
Aybey, alışveriş 
merkezinin üç adet 
giriş çıkış kapısının 
bulunduğunu 
belirterek, dükkan
ların 16 ile 140 
metrekare 
büyüklüğünde 
yapılacağını bildirdi. 
Alt katta 55 dükkanın 
bulunacağını 
belirten Cemal 
Aybey, ayrıca 
Yapı Kredi Kredi 
Bankası’nın da 
bulunduğu blokların 
kam ulaştırılacağını 
ve alt katının 
otopark, üstünün 
ise yeşil alan 
olarak değerlendirile
ceğini bildirdi.

Yaşadığımız yirminci yüz yılda etrafınıza bir 
bakın, herkes eleştirmen. Evde eşiniz, çocuk
larınız, sokakta, kahve de arkadaşınız, iş 
yerinde çalışanlar her konuda ister üst perde
den, ister alçak perdeden herkes eleştirmen...

Bizim gazetede köşe yazarı olarak 
eleştirmek görevimiz olduğu halde, bize söz 
düşmeyecek, iki satır karalamamızın dahi zevk 
vermediği durumlar ortaya çıkıyor.. Galiba 
köşe yazarlığının sonu geldi...

Demokrasilerde herkesin fikri eşit değer 
taşıyorsa, eşit değerde olursa o zaman bizim 
köşe yazarlarına ne gerek var diye düşünüyo
rum..

Benim her yerde konuşan halkım; 
eleştirinin de bir uzmanlık işi olduğunu kabul 
edin, ondan sonrada her konuda eleştiri 
yapma hakkınız olmadığını kabullenmeye 
çalışın...

Yanlışlık yaptığımız zaman düzeltme, köşe 
yazarına yapılan nazikçe bir yardımdır. Ve 
gereklidir de ama bunu yaparken başka nokta
lara atlamak, düşüncelerini bilgisizce 
eleştirmek büyük yanlışlıklardır..

Beğenmedim, yazılarınızı sevmiyorum sözü 
ciddi bir eleştiri için haklı ve yeterli bir yargı 
olamaz.

Yazıları “Ben bile anlamadım” sözü 
söyleyeni gülünç duruma düşürebilir..

Herkes her şeyi bilemeyeceği gibi, bazı 
uzmanlık isteyen konular da yazılan yazıları 
sizin anlamamanız işin icabıdır..

Düşüncelerinizi bildirmekle eleştirmek 
arasında çok farklar vardır...

Sizin dar kelime haznenizin içinde bulun
mayan bir kelimeyi alıp anlamadığınızı da 
eleştireceğinize, bu kelimeyi ve manasını ben 
bilmiyorum şunu araştırayım, inceleyim de 
meniz gerekir..

Bir kitap okuduğunuz da kitap hakkında 
vereceğiniz yargının doğru olduğuna emin 
olup hemen bu kararınızı dışarıya empoze 
etmeyin..

Dinlediğiniz, sevdiğiniz bir müzik türü için, 
karşıt görüşte olana sert değerlendirmeler de 
bulunmayın, herkes sizin sevdiğiniz müzik 
türünü, sevmiş olsaydı, diğer müzik türleri 
ortaya çıkmazdı değil mi

Yirminci asrın getirdiği teknoloji ile bilgisa
yarların başına geçip Fax’la - e -postalarla 
kolayca tepkinizi bildirme olanağına sahip 
olduğunuz için eleştirmen olmaya, yazarı 
küçük düşürdüğünüzü zannedip yazdığınız 
kelimeler aslında zaman zaman sizi küçük 
düşürür..

(Yazılarının işine hakaret sıkıştıranlar zaten 
küçük adamlar.)

Eleştirmen hangi niteliklere sahip olmalıdır 
derseniz ?..

İyi bir yazı yazma yeteneğine, bilgi 
birikimine sahip olmalı, devamlı okumalı, bir 
düşünür yanı olmalı, uzmanlık isteyen konular 
da yazarken, eleştirdiği konunun tarihi pers 
pektifini, içinde yaşadığı toplumu, bu 
toplumun geçmiş ve geleceğini iyi bilmeli, 
mantık ve felsefeyi de okumuş olmalıdır..

Şimdi köşe yazarlarını eleştirmek isteyenler 
bilgisayarınızın başına öfke ile otururken, 
önce kendi bilginizi sınavdan geçirin..

Bunu ben söylemiyorum, büyük yazarlar 
-çizerler söylüyor.

Benden sîzlere iletmesi..

ABONE OLDUNUZ MU?

HöF755 ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN
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CHP'den 1 Mayıs açıklaması Şahin dert dinili
Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, 1 Mayıs'ın 
dünyada ‘İşçilerin 
günü, işçi bayramı, 
işçi sınıfının 
uluslararası birlik 
dayanışma ve 
mücadele günü' 
olarak kabul edilen 
ve kutlanan gün 
olduğuna dikkat 
çekerek, 1 Mayıs'ın 
kökeninde Amerikan 
işçilerinin, başta 
8 saatlik iş günü 
olmak üzere, 
diğer temel talepleri 
için yürüttükleri 
mücadelenin 
yattığını söyledi. 
Amerikan işçi 
sınıfının 1886 1 
Mayısında, günde 
16 ile 20 saat 
çalıştırıldıkları ve 
bütün haklardan 
yoksun oldukları 
bir dönemde, 
8 saatlik iş günü 
talebiyle mücadele 

। başlattıklarını 
hatırlatan Akyürek, 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında;
"Bu mücadelede 
çok sayıda 
arkadaşları hayatını 
yitirdi. Yıllar içinde 
bu taleplerin büyük

I BM IIBSTO ÖZALP EM'TM
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

bir bölümü dünyada 
yaşama geçti.
Yalnız Amerika'de 
değil, tüm gelişmiş 
ülkelerde işçiler 
geçmişe göre daha 
insanca ve hakça 
bir çalışma düzenine 
kavuştular. O 
tarihlerden buyana, 
1 Mayıs, bütün 
ülkelerde işçi 
sınıfının ve emeğin 
bayramı olarak 
kutlanmaktadır. 
Türkiye'de de, 
işçiler vüzVılın 
başlangıcından 
itibaren 1 Mayıs’ı 
kutluyorlar. IMayıs, 
işgal altındaki 
İstanbul'da bile ulusal 
kurtuluş mücade
lesinin bir parçası 
olarak kutlanmıştır. 
Çalışanların yıllardır 

dile getirdiği talepler, 
Meclis gündekinde 
bekletilmekte, 
ekonomik harcama 
gerektirmeyen en 
küçük talepler bile 
çözülememektedir. 
Siyasal iktidar 
reform uygulaması 
adı altında IMF ve 
Dünyü Bankası istek
lerini hayata geçir 
meye devam ederek 
insamn geleceğini 
karatmayı hedefliyor, 
bu aşamada.
Genel Sağlık yasası: 
paran kadar sağlık 
sigortası demektir. 
Emeklilik Yasası: 
mezarda emeklilik 
demektir.
Temel sağlık Yasası: 
hastanın müşteri, 
hastanenin sağlık 
işletmesine 

dönüştürülmesidir. 
Kamu Yönetim 
Yasası: vatandaşın 
müşteri, ülkenin 
Pazar haline 
getirilmesidir. 
Kamu Personel 
Yasası: Yerel 
Yönetim Yasası: 
yerelleşerek 
özelleştirilmesi 
demektir.
Bütün bu yasalarla 
bu ülkede tam bir 
sosyal-ekonomik 
yıkım yapılmaktadır. 
İktidarın uygulamaları, 
emekçiye, asgari 
ücretliye, çalışana, 
işsize, esnafa ve 
köylüye karşıdır. 
Bu iktidarla sistem 
mağduru sayısı 
artmaktadır.
İnsanların sindirilmesi 
için yaygınlaştırılan 
korkunun egemen 
olduğu çözümler 
yerine, hukukun, 
demokrasinin ve 
özgürlüğün etkin 
olduğu sağlıklı 
çözüme ihtiyaç vardır. 
Adalet Barış Özgürlük 
paylaşım. İş, Gelir, 
İstihdam güvencesi. 
Parasız Sağlık, 
Parasız eğitim.
Ve 1 Mayıs Tatil 
olması için 
Yaşasın 1 Mayıs" 
şeklinde konuştu.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Emir 
Sultan’dan Heykel 
Tarihi Bina’daki 
makamına belediye 
otobüsü ile giderek, 
vatandaşların dert
lerini dinledi. 
Başkan Şahin, 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Emir Sultan 
Parkı’nda düzenle
nen Erguvan Şenliği 
törenleri sonrasında 
ring olarak çalışan 
36-A Nolu belediye 
otobüsüne bindi. 
Otobüste vatan
daşlarla sohbet 
ederek, dertlerini 
dinleyen Şahin, yol
culara bütünleşik 
bilet sisteminden 
memnun olup, 
olmadıklarını sordu. 
Emine Özdemir 
isimli bir bayan, 
BuKart’tan duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi. Ramazan 
Coşkun isimli emekli 
bir vatandaş ise 
Bursa’da her gün 
yeni bir güzelliğin 
yaşandığını 
belirterek, “Çok 
güzel işler yapıyor
sunuz. İnşallah nazar 
değmez de böyle 
çalışırsınız" dedi. 
Başkan Şahin, 
Ramazan Coşkun 
isimli vatandaşa, 
“Çok daha güzellik
ler göreceksiniz. Her 
şey sizin yaşantınızı 
kolaylaştırmak için. 
Çünkü size hizmet 
etmek için bu yola 
çıktık. Önümüzdeki

yıl, bu yıldan daha 
güzel olacak” dedi. 
Şahin: “Şampiyonluk 
zaferini gölgele
meyelim” 
Başkan Şahin, 
Setbaşı’ndaki durak
ta indikten sonra 
yaya olarak çarşıdaki 
esnafı ziyaret 
ederek, Heykel Tarihi 
Bina’ya gitti. Ahmet 
Öztürk isimli bir 
esnaf, Başkan 
Hikmet Şahin’e 
Bursaspor’a verdiği 
destekten dolayı 
teşekkür ederken,' 
kongrede aday 
olmayacağını açık
layan Bursaspor 
Başkanı Levent 
Kızıl’ın yeniden aday 
olması için girişimde 
bulunmasını istedi. 
Başkan Şahin, 
Antalyaspor yenilgisi 
sonrasında taraftarın 
gösterdiği tepkinin 
anlamsız olduğunu 
ancak bu tip olumsı^ 
zlukların gündeme 
getirilerek, zaferin 
gölgelenmemesi 
gerektiğini söyledi. 1 
Basın mensuplarının 
sorularını cevap-, i 
landıran Başkan 
Şahin, Şahin, 
Levent Kızıl’ın 
başkanlığı iyi 
yaptığını ve 
Bursaspor için de 
devam etmesi gerek
tiğini belirtirken, 
“Olumsuzlukları 
değil, Bursaspor’un 
Süper Lig’de ilk 5 
hedefine nasıl 
oynayabileceğini I 
konuşmalıyız” j 
diye konuştu. M

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 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

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNİ 
İLAN ve REKLAM ALINIR

KÜRFEZ 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.gemlik
gazetesi.com
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Bu yollar ne olacak?
Elif ESMEN
Olumsuz kış şart
larından dolayı bir 
çok köy yolunun kul
lanılmaz hale gelmesi 
köylüleri çileden 
çıkarırken, MHP İlçe 
yönetimi bozuk köy 
yollarını gezerek 
onarım yapılmaması
na tepki gösterdiler. 
Cihatlı-Şahinyurdu, 
K.Kumla-Haydariye 
ve Narh-Hayriye 
yollarını periyodik 

asfaltlama kapsamına 
almalarına tepki 
gösteren Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Ömer Kahraman, 
özellikle 8 köyün 
kullandığı Umurbey'in 
çıkışından Fındıcak'a 
kadar olan kısımdaki 
yol bozukluklarına 
çare bulunması 
gerektiğini savundu. 
MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Ömer 
Kahraman, Umurbey 

çıkışındaki bir 
yağhane sahibinin 
yapmış olduğu 
çalışma sonucunda 
bölgedeki köylere 
ulaşımı sağlayan 
Madenler 
Mevkii’ndeki yolda 
meydana gelen heye
lan yüzünden yolun 
tamamen bozulması
na sebep olduğunu 
belirterek, "Yine 
bu yolların bir çok 
yerinde bozulmalar 
meydana gelirken, 
yeraltı sularının 
yüzeye çıkmasından 
dolayı oluşan 
kaymalar ve göçükler 
araçlara ciddi 
hasarlar verirken 
trafik açısından da 
tehlike oluşturmak
tadır. Bazı köy 
muhtarlarının bozuk 
kısımları ikaz şeridi 
ile çevirmeleri bu 
duruma çare değildir. 
Her gün bir çok 
aracın geçtiği köy 
yollarının bu içler 
acısı hali ortada iken, 
ilçemize ayrılan 
118 bin liranın, 
95 bin lirasının

haftada bir aracın 
bile geçmediği 
yollara harcanması 
hiçbir aklın l\abul 
edeceği durum 
değildir. Bursa'ya

kadar giden bu 
yolların aylardır 
onarılmamasının 
bir sebebi olması 
lazım. Bu durumu 
Gemlik için

gece-gündüz 
çalıştıklarını iddia 
eden İl Genel Meclis 
Üyelerimizin 
vicdanlarına havale 
ediyoruz" dedi.

EMİR GÜLMÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

LG KLİMA

KAZAN - KOMBİ

YETKİÜ 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

GEMDAŞ YETKİ NO: 021 
iş Tel-Fax:5130344 

5130302
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Tuncelililer halk gecesinde buluştu

V

Gemlik Tuncelililer 
Derneği "Halk 
Gecesi" düzenledi. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenle
nen gecede, 
salon tamamen 
dolarken, Tuncelili 
vatandaşlar da 
gönüllerince eğlenme 
fırsatı buldular.
Dernek Başkanı 
Murat Kocamış, 
düzenledikleri gece 
için İstiklal

Caddesi’ne tanıtım 
afişleri asmak 
istediklerini ancak 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
"Görüntü kirliliği 
oluyor" gerekçesiyle 
müsaade etmemesine 
Tuncelililer Derneği 
olarak tepkili olduk
larını söyledi.
Kocamış, "Başka 
bir siyasi oluşumun 
afişleri ise ne yazık 
ki^asılıyor. Bize 
yapılan haksız 
uygulamayı protesto

ediyoruz ve ayrımcılık 
yaptığı için Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a da buradan 
sitemlerimizi 
gönderiyoruz" dedi. 
Gemlik'te yaşayan 
Tuncelililerin 
oluşturduğu 
Grup Laşer eşliğinde 
yöresel ezgilerin 
seslendirildiği 
gecede halaylar 
çekilerek eğlenildi. 
Geceye katılan 
yöresel sanatçılardan 
Arzu Şahin'in

alkışlar arasında 
salona girmesiyle 
doruğa çıkan 
eğlencede izleyiciler 
yerlerinde duramadı. 
Okuduğu hareketli, 
yöresel türkülerle 
Tuncelilileri coşturan 
Arzu Şahin, sahnede 
kaldığı yaklaşık iki 
saat boyunca bir
birinden güzel ve 
hareketli türkülerle 
geceye renk kattı.

YFîHINDRYI2xSI

ÜVaillanf ulukaya dogalgaz ıs! san.
GEMLİK ANAeJyn ÜLUI(AYA • CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

tartma, sıcaksa w 
İ kontroUrtıaztannûa 
> ÜDER

ULUKAYA
DOGALGAZ ISI SANAYİ

Tel:5l3 88 26

V a»

✓ SPLİT KLİMALAR

✓ TESİSAT ve PROJE

✓ RADYATÖR
Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓ 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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MEB’den “şiddet” genelgesi Vergi kaçıran kaçırana
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), şiddet olayları 
nedeniyle okulların 
alması gereken 
önlemlerle ilgili bir 
genelge daha yayımla
yarak, velilerle sıkı 
işbirliği yapılması 
talimatında bulundu. 
Müsteşar Yardımcısı 
Cevdet Cengiz, Bakan 
adına yayımladığı 
genelgede, ilköğretim 
kuramlarının sayısal 
çokluğuna işaret 
ederek, başarıya 
ulaşabilmek için 
mahalli destek ve 
işbirliğine ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. 
Cengiz, bu nedenle 
yeni bir bakış açısı ve 
"hayat boyu rehberlik" 
anlayışıyla öğrencileri 
tanımayan, okul-veli 
işbirliğini etkin şekilde 
sağlamaya yönelik 
son yayımlanan genel
geler ile Okul-Aile 
Birliği Yönetmeliği'nin 
ilköğretim kuramların
da sağlıklı uygulan
ması için şu talimat
larda bulundu: 
- Okul müdürü veya 
görevlendireceği, 
müdür yardımcısının

organizasyonuyla 
veli ve öğrencilerle 
görüşmelerin yapıla
cağı uygun bir mekan 
oluşturulacak. Bu 
çalışmalar için ayrıla
cak mekan olmaması 
halinde müdür 
yardımcısı odası 
veya rehberlik servisi 
görüşmeler için 
kullanılacak, 
- Risk grubundaki 
öğrencilere öncelik 
verilerek, bir program 
dahilinde ve imkanlar 
ölçüsünde ev ve 
işyerlerinde veliler 
ziyaret edilecek, 
- Okulda yapılacak 
veli-öğretmen 
görüşme günlerini 
gösteren bir çizelge 
hazırlanarak veli ve 
öğretmenlere 
duyurulacak, 

- Velileri 
bilinçlendirmek için 
ana-baba eğitimine 
öncelik verilecek, 
- Okulun imkanları 
ölçüsünde web 
tabanlı bir izleme sis
temi oluşturulacak, 
- Öğretim yılı boyunca 
her veli en az bir kez 
olması kaydıyla sınıf 
ortamına katılarak 
dersi izlemesi için 
davet edilecek, 
- Önemli gün ve 
haftalarda yapılacak 
etkinliklere 
velilerin de görev 
alarak katılımları 
sağlanacak, 
- Ders programları 
kapsamında konularla 
ilgili mesleki tanıtım
larda meslek sahibi 
velilerin görev 
almaları sağlanacak.

Maliye Bakanlığı dene
tim birimlerinin 2005 
yılındaki vergi 
incelemeleri, ülkede 
vergisi ödenen her 
100 YTL'lik kazanca 
karşılık, 119 YTL'nin 
devletten kaçırıldığını 
ortaya koydu.
Gelir İdaresi'nin çeşitli 
caydırıcı önlemlerine 
rağmen, vergi 
kaçakçıları eski 
alışkanlıklarını 
terkedemiyör. Maliye 
Bakanlığı denetim 
birimleri, 2005 yılında 
yurt çapında 
104 bin 578 vergi 
incelemesi yaptı. Bu 
incelemelerin 50 bin 
700'ü vergi denetmen- 
leri, 46 bin 810'u vergi 
dairesi müdürleri, 3 
bin 943'ü gelirler 
kontrolörleri, 3 bin 78'i 
hesap uzmanları, 47'si 
de müfettişler kana 
lıyla gerçekleştirildi. 
İncelenen mükellef 
lerin devlete 32 milyar 
548 milyon 467 bin 
217 YTL gelir beyan 
ettiği ve bu gelir 
üzerinden vergi 
ödediği saptandı.
Buna karşılık mükellef 
lerin 38 milyar 715

milyon 354 bin 158 
YTL tutarında kazancı 
devletten gizleyerek, 
milyarlarca YTL vergi 
kaçırdığı anlaşıldı. 
Gelirler 
kontrolörlerinin 
incelemelerinde de 
beyan edilen gelir 9 
milyar 748 milyon 
YTL, kaçırılan gelir 30 
milyar 233 milyon 
YTL, vergi 
denetmenlerinin 
incelemelerinde ise 
beyan edilen gelir 
13 milyar 557 milyon 
YTL, kaçırılan gelir de 
2 milyar 724 milyon 
YTL oldu. Hesap 
uzmanlarının denetim
lerinde, 8 milyar 513 
milyon YTL'lik beyana 
karşılık, 5 milyar 592 
milyon YTL'nin, müfet
tiş incelemelerinde de 
3 milyon YTL'lik gelire 
karşılık 4 milyon 
YTL'nin devletten 

gizlendiği tespit edildi. 
Vergi dairesi müdür
lerince yapılan dene
timlerde de 724 mil 
yon YTL'lik beyana 
karşılık, 159 milyon . 
YTL'lik kaçak olduğu 
ortaya çıktı.
2005 incelemelerinde, 
bu şekilde, beyan 
edilen her 100 YTL'ye 
karşılık, 119 YTL'nin 
devletten kaçırıldığı 
gözler önüne serildi. 
Bir başka ifadeyle, 
denetlenen 104 bin 
578 mükellefin toplam 
kazancının 71 milyar 
263 milyon 821 bin 
375 YTL olduğu, 
ancak bunun yüzde 
54,3'lük bölümünün 
gizlendiği ve beyan 
larda yer almadığı 
görüldü. 2005 yılı 
vergi.incelemeleri, en 
fazla kaçağın damga 
vergisinde yaşandığı 
sonucunu da verdi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
QSISAhT)

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Kordonboyu savaş alanına döndü I Mayıs kutlamalannda artrt
İzmir'deki 1 Mayıs 
kutlamaları şiddet 
olaylarına sahne 
oldu. Kutlamaların 
gerçekleştirildiği 
Kordonboyu ve 
Gündoğdu 
Meydanı'nda, sol 
görüşlü ve bölücü 
grupların polise ve 
işyerlerine yönelik 
taşlı saldırıları yüzün
den adeta meydan 
savaşı yaşandı. 
Olaylar sırasında 
göstericilerden 1 kişi 
gözaltına alınırken, 5 
robokop polis, atılan 
taşlardan hafif yara 
lanarak hastaneye 
kaldırıldı. Gruplara 
müdahale eden 
polisin attığı 

gözyaşartıcı gazlar
dan ise bir basın 
mensubu ile bazı 
polisler etkilendi. 
Öğle saatlerinde 
Cumhuriyet Meydanı 
ve Alsancak İskelesi 
yönünden Kordon 
boyu'na üzerleri kont 
rol edilerek alınan 
gruplar, aramalar 
sürerken bir anda 
ortalığı savaş alanına 
çevirdi. Ellerinde 
çatışmalarda ölen 
teröristlerin resimleri
ni taşıyan sol grup 
larla, Demokratik 
Toplum Partisi (DTP) 
ve EMEP üyeleri, 
bölücübaşı Abdullah 
Öcalan'ın posterlerini 
açıp, sözde Kürt 

bayrağının renklerini 
simgeleyen bez 
parçaları taşıdılar. 
Polisin gösteriler 
sırasında Öcalan 
posterlerine izin ver
mek istememesi 
üzerine, alanda bulu
nan taşları robokop 
polislere fırlatan gös
tericiler, bu eylemleri
ni uzun süre devam 
ettirdi. Polis gruplarla 
aralarındaki mesafeyi 
koruyarak, uzaktan 
göz yaşartıcı bomba 
atarak müdahaleyi 
sürdürdü ve grupları 
Gündoğdu 
Meydam'na sürdü. 
Meydanda dağılan 
gruplar bir ara olay 
çıkar korkusu ile 
Kordonboyu'nda 
işyerlerini açmadan 
bekleyen esnafların 
dükkanlarına saldırdı. 
Kaldırımlardan sök
tükleri taşları dükkan
ların camlarına fırla
tan göstericiler, çok 
sayıda dükkan ve 
restoran ın.camlarını 
kırarak zarar verdi. 
Polis dükkanlara 
saldıran göstericilere 

yine gözyaşartıcı 
gazla cevap verirken, 
atılan gazlardan Yeni 
Asır Gazetesi 
Muhabiri Fatih Şendil 
de etkilendi. Nefes 
almakta zorlanan 
Şendil, yere otu
rurken ilk müdahale 
meslektaşları ve 
polisler tarafından 
yapıldı. Şendil daha 
sonra kendine geldi. 
Bu arada gazlardan 
bazı robokop polis
lerin de etkilendikleri 
gözlendi. Olaylar 
sırasında hafif 
yaralanan 5 polisin 
hastaneye 
kaldırılarak ayakta 
tedavi edildikleri 
öğrenildi.
Bu arada, olaylar 
üzerine alana gelen 
İzmir İl Emniyet 
Müdür Vekili Kemal 
Parmaksız da talimat
lar vererek olayları 
önlemeye çalıştı. 
Olaylar sırasında, 
polislere mukavemet 
eden göstericilerden 
Murat Kalça'nın 
gözlem altına 
alındığı öğrenildi

Mersin'de, 1 Mayıs 
İşçi Bayramı kutla
maları öncesi 
Tutuklu Hükümlü 
Aileleri Yardımlaşma 
Derneği (TAYAD) 
üyeleri ile polis 
arasında arbede 
yaşandı.
Mersin'de 
sendikaların oluştur
duğu 1 Mayıs Tertip 
Komitesi tarafından 
düzenlenen 1 Mayıs 
İşçi Bayramı yürüyüş 
ve mitingi olaylı 
başladı. Mersin 
Devlet Hastanesi 
önündeki toplanma 
yerinde 
TAYAD'lılardan 
oluşan yaklaşık 20 
kişilik grup, ölüm 
orucunda hayatını 
kaybedenlerin 
fotoğraflarının bulun

duğu pankartla 
toplanma yerine 
girmek istedi. Polis, 
grubun pankartla 
alana girmesine izin 
vermedi. Direnen 
grup polis tarafından 
uyarıldı. Uyarılara 
aldırış etmeyen grup 
ile çevik kuvvet 
polisi arasında 
arbede yaşandı. 
Grubun pankart 
ve bayrak sopalarıyla 
saldırdığı çevik 
kuvvet polisi de 
tekmelerle 
karşılık verdi. 
Grup daha sonra 
toplanma alanı 
dışında çekilip 
slogan atmaya 
devam etti. Çevik 
kuvvet polisi grubun 
önünde barikat 
oluşturdu.

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

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Kcıtolog t>cısımr 1

3 3 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
. I Z M E T LlfiilZ: D E Y I Zf ■

Körfez Offsei
MATBAACI LIK-YAYI NO ILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
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Çelik’ten çifte diploma açıklaması Barbarosça
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Açık Öğretim 
Lisesi'ne kayıt 
yaptıran yaklaşık 
56 bin öğrencinin, 
genel lise sınavlarına 
girmeleri ve kazan
maları halinde 
üniversite sınavına 
girebileceklerini 
belirtti.
CHP Denizli 
Milletvekili Mustafa 
Gazalcı'nın soru 
önergesini cevap
landıran Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, kamuoyuna 
'çifte diploma' olarak 
yansıyan konuyla 
ilgili önemli açıkla
malarda bulundu. 
Açık Öğretim 
Lisesi'ne kayıt yap
tıran yaklaşık 56 bin 
öğrencinin genel lise 
sınavlarına girmeleri 
ve kazanmaları 
halinde üniversite 
sınavına girebilecek
lerini belirten Çelik, 
"Söz konusu öğrenci
lerin haklarının 
korunması, idarenin 
güvenirliği ve 
ciddiyeti bakımından 
elzem olup,. 
idari istikrar ve 
kazanılmış hak 
ilkelerinin bir sonu

cudur. Her ne kadar 
ilgili yönetmeliğin 
bazı maddelerinin 
yürürlüğü durdurul
muş ise de kayıt 
işlemlerinin tesis 
edildiği tarihte 
yürürlükte olduğu ve 
halen de yürürlükte 
olan diğer mevzuat 
hükümlerine uygun 
biçimde kazanılmış 
hakların korunması 
zorunlu olduğundan, 
öğrencilik durumları 
devam eden söz 
konusu 56 bin kişinin 
27-28 Mayıs 2006 
tarihinde gerçekleşe
cek Açık Lise 
sınavına ve sınavda 
başarılı olmaları 
durumunda da 
kazanacakları genel 
lise diplomasıyla 
isteyenlerin 11 
Haziran 2006 
tarihinde gerçek
leştirilecek 
olan üniversite 
sınavlarına 

girmelerinde 
yasal bir engel 
görülmemektedir" 
dedi.
"Bugüne kadar 
gerçekleştirilmiş 
tüm iş ve işlemlerde 
hukuki çerçevede 
hareket edilmiştir" 
diyen Bakan Çelik, 
"İleride işlemin iptali 
için açılacak bir 
davanın olumlu veya 
olumsuz sonuçlan
ması durumunda da 
yargı kararı ve genel 
hukuk kuralları 
çerçevesinde 
gereken yerine 
getirilecektir" 
ifadelerinde bulundu. 
Yönetmelik düzenlen
mesinin bakanlığın 
görevleri arasında 
olduğuna işaret eden 
Bakan Çelik, yetki 
yönünden hukuka 
aykırılık olmadığının 
altını çizerek, "Yetki 
yönünden hukuka 
aykırılık bulunma

makta olup, bu 
düzenleme bireylerin 
eğitim ihtiyaçları ile 
ülkenin ihtiyaçları ve 
toplumun refah 
düzeyi göz önüne alı
narak 1739 sayılı 
kanunun bakan
lığımıza yüklediği 
görevler gereği 
yapılmıştır. Bu konu 
İstanbul Üniversite- 
si'nin Balta Limanı 
Tesisleri'nde Üniver
sitelerarası Genel 
Kurul Toplantısı'nda 
YÖK yetkililerinin de 
hazır bulunduğu 
toplantıda gündeme 
gelerek görüşül 
müştür" dedi.
Bakan Çelik'in açıkla
malarına göre, Açık 
öğretim Lisesi'ne. 
kayıt yaptıran yak
laşık 56 bin kişiden, 
mezun oldukları 
öğretim kurumlarına 
ve kayıt yaptırdıkları 
Açık Öğretim Lisesi 
programlarına göre 
15 bin İmam Hatip 
Lisesi mezunu 
öğrencinin bu imkan
dan faydalandığı 
görülüyor. Geri’ 
kalanlar ise Endüstri 
Meslek Lisesi, Kız 
Meslek Lisesi ve 
Ticaret Lisesi öğren
cilerinden oluşuyor.

Barbaros BALMUMCU

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı

Gemlik Spor Şenliği’nin yapılmasının tam 
zamanı. Bu anlamlı günde böyle bir şenlik 
yapılırsa çok daha anlam kazacanacaktır.

Yapılabilecekler;
1- Yürüyüş
2-Optimist yarışları
3- Pinpon müsabakası
Neden bu porgram hazırlanmadı?
Milli Eğitim ile beraber spor gönüllüsü bu 

gençlere fırsat verin.
Neden bu bayram şenlik havasında 

geçmesin?
Gemlik buna laiktir.
Sayın başkanım iş size ve İlçe Spor 

Müdürü’ne kalıyor.
Bu şenlik hem gençlik bayramı hem de 

Gemlik sporunun şenliği olsun.

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok... 

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

«M
www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ABANIYOR

S.S. GEMLİK ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ 
ALIM VE SATICILARI TOPLU İŞYERİ YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE İLANI

S.S. Gemlik Zeytin ve Zeytin Ürünleri Alım 
ve Satıcıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin 
olağan genel kurul toplantısı 13 Mayıs 2006 
Cumartesi günü saat: 14.30’da kooperatif 
toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır.

Duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama.
2- Divan seçimi ve saygı duruşu. Başkanlık 

divanına genel kurul toplantı tutanağının imza
lanması yetkisinin verilmesi.

3- Yönetim Kurulu raporunun okunması.
4- Bilanço, gelir-gider cetvelinin ve dene

tim raporunun okunması.
5- Okunan raporların müzakeresi ve ayrı, 

ayrı oylanması.
6- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı, 

ayrı ibra edilmesi.
7- 2006 yılı tahmini bütçesinin okunması, 

ortak ödentilerin tespit edilmesi, müzakeresi 
ve karara bağlanması ile fasılalar arası aktar
ma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.

8- Borçlarını ödemeyenler hakkında tatbik 
edilmekte olan %10 gecikme faizinin bundan 
sonra da aynen uygulanması ve icra takibinin 
yapılması.

9- Dilek ve temenniler.
10- Kapanış.

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

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.

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

Gemlik İmam Hatip Lisesi’den 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Eyüp AYGÜN

Giresun Emniyet Müdürlüğü’nden 
1976 yılında aldığım 6776 nolu 
E Sınıfı ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Salih ALBAR

Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Sefer KARAKAŞOĞLU

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com


2 Mayıs 2006 Sah Sayfa 10

“Aşılı anne, sağlıklı bebek” 
kampanyası devam ediyor
Diyarbakır'ın Silvan 
İlçesi Sağlık Grup 
Başkanlığınca 
yürütülen "Aşılı Anne, 
Sağlıklı Bebek" 
kampanyası devam 
ediyor.
Sağlık Bakanhğı'nca 
Türkiye genelinde 
15 ile 49 yaş arası 
kadınlara yönelik 
başlatılan "Aşılı 
Anne, Sağlıklı Bebek" 
kampanyası 
Silvan'da da tüm 
hızıyla sürüyor. 
Silvan'da kampanya 
çerçevesinde 
20 bin kadının aşılan
ması hedeflenirken, 
Sağlık Grup 
Başkanlığı ekipleri 
mahalle ve köylerde 
kadınların aşılan
masını sağlamak için

Maden suyu için güzelleşin
Özellikle yemeklerden 
sonra içilen maden 
sularının, milyonlarca 
YTL değerindeki 
güzellik ve cilt bakımı 
ürünlerine alternatif 
olmaya başladığı 
bildirildi. Uluslararası 
Tıbbi Hidroklimatoloji

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

€MR€KUNDURA
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ 
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

çaba sarf ediyor. 
Sağlık İl Müdürlüğü 
tarafından kurulan 
denetim ekibinin 
sorumlusu Dr. Yılmaz 
Kahramanel, ev ev 
dolaşarak aşı olmak 
istemeyen kadınları 
ikna etmeyi başardık
larını söyledi. 
Kadınlara yönelik 
başlatılan aşı kampa
nyasını denetlemek 
için ailelerle birebir

Derneği (ISMH) 
Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi 
Ekoloji ve Hidroklima 
toioji Âna Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Zeki 
Karagülle, maden 
suyunun şifasını 

görüşerek, aşının 
yararı ve önemi 
hakkında bilgi verdik
lerini anlatan Dr. 
Kahramanel, "Artık 
bebekler ve anneler 
ölmesin, bu yüzden 
her kadının aşı olması 
gerekir. Tetanos 
hastalığı tedavi 
edilmez ise, çoğunluk
la ölümle sonuçlanan 
bir hastalıktır. Tetanos 
vakalarının yüzde 70- 

keşfederek, pürüzsüz 
ve güzel cilde 
kavuşan kadınların 
sayısınm her geçen 
gün arttığını söyledi. 
Ülkemizde çıkarılan 
maden sularının 
içerdiği mineraller 
açısından asırlardan 
beri şifa kaynağı 
olarak kullanıldığını 
belirten Prof. Dr 
Karagülle, bu suların 
insan sağlığı için de 
'doğal mucize' 
olduğunu kaydetti. 
Maden sularının 
içerdiği kalsiyumdan 
oranından dolayı özel
likle kemik sağlığı ve 
menopoz sonrası 
kadın sağlığı için son 
derece önemli 
olduğunu aktaran 
Prof. Dr. Karagülle, 
"Maden suyu, vücud
un ihtiyaç duyduğu 

100'ü ölümle 
sonuçlanır. 
Bu ölüm vakalarını 
ortadan kaldırmak 
için korunmak 
gerekiyor. Bu 
korunmanın tek 
yolu tetanos aşısıdır. 
Tüm olumsuzluklara 
rağmen her eve 
giderek aşı kampa
nyamızı yapmaya 
çalışıyoruz'* dedi. 
Silvan Sağlık Grup 
Başkanlığı bünyesinde 

"oluşturulan 
3-4 kişilik 7 grup 
sağlık ekibinin, 
özellikle araç 
sıkıntısı yaşadığı 
ve vatandaşların 
aşının önemine 
karşı duyarsız 
kalmasından yakındık
ları belirtildi.

mineralleri doğal 
olarak içerdiği için 
son derece faydalı 
içecektir. Her gün 
içilen maden suyu 
hem sağlıklı olmak 
hem de sağlığı koru
mak açısından önemli 
rol oynar. Özellikle 
kadınların, osteo- 
porozun önlenmesi 
ve tedavisi açısından 
bol miktarda 
kalsiyum içeren 
maden suyu içmesi 
gerekir. Mide, böbrek 
ve bağırsakların 
fonksiyonlarını sağlık
lı yerine getirmesi 
bakımından yardımcı 
unsur olan maden 
suyu, son dönem
lerde, milyonlarca 
YTL değerindeki 
güzellik ve cilt bakımı 
ürünlerine alternatif 
olmaya başladı" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internetle
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

ŞİİR KÖŞESİ
Aşkın gözyaşları

Eyüp’te bir sabah, sanki bir düştü 
Gözünüzdeki yaş gönlüme düştü 
Sevdanın ateşi kalbime düştü 
Bu yangın içimi yaktı kül etti.

Gözleriniz ağlamaktan kızarmış 
Belli ki ulvi mekana dalmış 
Rehberimde hala sohbete kalmış 
İstedim bende aynı muhabbeti.

Dilim tutuldu bir söz diyemedim 
Sordunuz adımı söyleyemedim 
Sizden dua bile isteyemedim 
Ne idi bu sessizliğin hikmeti.

Usulca yanağımı okşadınız 
Beni benden çekip size aldınız 
Ruhumu aşkın yerne saldınız 
Bir deryanın ortasına seyretti.

Size bakmak ateşten bir gömlekmiş 
Bir kere görmek bin kere ölmekmiş 
Gözlerinizde kaybolup gitmekmiş 
Aşkınızın hiç dinmeyen hasreti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kayseri Özel Maya 
Göz Merkezi 
Başhekimi ve Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Sait Nafiz 
Mutlu, çocukların 
geleceği açisından en 
tehlikeli tembelliğin 
görme tembelliği 
olduğunu belirtti. 
Gözde görme has
sasiyetinin azalması 
sonucu az görmeye 
görme tembelliği 
(ambliopi) dendiğini, 
şaşılık, iki göz arasın
da numara farkının 
olması ve bir gözün 
görmesi için bir 
engelin bulunması 
gibi sebepleri bulun
duğunu ifade eden 
Opr. Dr. Sait Nafiz 
Mutlu, bu rahatsızlığın 
özellikle çocukların 
geleceğini 
ilgilendirdiğini söyle
di. Opr. Dr. Mutlu, iki 
göz arasında gözlük 
numarası farklılıkları 
varsa büyük numaralı 
gözün, beyin tarafın
dan daha az algı
landığını ve gözün 
tembelleştiğini kay 
dederek, "Bu nedenle 
her çocuk en az 3 
yaşından itibaren göz 
muayenesinden geçi 
rilmelidir. Çocuklar bir 
gözlerinin bulanık 
gördüğünü fark ede
mez. Özellikle 3 yaş 
öncesi çocuklarda iki 
göz arasında kırılma 
kusuru numarasında 
fark varsa bulanık

gören göz tembelleşir. 
Görme tembelliği olan 
hastalarda dışarıdan 
bakıldığında hiçbir 
şey yokmuş gibi 
gelebilir. Çocuğun 
yaşı da küçük olduğu 
için herhangi bir 
şikayeti olmaz. Ama 
ilerleyen yaşlarında 
birçok mesleği yap
masına imkan olmaz. 
Bunlar, askeri 
okullara ve polis 
okullarına giremez, 
pilot olamaz, atletizm 
sporlarıyla uğraşa
maz, cerrah olamaz, 
belki de en önemlisi 
ehliyet alamayacağı 
için araba kullana
maz" dedi.
Hastalığın tedavisinin 
ilk önce çok iyi 
muayene ile mümkün 
olduğunu hatırlatan 
Opr. Dr. Mutlu, ihtiyaç 
ve ihtimaller iyi tespit 
edilip çocuk, aile ve 
doktor üçgenini iyi 
kullanılması gerektiği
ni sözlerine ekledi. 
İlköğretim çağında 

başlayan ve bahar 
aylarında aşın rahat 
sizlik ve artış 
gösteren göz alerjik
lerinin tedavi edilmesi 
gerektiğini ifade eden 
Opr. Dr. Mutlu, 
"Bahar aylarında 
gözbebeğinde daral
ma ve kapaklarda 
şişlik meydana gelir. 
Güneş bu alerjilerin 
daha da artış göster
mesinde etken rol 
oynar. İleri derecede 
alerjik durumlarda 
göz yüzeyi düzensiz 
leşir ve gözde kalıcı 
bozukluklar yapabilir. 
Bu tür durumlarda 
alerjiyi kaşıyarak 
değil, ilaç tedavisi ile 
önüne geçmek önem
lidir ve etkilidir" 
diye konuştu. 
Göz alerjisinin 
önüne geçmek için 
veya daha da ileri 
gitmemesi için 
gözün güneşten 
korunması gerektiğini 
kaydeden Opr. 
Dr. Mutlu, kaliteli 

güneş gözlüğü 
ve sperli şapka 
kullanılmasının 
faydalı olacağını 
söyledi. Bazı tez
gahlarda satılan ve 
koruyucu kalitesi 
olmayan gözlüklerin 
göz hastalıklarına 
davetiye çıkardığını 
kaydeden Opr. Dr. 
Mutlu, gözlüğü ortalık 
yerde ve ucuz gözlük 
satanlardan değil, 
doktor tavsiyesi ile 
gözlükçülerden alın
ması gerektiğini kay
detti.
Piyasada satılan çin 
malı gözlüklerin 
gözde yanma ve 
katarakt yaptığını 
belirten gözlükçü 
esnafı Yaşar İbakork- 
maz, kaliteli ve 
markalı güneş gözlük
lerinin yüzde 100 
ultraviole ve polorait 
cam olanının kullanıl
ması gerektiğini 
,söyledi. Ucuz ve 
kalitesiz olan güneş 
gözlüklerinin cam 
değil plastikten 
yapıldığını ifade eden j 
İbakörkmaz; gözü 
güneşin yaydığı ultra
viole ışınlarından 
koruması için üretilen 
kaliteli gözlüklerin, 
CR39 ve UV400 diye 
tabir edilen dünya 
standartlarında 
organik ve mineral 
camdan yapıldığını 
söyledi.

Hava kirliliği 
çocukları 
olumsuz 
etkiliyor

Kayseri Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Çocuk Hastalıkları 
ve Sağlığı Uzmanı 
Dr. Mahmut Baktır, 
hava kirliliğinin 
çocukların okul 
başarısını da 
olumsuz etkilediğini 
söyledi.
Dr. Mahmut Baktır, 
hava kirliliğinin, 
kandaki hemoglo
binin dokulara 
taşıdığı oksijen mik
tarında azalmaya 
sebep olduğu için 
kansızlık olmasa 
dahi, kansızlık belir
tisi verdiğini ifade 
etti. Baktır, çocuk
ların bu yüzden 
iştahsızlık, uyku 
bozukluğu, halsizlik 
ve derslerde başarı 
düşüklüğü gibi etki
lerinin olacağını 
söyledi. Hava kirlil
iğinin aynı şekilde 
vücut direncini azalt
tığı için enfeksiyon 
kapma riskinin arta
cağının da altını 
çizen Dr. Baktır, 
çocuklarda özellikle 

kış aylarıyla ilkbahar 
mevsimi dönem
lerinde, kansızlığın 
mutlaka önlenilesi 
gerektiğini kaydetti. 
Çocuklarda hava 
kirliliğinden dolayı 
oluşan olumsuzluk
ların azaltılması 
kopuşunda, sıkı bir • 
kahvaltının yanı sıra 
pekmez, kuru kayısı 
ve kuru üzüm gibi 
gıdalardan, bol bol 
yedirilmesinin çok 
önemli olduğunu 
kaydeden Dr. Baktır, 
"Çocukların 
eğitimdeki 
başarılarının artması 
ve sağlıklarının daha 
iyi olması için 
beslenmeye mutlaka 
dikkat edilmelidir. 
Kan şekerinin azal
ması da okul 
başarısını azalta
cağından, öğün 
atlanılmadan düzenli 
beslenmeye özen 
gösterilmeli. Ayrıca 
vitaminli yiyecekler 
ve meyveler bol bol 
tüketilmelidir" 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 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 Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
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

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)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay 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
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Bursa’da Erguvan Şenliği düzenlendi
Bursa'da 600 yıldır kutlanan Erguvan Şenliği geleneği, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle yaşatılıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Erguvan Şenliği’nin 
Emir Sultan Parkı’nda 
düzenlenen açılış 
töreninde yaptığı 
konuşmada, kentin 
tarihi mirasına 
sadece tarihi 
yapılarını onararak 
değil, kültürel değer
lerimizi de yaşatıp, 
gün ışığına çıkar
tarak, sahip çıktık
larını söyledi. 
Hedeflerinin yarının 
nesillerine tarihimizin 
dini, ahlaki, edebi ve 
medeni değerlerini 
tanıtmak olduğunu 

ifade eden Şahin, 
“İnsanlar yaşarlar ve 
ölürler, ancak insan 
soyu devam eder. 
Kültürler kuşaktan 
kuşağa geçer. 
Geleneklerimiz de 
elden ele, dilden dile, 
gönülden gönüle 
sürüp gitmelidir. 
Günümüzde sevgi ve 
hoşgörüden hızla 
uzaklaşıyoruz. Peki 
geçmişin güzellikle 
rine sarılarak, bu 
sevgi ve hoşgörü 
ortamını neden oluş
turmuyoruz. İşte 
sevgi, hoşgörü ve 
bereket için kutlanan 
Erguvan geleneği.

Bursa’nın manevi 
sultanlarından Emir 
Sultan Hazretleri’nin, 
bilgelik, hoşgörü, 
erdem, ahlak, iyilik, 
doğruluk ve sevgi 
yayan öğretisi gibi, 
erguvan ağacı da 
çevresine güzellik 
saçmaktadır. Gelin 
hep birlikte Erguvan 
etrafında sevgi, 
hoşgörü ve bereket 
için buluşalım” dedi. 
Başkan Şahin: “Bu 
topraklarda sevgiden 
yoksun bir tek tohum 
ekmeyiz” 
“Serpilmeyen tohum 
yeşermez” diyen 
Başkan Şahin, yüzyıl
lar boyunca ata
larımızın bu toprak
larda sayısız kültür 
tohumlarını ser
piştirdiğini ve bu 
tohumlardan kültür 
ormanımızı oluşturan 
çok sayıda fidanın 
yetiştiğini vurgula
yarak, “İşte bu şanlı 
ecdadın torunları 
olarak bugün bize 
düşen görev de, bu 

çok zengin kültür 
ormanımızı korumak 
ve ona yeni fidanlar 
kazandırmaktır. 
Biliyoruz ki, bu güzel 
şehrin daha çok 
ekilecek tohuma ve 
daha çok yapılacak 
hizmete ihtiyacı var. 
Ve herkes şunu çok 
iyi bilmelidir ki, biz 
bu topraklara sevgi
den yoksun bir tek 
tohum bile ekmeyiz” 
diye konuştu, 
sında son günlerde 
yaşanan olaylara da 
dikkat çeken Şahin, 
Türkiye’yi parçala
mak isteyenlerin asla 
amaçlarına ulaşama 
yacaklarını belirterek, 
“Biz sevgi ve 
hoşgörü ile 
kenetlendiğimiz müd
detçe kimse bizi böle
mez, parçalayamaz. 
Bizi bölmek isteyen
lere asla ve kat’a izin 
vermeyeceğiz. Bugün 
geçmişimize sahip 
çıkarak, öz ben
liğimize ne kadar 
bağlı olduğumuzu da

bir kez daha ortaya 
koyuyoruz” şeklinde 
sözleri, vatandaşlar 
tarafından uzun süre 
alkışlandı. Şahin, 
konuşmasını 
Erguvan’ı anlatan 
“Beklerim fecrini ley
laklar açan nisanın, 
Özlerim vaktini dağ 
dağ kızaran ergu
vanın” şeklinde şiirle 
tamamladı.
Asırlık gelenek: 
Erguvan
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin de, erguvanın 

sadece bir ağaçtan 
ibaret olmadığını, 
Bursa’nın köklü 
geçmişinden bugün
lere ulaşan 
simgelerinden ve 
şehre kimlik 
kazandıran asırlık 
geleneklerden biri 
olduğunu ifade etti. 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut ise, Erguvan 
geleneğinin her yıl 
artan coşkuyla kut
landığını söyledi.

ÇOK YAKINDA I
BAŞLATACAĞIMIZ j
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Celal Bayar Anıt Itarı'nın bakımı Beledive’ye verildi
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının bakımı Umurbey Belediye'sine verildi. Um ur bey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler'in yaklaşık 7 yıl süren mücadelesinin ardından son aşamaya 
gelinerek, anıt mezarın bakımı için 18 Nisan 2006 tarihinde Bursa Valisi Nihat Canpolat ile Fatih Güler 
arasında imzalanan protokol ile.anıtın bakımının Umurbey Belediyesi’ne devri yürürlüğe girdi. Syf2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
25 YKr. (250.000 TL.)

£3» •* it

âyıs 06 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com

Belde Sitesi 14. Blok’un istinat duvarı yıkılınca site sakinleri korkulu anlar yaşadı

Manastırda yeni bir tehlike
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yine Manastır
Manastır ile ilgili yazımın üzerinden 

birkaç gün geçtikten sonra dün sabah yine 
kötü haberler geldi aynı bölgeden..

Sabahın saat 7.30’unda gürültüyle 
yataklarından fırlayan Belde Sitesi 14. Blok 
sakinleri, büyük olasılıkla deprem 
olduğunu veya binalarının yıkıldığını san
mışlardır.

Bu korkuyu biz 1999 depreminde 
yaşamıştık.

Allah bir daha kimseye yaşatmasın.
Manastır Bölgesindeki yapılaşmanın 

çarpıklığına dikkat çekmiştik.
Çarpıklıktan çok, kontrolsüz yapılan 

yapıların zamanla tehlike yaratacağını 
söylemiştik. Dün yaşanan korku, bir inşaat 
çalışmasının toprak kaldırması sırasında 
Sitenin istinat duvarlarının yıkılması şek
linde oldu.

İnşaatı yapan firma önlem almadığı için 
kusurlu bulunabilir.

Ancak, görülen o ki, yapılan, istinat 
duvarları üzerindeki o koca yapıları koruya
cak ve gücünü taşıyacak kapasitede değil. 
Gelişigüzel yapılmış, hiçbir teknik kullanıl
mamış. Bunun için inşaatçı veya teknik 
adam olmaya gerek yok. Gidip yıkılan 
duvarları gözle görürseniz, bekleyen 
tehlikenin ne olduğunu anlarsınız.

Manastır’daki yapılarda oturanları 
korkutmak değil, amacımız.'

Bazı gerçekleri görmede yarar var.
Binlerce insan bu bölgede büyük paralar 

ödeyerek konutlar edinmişler, ama 
zamanında yapılan hataların bugün fa 
tUBMinı acı ödüyorlar ve ödeyecekler..

Manastır’da oturan her kat maliki, 
binalarının ve istinat duvarlarının sağlam
lığını inceletse iyi olur.

Manastır’da bulunan Belde Sitesi
14. Blok önünde yapılacak olan 
inşaatın hafriyat çalışmaları sırasın
da, istinat duvarı büyük gürültüyle 
yıkıldı. Site sakinleri kendilerini 
korkuyla sokağa attı. Olay yerine 
gelen Belediye Başkanının önlem 
için site sakinlerinden evlerini 
boşaltmalarını istediği öğrenildi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’dp

Demokratik Sol Parti 
Gemlik İlçe Yönetimi, 
köy gezilerini tamam
ladı. İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, Gem 
lik'e bağlı 18 köyü ziya 
ret ettiklerini söyledi.

Haberi sayfa 5'de

İlköğretim Kurumlan
Yönetmeliği yenilendi

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gaze 
tesi, İngiltere'den, deli dana virüsü taşıyan 
kan ürünlerinin aralarında Türkiye'nin de 
bulunduğu bazı ülkelere satıldığını yazdı. 
CJD virüsü bulunan kan ürünlerinin gönde 
rildiği ülkeleri açıklamaya zorlandığını, bu 
ülkelerin başında da Türkiye ve Brezilya'nın 
bulunduğunu belirtildi. Haberi sayfa 8’de

İlköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında 
haftalık ders saati 3'ten az olan derslerde bir 
yarıyılda en az 2, haftalık ders saati 3'ten fazla 
olan derslerde en az 3 kez sınav yapılacak. 
Yönetmelik hükümleri, 2008-2007 eğitim-öğre- 
tim yılından itibaren geçerli olacak. Sayfa 6’da

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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1Buluşma Celal Bayar Anıt mezarının 
bakımı belediyeye verildi

Gürhan ÇETİNKAYA

Yeşil Timsahlar...

Mutluyuz..
Gururluyuz..
Önce Altay’a sonra Antalya’ya kendi 

evimizde yenildik ama..
Şampiyonluk turunu bu hafta atma heve 

simiz kursağımızda kalsa da ligin bitimine iki 
hafta kala ipi göğüsledik..

Bursaspor iki yıl önce geçici olarak gittiği
2.Lig’ten asıl evine geri döndü..

Kuşkusuz kolay olmadı..
Özellikle geçen yıl çok zor günler yaşan

mıştı... Ama bu yıl..
Levent Kızıl ve Raşit Çetiner ‘in özverisi 

ve birinci lige yükselme arzusu Bursaspor’a 
başarıyı getirdi.

Artık Bursaspor Birinci Türkiye Futbol 
Ligi'nde..

Ne var ki şimdi Bursaspor’un işi çok zor..
Hem teknik hem de ekonomik yönden 

Bursaspor’un zafiyeti var.
Bir kez sporcu profilinin değişmesi şart..
En az 7 oyuncunun değiştirilmesi ve daha 

güçlü oyuncularla takviye edilmesi şart.
Çok ciddi ekonomik alt yapıya kavuşması 

da birincisinden daha önemli..
Bugünden itibaren söz konusu zafiyetin 

giderilmesi için Bursa’da yaşayan herkesin 
taşın altına elini koymasında yarar var..

Çünkü...
Birinci Türkiye Futbol Ligi’nde durmak 

eskisinden daha zor..
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 

Trabzonspor’un olduğu ligde durabilmek 
çok kolay değil.. Kaldı ki diğer kent takımları 
da yabana atılacak gibi değil...

Zaten yabana atılacak olanlar ligde 
kalamıyor.. Birinci lig gayya kuyusu..

Bursaspor camiası durumu çok iyi biliyor..
Son yıllarında düştüğü o kuyudan bir 

türlü kendini kurtaramadı ve de beklenen 
son gerçekleşti..

Onun için Bursaspor çok deneyimli...
Şimdi Bursaspor’un önünde yepyeni bir 

sayfa açılıyor..
Önce taraftarın takımına gerçek anlamda 

sahip çıkması gerekiyor..
Sonra Bursa’nın aslarına çok özel ve 

önemli görevler düşüyor..
Kuşkusuz belediyenin de üzerine düşen 

görevler var. Bursaspor’a sürekli gelir sağla
mak gibi... Ancak görevini yerine getirirken 
kendisini oy kaygısından kurtararak....

Kentin dinamiklerinin ortak akılla ve her 
türlü ikbalden arınarak harekete geçmesi 
şart.

Son söz... Aslında ilk söz olmalı ama..
Teşekkürler Bursaspor...
Teşekkürler Levent Kızıl ve yönetim kuru

lu...
Teşekkürler Raşit Çetiner ve yeşil tim

sahları..
Teşekkürler gönlü Bursa için atanlar...
Uğraştınız başardınız...
Ama durmak yok..
Çünkü spor uzun soluklu bir koşu...
Bir de çok nankör..

BAYAN HASTAYA 
BAKACAK 

HASTA BAKICI ARANIYOR 
Tel: 0.224 513 26 10

Seyfettin ŞEKERSÖZ

3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar'ın 
anıt mezarının 
bakımı Umurbey 
Belediye'sine 
verildi.
Celal Bayar Anıt 
Mezarı önünde 
Belediye Meclis 
Üyesi Hatice Tülek, 
Yazı İşleri Müdürü 
Hakan Uğur, Fen 
İşleri Müdürü Haşan 
Sivri ve Hesap İşleri 
Müdürü Asuman 
Öztin'le birlikte 
açıklama yapan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
350.000 YTL bütçe 
bildirdiklerini ancak 
bu yıl bakım için 
50.000 YTL'ye 
ihtiyaçları 
olduğunu söyledi. 
Celal Bayar'ın 
ölümünden sonra 
anıt mezar yapılması 
için alınan karar 
gereği 1990 yılında 
yapılan ulusal 
proje yarışmasında 
birinciliği kazanan 
proje uygulanarak 
22 Ağustos 1993 
tarihinde anıtın 
açılışı yapılmıştı. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
yaklaşık 7 yıl süren 
mücadelesinin 
ardından son 
aşamaya gelinerek, 
anıt mezarın bakımı 
için 18 Nisan 2006 
tarihinde Bursa 
Valisi Nihat Canpolat 
ile Fatih Güler 
arasında imzalanan 
protokol ile anıtın 
bakımının Umurbey 
Belediyesine devri 
yürürlüğe girdi. 
Konu hakkında 
bilgi veren Güler, 
Celal Bayar'ın 
anıt mezarın 
açılışından sonra 
mezarın bakımı, 
onarım ve korunması 
ile ilgili çalışmaların 
Celal Bayar Vakfı ve 
Umurbey Belediyesi 
tarafından yapılmaya 
çalışıldığını söyledi.

Gerek mevzuatın, 
gerekse bükçe 
sıkıntıları sebebi 
ile bu görevin 3. 
Cumhurbaşkanımıza 
layık bir şekilde 
yerine getirileme 
diğini belirten Güler, 
"Bu soruna çözümler 
aramaya başlandı. 
Biz de 18 Nisan 
1999 tarihinde 
göreve geldiğimiz 
andan itibaren 
Celal Bayar anıt 
mezar eklerinin 
daha iyi nasıl 
bakımının, onaranının 
ve korunmasının 
yapılabileceğini 
düşünmeye başladık. 
1999 yılında 
Bursa Milletvekilimiz 
Sayın Ertuğrul 
Yalçınbayır 'Devlet 
Mezarlığı dışında 
defnedilen bazı 
devlet,büyüklerinin 
mezarları' hakkında 
bir yasa teklifi verme
sine rağmen yasa 
teklifi TBMM'nde 
görüşülmeyerek 
kadük oldu.
Israrlı takiplerimizin 
sonrasında bu yasa 
taslağının ruhuna 
uygun olan; 4948 
sayılı 'Devlet 
Mezarlığı dışında 
defnedilen bazı 
devlet büyüklerinin 
mezarları hakkında 

kanun' TBMM'nde 
kabul edilerek 
yürürlüğe girdi.
4948 sayılı kanunun 
uygulanmasına dair 
yönetmelikte yine 
takiplerimiz sonucun
da 02.09.2004 
tarihli resmi 
Gazetede yayımla
narak yürürlüğe girdi. 
4948 sayılı kanun 
ve uygulanmasına 
dair yönetmeliğe 
göre yapılacak bir 
protokol ile Celal 
Bayar Anıt mezar 
ve ekleri Umurbey 
Belediyesine 
devredilmesi 
gerekiyordu.
Ancak İçişleri 
Bakanlığı ve 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı 
arasındaki iletişimin 
yetersiz olması 
sebebi ile ancak 
İçişleri Bakanımızın 
14.03.2006 tarihli 
oluru ile protokol 
yapma yetkisi 
Bursa Valiliğine 
verildi. Bursa 
Valimiz Sayın Nihat 
Canpolat'ın özel 
ilgisi ile protokol 
18.04.2006 tarihinde 
imzalanarak yürür
lüğe girdi" dedi.
4948 sayılı kanunun 
uygulanmasına 
dair yönetmeliğin 

ve protokolün 12. 
Maddesinde "Mezar 
ve eklerinin bakım, 
onarım, korunması, 
yönetim ve benzeri 
giderleri için İçişleri 
Bakanlığı bütçesinde 
yer alan ödenek, 
bulundukları yer 
Belediyesinin talebi 
üzerine bu idarelere 
ödenir" diye 
belirtildiğine 
dikkat çeken 
Güler, kendileri 
tarafından yıllık 
350.000 YTL Tik bir 
bütçe tahmini 
yapılarak İçişleri 
Bakanlığı’na 
müracaatta 
bulunulduğunu 
söyledi.
Belirlenen bütçenin 
ancak 2007 yılı 
içinde kullanılabile* 
cek olması nedeniyle 
anıt mezarın 2006 
yılı içinde bakıma 
ihtiyacının da 
göz önünde bulun* 
durulduğunu belirten 
Güler, "Bu sebeple 
şu anda da bakımının 
yapılabilmesi için 
İçişleri Bakanlığı’nın 
yedek ödenek
lerinden 50.000 
YTL ’nin bu iş 
için belediyemize 
ödenmesini talep 
ettik" şeklinde 
konuştu.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.coı^j
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Belde Sitesi 14. Blok’un istinat duvarları yıkılınca site sakinleri korkulu anlar yaşadı

Manastır’da yeni bir tehlike Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YORUM

Manastır’da bulunan Belde Sitesi 14. Blok önünde yapılacak 
olan inşaatın hafriyat çalışmaları sırasında, istinat duvarı 
büyük gürültüyle yıkıldı. Site sakinleri kendilerini korkuyla 
sokağa attı. Olay yerine gelen Belediye Başkanının önlem için 
site sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istediği öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
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n

Manastır bölgesinin 
bazı kesimlerinde 
başlayan toprak 
kaymaları endişe ile 
izlenirken, dün 
beklenen olay 
gerçekleşti. 
Belde Siteleri 
14. Blok önünde 
bulunan istinat 
duvarı dün sabah 
saat 07.00 sıralarında 
aniden yıkıldı. 
9 katlı 14. blok 
önünde bulunan 
ve sahibinin 
Ömer Barış olduğu 
öğrenilen arsada 
başlayan hafriyat 
çalışmaları sırasında 
istinat duvarının 
altına kadar girilerek 
toprağın kaldırılması 
nedeniyle duvar 
kağıt gibi yırtılarak 
aşağıya çöktü. 
Sabah saatlerinde 
duyulan gürültü ile 
evlerinden fırlayan 
14. blok oturanları, 
gördükleri manzara 
karşısında şok 
yaşadılar.

Olay yerine gelen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
14. blokta oturan 
vatandaşlara 
"Tedbir için evlerinizi 
boşaltın. Hafriyat 
yapan kişi hakkında 
dava açın" dediği 
öğrenildi.
Korkudan evlerine 
giremeyen 
vatandaşlar ne 
yapacaklarını 
şaşırmış dürümdalar. 
Çöken istinat 
duvarının önünde 
belediye zabıta 
ekipleri tarafından 
önlem amacıyla 
şeritler çekilirken, 
evle yıkılan duvar 
arasında kalan 
yaklaşık 5 metrelik 
kısımda, gözle 
görülür çatlaklar 
meydana geldi. 
Önündeki istinat 
duvarının vakit 
geçirilmeden 
yapılmaması 
durumunda Belde 
Sitesi 14. blokun 
tamamen çökme 
tehlikesi ile

karşı karşıya 
kalabileceği bildirildi. 
Gerekli önlemlerin 
alınmadan istinat 
duvarlarının
altlarında yapılan
kazılar başka 
binalara zarar 
verirken 14. blok 
oturanları evlerinin 
akıbetleri ile 
önümüzdeki gece

ve gündüzlerini 
nerede geçirecekleri
ni düşünmeye 
başladılar. Site sakin- 
leriden bazıları dün
Mimarlar Odasına
giderek durumu 
anlattılar. Manastır’da 
giderek artan toprak 
kaymaları üzerine 
konut sahipleri 
huzursuzluk

Milliyetçilik...
Bundan haftalar önce milli katil ve yan

daşları Türkiye’nin ve Türk insanının itibarı
na, haysiyetine büyük darbe vurdular...

Bizi bütün dünyaya rezil etmiş, yıllarca batı 
dünyasının her yanında eksikli kılmış, layık 
olmadığımız ama tarih boyunca üzerimizden 
silemeyeceğimiz bir kara lekeyi sürmüş bir 
cani, nasıl olur da Türk milliyetçileri safına 
alınabilir, masum ve temiz Mehmetçik kanının 
rengini taşıyan al bayrak, nasıl olur da bir katil 
için açılır ?

Türk milliyetçiliğinin arkasına sığınarak 
kendine yandaş toplamaya çalışan Ağca’nın 
bu son oyununun, terör ele başısı Öcalan’ın 
serbest kalmasına uzanacak yolun taşları 
olduğunu nasıl fark edilmez?

Türk ulusunun, Türkiye’nin, Türk insanının 
adı Türk’le anılan her şeyin haysiyet, itibar, 
şeref ve saygıyla anılmasına hayatını adayan
lar, bu niteliklerin hiç birine gölge düşmemesi 
için canını ortaya koyanlar, Türkiye’nin hak ve 
hukukunu, üstün bilgi ve meziyetleriyle her 
ortamda ve en uygar şekilde savunmak için 
mücadele edenler, eser verenler, benim 
gözüm de Milliyetçidir...

Evet, milliyetçilik, en asgarisinden yukarı
da saydıklarımdır...

Vurarak, kırarak, döverek, söverek, öldüre 
rek milliyetçi değil, Türk milliyetçiliğini küçük 
düşürmek, hatta yok etmek isteyenlerin, katili 
maşası - tetikçisi olursunuz..

İnternet sitelerine girip bakın, tüm Türk 
düşmanları Ağca’nın Papa’yı vurmasını 
anlatıp Türkleri barbar olarak gösterip, bu 
modern dünyada yeri olmadığını ballandıra 
ballandıra anlatıyorlar...

“Papa’yı vuran eller tarihte bizim dedeleri 
mizi, ninelerimizi, çoluk çocuğumuzu da vur
muşlardı” diye aleyhimizde kampanya 
yürütüyorlar.

Bu kötü olaylara hoşgörü ile bakanlar; 
Mehmet Ali Ağca o kurşunları, Abdi İpekçi 
yerine sizin babanıza, kardeşinize, amcanıza 
yağdırsaydı ve Ağca o soğuk Şubat günü siz
den birinin katili olsaydı; acıların en büyüğü 
sizin boğazınızda düğünlenmez miydi ?

Ağca’nın hapishane kapısında Türk bayrağı 
ile karşılanmasına, yoluna karanfiller serilme
sine, Mersedes marka otomobile kurulup, ge 
zintiye çıkmasına, nasıl bakardınız?

Yoksa...
Kendiniz nefes alamayacak duruma düşer, 

o dışarı da gezerken, dev bir sıkıntının pençe 
sinde kıvranıp “Adalet” denilen olgunun içi 
niz de nasıl da paramparça olduğunu fark 
eder miydiniz ?

Daha önce konuşulan “Bizim katil/onların 
katili” ayrımı yaparak yanlış yollarda 
ilerleyenler, şu yanlışlığınızı düzeltin..

Hangi ideolojiye mensup olursanız olun, bu 
vicdan testini kendinize uyguladığınız anda 
“katil paylaşımı”ndan hemen vazgeçersiniz.

Hepimizin içinde bir yerler de saklı olan bir 
değişmez değer vardır.

Bizim dinimizde bunu söyler...
“Kendini başkalarının yerine koymayı öğ 

ren”
İşte, o zaman insan olursun, yoksa sürün

genlerden, asalaklardan bir farkın olmaz.
Seni hayvan sınıfına dahil edenler...

ABONE OLDUNUZ MU?
AB0NE 0LUN

OKUYUN OKUTUNI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Engüriicük İlköğretim Okulu’ndan kermes
Elif ESMEN

Engürücük 
İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği’nin 
düzenlediği eğitime 
destek olma 
amaçlı kermes 
Belediye Sergi 
Salonu’nda açıldı. 
Kermes açılışını 
yapan İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Hüseyin Zan hanım
ları becerilerinden 
dolayı kutlarken, 
temiz ve titiz 
çalışmaları için de 
tebrik etti.
Yatak örtüleri, 
danteller, oyalar ve 
giyim eşyalarının 
yanı şıra çeşitli 
gıda ürünleri de 
satışa sunulurken 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Gürkan 
Cnşknn kprmpse

ra»ınw 
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE H9I8ff m ÖZALP ElUfflS

Her Çteşît 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 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

olan ilginin yoğun 
olmasından dolayı 
mutlu olduklarını 
ifade ederken 
çocuklar için 
ellerinden gelenin 
daha fazlasını 
yapmaya çalıştıklarını 
belirtti.
Başkan Coşkun,

"Her şeyi devletten 
beklememeliyiz.
Çocuklar bizim 
çocuklarımız.
Bizler öğrenci velileri 
olarak elimizden 
geldiğince bir şeyler 
hazırlamaya çalıştık. 
Katilimin çok olması 
da.emeğimizin 

boşa gitmediğinin 
bir kanıtı. Destek olan 
herkese teşekkür 
ediyorum" şeklinde 
konuştu. Yarın sona . 
erecek olan ker
mesten elde edilecek 
gelirin okulun çeşitli 
ihtiyaçları için kul
lanılacağı öğrenildi.

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

İçkili yer tespiti 
serbest bırakıldı
İçkili yerlerin tek bir 
bölgede toplan
masıyla ilgili çıkan 
yönetmeliğin iptal 
edilmesinin ardından 
Nilüfer Belediye 
Meclisi, bu yönde 
yeni bir düzenle 
meye gerek 
olmadığına karar 
verdi.
Belediyelerin içkili 
yerleri tek bir 
bölgede toplaması 
için aylar önce çıkan 
yönetmeliğin iptal 
edilmesiyle birlikte, 
bölge tespiti için 
çıkan tartışmalar da 
sona ermiş oldu. 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey başkanlığın
da gerçekleştirilen 
meclis toplantısında, 
içkili yer bölgesi 
tespitiyle ilgili karar 
alınmasına gerek 
olmadığı belirtildi. 
CHP Meclis Üyesi 
Ayhan Solak, 
konuyla ilgili yaptığı 
konuşmada, 
"Eskiden olduğu gibi 
belediye ve Emniyet 
müdürlüklerden 
gerekli ruhsat ve izni 
alanlar, içkili yer aça
bilecek. İlgili yönet
meliğin iptaliyle, 
belediyelerin içkili 
bölgeleri bir yerde 
toplasına gerek 
kalmadı" dedi.
Bu arada, meclis 
oturumunda, Ahmet 
Yesevi Mahallesi'nde 
mülkiyeti belediyeye 
ait bin 696 
metrekarelik arsanın 
kat karşılığı satıl
masıyla ilgili madde, 
AKP ve CHP 
grubunu karşı 
karşıya getirdi. 
Başkan Mustafa 
Bozbey, belediye 
mülklerinin atıl halde 

bekletilmesinin bir 
anlamı olmayacağını 
belirterek, 
"Bu arsamızı kat 
karşılığı verirsek, 
belediyemiz daire 
sahibi olacak ve 
ihtiyaç doğrultusun
da kullanılacak. 
Kullanılmayan bir . 
arsanın belediyeye 
bir getirisi olmaya
caktır. Buradaki 
satış yetkisi 
Encümen'de 
olacak ve burada 
çoğunluk zaten 
AKP grubunundur" | 
dedi.
AKP'li meclis 
üyeleri de belediye < 
mülklerinin satışın
dan yana olmadık
larını belirttiler. 
Arsaların kat karşığı 
satışına ilişkin teklif, 
AKP'li üyelerin 
oyları reddedildi. 
ODALARLA 
İŞBİRLĞİĞİ KARARI 
Öte yandan, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
oturumda, Türkiye'de 
bir ilki gerçekleşti 
rerek mimari, statik, 
sıfihi tesisat ve elek
trik projelerinin kon
trollerinde odalarla 
işbirliği yapılmasıyla 
ilgili karar almak 
istediklerini belirtti. 
Bozbey, "İlgili 
meslek odası ile 
protokol yapılarak, 
bazı projeler o oda 
tarafından ince
lenecek.
Meclis gündeminde 
de yer alan bu 
maddenin onaylan
masıyla birlikte, 
hem belediyelerin 
yükü azalacak, hem 
inşaat firmalarının 
dosyaları bekleme
den onaylanmış 
olacak" dedi.

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Döryjrn Zeytinlik

Yalova’da Termal Batajı'niH 
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

i Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı . j 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 51335 95‘

—...  ----------------- M

http://www.gemlik
gazetesi.com
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DSP’liler köylerde dert dinledi
Seyfettin SEKERSÖZ

DSP Gemlik İlçe 
Yönetimi, 2 Şubat'ta 
başladıkları köy 
gezilerini tamamladı. 
Demokratik Sol 
Parti Genel Merkezi 
tarafından tüm 
yurtta köy ve mahalle 
gezileri programını 
Gemlik'teki belde ve 
köylerde de yapan 
İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz ile yönetim 
kurulu üyeleri Nisan 
ayının son 
günlerinde gezilerini 
tamamladılar.
Belde ve köylere yap
tıkları geziler hakkın
da bilgi veren DSP 
İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz, yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte Gemlik'e 
bağlı 18 köyü 
dolaştıklarını 
belirterek, "Köy 
gezilerini özellikle 
geceleri yaptık. Bu 
gezilerimizde başka 
köy m-ktc: drirdcn 
ve köy halkımızdan 

yakın ve sıcak 
ilgi gördük. 
Köylümüzden • 
sorunlarının ve 
sıkıntılarının had 
safhaya ulaştığını 
gözlemledik" dedi. 
Orman köylerinin 
odun kesme ile 
ilgili sıkıntılarının da 
bulunduğuna 
dikkat çeken Poyraz, 
bu sıkıntının 
Adalet Kalkınma 
Partisi döneminde 
gerçekleştiğini 
köylülerin dile 
getirdiğini söyledi. 
Çiftçi köylerinde ise 
köylünün zeytin
lerinin para etmediği
ni ve karşılığını ala
madıklarından 
şikayetçi olunduğunu 
belirten Poyraz, 
“Marmârabirlik ve 
Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 
çiftçiye bankalardan 
temin ettikleri 
kredilerin ödemesi 
olmasaydı, çiiiçi 
bu sene daha’ 
perişan olacaktı.

Zamanı geldiğinde bu 
paraların geri dön
mesi ayrıca merak 
konusudur:
Köy gezilerimizde 
s yrica şunu gördük.' 
'şayet iktidar partisi 
mensupları iseniz 

hoş geldiniz demeye
ceğiz ve ellerinizi sık
mayacağız' dediler.
Köylü ve çiftçi vatan
daşlarımızın iktidar 
partisine kızgınlık
larını bu şekilde dile 
getirmişlerdir" 

şeklinde konuştu. 
Belde ve köy gezi
lerinin aralıksız 
olarak devam ede
ceğini söyleyen DSP 
İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz, dün olduğu 
gibi bu günde 

demokratik Sol 
Parti'nin halkımızın, 
çiftçimizin,/ 
esnafımızın, işçi ve 
emeklilerin daima 
yanında olmaya 
devam edeceğini 
sözlerine ekledi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
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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İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği yenilendi
İlköğretim okullarının 
4, 5, 6, 7 ve 8. 
sınıflarında 
haftalık ders 
saati 3'ten az olan 
derslerde bir 
yarıyılda en az 
2, haftalık ders saati 
3’ten fazla olan der
slerde en az 3 kez 
sınav yapılacak. 
Eski düzenlemede 
tüm dersler için bir 
yarıyılda en az 2 
sınav yapılması 
öngörülmüştü. 
Yönetmelik hüküm
leri, 2006-2007 
eğitim-öğretim 
yılından itibaren 
geçerli olacak. 
Yeni düzenlemede, 
kopya çeken öğren
cilere "sıfır" : 
verilmesi uygulaması 
da kaldırıldı.
Ancak kopya 
çeken öğrencilerin 
sınavları geçersiz 
sayılacak ve yarıyıl 
notunun hesaplan
masında aritmetik 
ortalama alınırken 
sınav sayısına 
dahil edilecek. 
Ayrıca bu durum,

ders öğretmeni 
tarafından okul 
yönetimine 
bildirilecek.
Yönetmeliğe göre 
sınavların süresi 
eskiden olduğu gibi 
bir ders saatini 
aşamayacak. Görsel 
Sanatlar, Müzik, 
Beden Eğitimi, 
Teknoloji ve 
Tasarım derslerinde 
öğrencilerin 
başarıları, öğretim 
programlarında yer 
alan ölçme ve 
değerlendirme . 
etkinliklerine dayalı 
olarak belirlenecek. 
Seçmeli dersler ile 
rehberlik ve sosyal 
etkinlikler 
notla değer

lendirilmeyecek 
ancak karnede ve 
diğer belgelerde 
gösterilecek.' 
Geçerli özrü olmadan 
sınava katılmayan 
veya proje ve 
perfonpans ödevini 
teslim etmeyen 
öğrencilere de 
eskisi gibi "sıfır" 
verilmeyecek.
Ancak aritmetik orta
lama alınırken sayıya 
dahil edilecek.
Öğrencinin 
başarısının ölçülme
sine ilişkin esaslar da 
yeniden belirlendi. 
Öğrencilerin 
başarıları sınavlar, 
projeler, performans 
ödevleri, derse 
katılım ve ders içi \ 

performanslarından 
alınan puanlara, göre 
tespit edilecek. Sözlü 
yapılmayacak. Öğren
cilerin başarılarının 
değerlendirilmesinde 
"ders, uygulama ve 
değerlendirme etkin
liklerine katılmaları" 
da esas alınacak. 
Eski düzenlemede, 
"Öğrencilerin ders, 
ödev, işlik, uygulama, 
laboratuvar çalış
malarına ve sınavlara 
katılmaları zorun
ludur" hükmü 
bulunuyordu.
Yarıyıl notları belir-. 
lemede, ilköğretimin 
ilk 3 sınıfı ile diğer 
sınıfları birbirinden 
ayrıldı. 1, 2 ve 3. 
sınıflar için bir dersin 
yarıyıl notu, öğrenci
lerin proje, perfor
mans ödevi ve ders 
içi performanslarını 
temel alan öğretmen 
gözlemlerine dayalı 
olarak belirlenen 
puanların aritmetik 
ortalamasının nota 
çevrilmesiyle 
oluşturulacak. 
4, 5, 6, 7 ve 8. 

sınıflarda ise 
yarıyıl notu da, 
öğrencilerin proje 
çalışmalarından, 
performans 
ödevlerinden ve 
ders içi perfor
manslarından aldık
ları puanlardan ayrı 
ayrı alınacak ortala
malar ile sınav puan
larının toplamının 
aritmetik ortala
masının nota 
çevrilmesiyle 
belirlenecek.
Bilimsel, sanatsal, 
sosyal, kültürel, 
sportif ve benzeri 
etkinliklerde başarılı 
çalışmalar yapan 
öğrencilere yarıyıl 
notunun bir not 
fazlası, bu etkinlikler
le ilişkili olan ders 
öğretmeni tarafından 
takdir edilebilecek. 
Yeni düzenlemeye 
göre, özel sağlık 
kuruluşlarından alı
nan raporlar da 
geçerli sayılacak. 
Yeni yönetmelikte 
ilköğretim okullarına 
kayıtlarla, ilgili yeni 
düzenleme yapıldı.

Buna göre kayıtlar 
sırasında ikamet bel
gesi yerine velilerin 
beyanı esas alınacak. 
Ancak gerektiğinde 
nüfus cüzdanı ve 
ikamet belgesi 
istenebilecek.
Kayıtlar elektronik , 
ortamda da yapıla
bilecek. Okul 
nakillerinde de 
velinin beyanı 
esas olacak ve 
nakiller elektronik 
ortamda 
gerçekleştirilebilecek. 
Yeni düzenlemede, 
öğrencinin velisi 
olabilecek kişilere 
yaş sınırı getirildi. 
Buna göre, okulun 
bulunduğu yerde 
oturan, öğrencinin 
eğitim-öğretim 
durumu ile 
yakından 
ilgilenebilecek 
anne, baba veya 
yasal sorumluluğunu 
üstlenen kişi tarafın
dan yazılı olarak 
bildirilen ve 
18 yaşından büyük 
olan bir kişi de veli 
olabilecek.

r
V

A

GEMLİK ANA BAYİİ

✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

*✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
/ RAMI A1^ AARifti Tel & Fax: (0-224) 513 88 26r DOGALGAZ SOBASI Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4

Tel: (0.224) 513 49 93

ab ✓ 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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Tuvalet sifonundan saat yaptılar EıeriiiteceMeriııeyasahelıli
Elif ESMEN

Küçük Kumla'da 
boyadıkları tuvalet 
sifonunundan 
saat yapan vatan
daşlar, yoldan 
geçenlere zamanı 
bildirmenin 
mutluluğunu 
yaşıyorlar.
Kumla Abdullah 
Aslan Caddesi 
3. duraktaki 
Ömür Market önün
deki ağaca astıkları 
sifon saat, yoldan 
gelen geçenlerin

dikkatini çekiyor. 
Tuvaletten 
çıkardıkları 
sifonu siyaha 
boyayan ve ön 
tarafına saat monte 
edilerek yapılan 
Türkiye’nin ilk sifon 
saati, 
görenleri hayrete 
düşürüyor.
Kumlalıların hayretle 
baktıkları sifondan 
yapma , 
saat, Küçük 
Kumla'da ilgi odağı 
oldu.

Enerji içeceklerinde 
kafein miktarının 320 
mg'den 150 mg'ye 
düşürülmesinden 
sonra 2007 yılına 
kadar uyum süresi 
verilirken, bugün 
çıkarılan tebliğle bu 
süre sona erdirildi. 
Enerji içeceklerinde 
litredeki kafein mik
tarının 320 mg'den 
150 mg'ye düşürül 
meşinden sonra 
2007 yılına kadar 
uyum süresi ver
ilirken, bugün 
çıkarılan tebliğle bu 
süre sona erdirildi. 
Mevzuat gereği, 150 
mg'nin üzerinde 
kafein içeren enerji 
içeceklerinin, bugün
den itibaren piyasa
da satılmaması gere- 
ki yor. Enerji içecek
lerindeki kafein oranı 
konusundan 2002 
yılından beri firmalar 
ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı arasında 
bir anlaşmazlık 
yaşanıyor.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, 22 Mart 
2002'de yayımladığı 
"Türk Gıda Kodeksi

Enerji İçecekleri 
Tebliği"nde litredeki 
kafein oranını ”150 
mg" ile sınır
landırırken, fir
maların şikayeti 
üzerine, AB mevzu
atına uyumu sağla
mak üzere 2004'te 
tebliği yeniledi. 
Bakanlık, 9 Mart 
2004 tarihinde 
yayımlanan yeni 
tebliğ ile enerji içe
ceklerinin litresinde
ki kafein miktarı 150 
mg'den 350 mg'ye 
çıkarırken, diğer etk
ili madde miktarların
da yüzde 100 ile 
120 katına varan 
artışlar yaptı. 
Bakanlığın insan 
sağlığına etkisi 
tartışılan enerji içe
ceklerinde kafein 
sınırı litrede 150 
miligramdan (mg) 
350 miligrama 
çıkarması ile kafein 
miktarı 320 mg 
olduğu için 2002 
yılında ithalatına izin 
verilmeyen enerji 
içeceği Red Bull’un 
ithalat yasağı da 
kalkmıştı.

i

EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
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

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK
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Türk şoförlere 
8’er bin dolar ceza

“Türkiye’ye virüslü kan sattık”
Depolarında fazla 
mazot bulundurduk
ları gerekçesiyle 
Suriye'nin Bab-ül 
Hava Gümrük 
Kapısı'nda bekletilen 
16 Türk TIR ve kam 
yon şoförü, yaklaşık 
8'er bin dolar para 
cezasını ödedikten 
sonra Türkiye'ye 
dönebilecek. 
Hatay, Gaziantep ve 
Konya'daki firmalara 
ait 18 TIR ve kamyon, 
taşıdıkları gıda mad
desini Suriye'deki 
adreslerine bıraktık
tan sonra 17

Nisan'da Türkiye'ye 
dönmek için 
Cilvegözü Sınır 
Kapısı'mıi karşısında 
bulunan Suriye'nin 
Bab-ül Hava Gümrük 
Kapısı'na geldi. 
Burada işlemleri ve 
kontrolleri yapılan 18 
TIR ve kamyon 
sürücüsünün ek 
depo yaptırarak fazla 
mazot taşıdığı tespit 
edilince, sürücülere 
litre başına 15 dolar 
para cezası kesildi. 2 
kamyon 
sürücüsünün firması 
8'er bin doları bulan 

para cezasını öde 
yerek TIR ve şoför
lerini Türkiye'ye 
getirdi. 16 TIR ve 
kamyon sürücüsü 
nün bekleyişi ise 
Suriye'nin Bab-ül 
Hava Gümrük 
Kapısı'nda devam 
ediyor. Şoförler, 8'er 
bin doları bulan para 
cezasını ödedikten 
sonra ülkelerine 
dönebilecek. 
Türkiye'nin Halep 
Başkonsolosluğu 
yetkilileri, her araçta 
ortalama 400-500 litre 
fazla mazot bulun
duğunu, Suriye 
yasalarına göre
Türk şoförlerin araç 
başına yaklaşık 8 bin 
doları bulan cezayı 
ödemedikleri 
takdirde olayın 
mahkemeye intikal 
edeceğini, kon
solosluk olarak 
ellerinden geleni yap- | 
maya çalıştıklara 
belirttiler.

İngiltere'de yayım
lanan The Guardian 
gazetesi, İngiltere'
den, deli dana virüsü 
taşıyan kan ürün
lerinin aralarında 
Türkiye'nin de bulun
duğu bazı ülkelere 
satıldığını yazdı. 
Gazete, hükümetin, 
Bilgi Alma Özgürlüğü 
yasası gereği, deli 
dana hastalığının 
insanda görülen biçi
mi vCJD virüsü bulu
nan kan ürünlerinin 
gönderildiği ülkeleri 
açıklamaya zor
landığını; bu ülkelerin 
başında da Türkiye 
ve Brezilya'nın 
bulunduğunu belirtti. 
Virüs taşıyan kan 
gönderilen ülkelerin 
sayısının 14 
olduğunu, ancak 
yasa gereği açık
lanan belgelerde 
Türkiye ve 
Brezilya'nın en yük
sek risk taşıyan 
ülkeler arasında 
bulunduğunu kayde
den gazete, hastalık 
taşıyan kan ürünleri- 
"h kullanan kişilerin 
Kaç nı.n hastalığa

yakalanacağını 
bilmek için 
henüz çok erken 
olduğunu yazdı. 
The Guardian, 
bunda hastalığın 
belirtilerinin çok 
geç ortaya çık
masının etkili 
olduğunu, Türk 
makamlarının söz 
konusu kan ürünleri
ni kullanan riskli ’ 
hastaları izlemeye 
aldıklarını belirtti. 
Guardian, söz 
konusu ürünlerin adı 
geçen ülkelere 
199O'lı yıllarda İngiliz 
hükümeti tarafından 
hemofili ve benzeri 
hastalıkların tedavisi 
için ihraç edildiğini

kaydetti.
Halen İngiltere 
dışında yaşayan 
28 kişinin 
İngiltere'den ihraç * 
edilen eti yediği 
için deli dana 
hastalığına yaka
landığı biliniyor. 
Ancak hastalığın 
hastalıklı hayvanın 
etini tüketmek 
dışında kan ve 
kan ürünleri yoluyla 
geçtiği bilim 
dünyasınca 
çok yakın zamanda 
ortaya çıkarıldı ve bu 
da hastalığı bu yolla 
kapan yeni bir 
grubun ortaya 
çıkması endişesine 
yol açtı.

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

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

Kartvizit fit Kaşe fit Cilt fit Kitap fit Dergi
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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“Düzenlemeler af getirmiyor”
Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, terörle 
mücadele konusunda 
hiç kimsenin kafasın
da en ufak bir şüphe 
kalmaması gerektiği
ni belirterek, bunu 
çok önemsediklerini 
ifade etti. Terörle 
Mücadele Yasa 
Tasarısı'nın 6. mad
desinin terörist başı
na af getirmesinin 
söz konusu 
olmadığını vurgu
layan Bakan Çiçek, 
"Ama buna rağmen 
şöyle yazılırsa daha 
uygun olur, bunu 
böyle yapalım diyor
sa bu da 
demokrasinin 
icabıdır, komisyon 
halinde çalışmanın 
gereğidir. Tasarı 
olmanın gereğidir" 
dedi.
Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Çiçek, Bakanlar 
Kurulu toplantısının 
ardından yaptığı açık
lamaların sonunda 
basın mensuplarının 
sorularını cevapladı. 
BakanÇiçek, Terörle 
Mücadele Yasa 
Tasarısı'nın 6. mad
desinde değişiklik 
yapılıp yapılmayacağı 
sorusu üzerine bu 
madde ile ilgili tartış
maların çok hoş

olmayan bir üslupla 
yapıldığını, toplumda 
yersiz bir telaşa 
sebep olunduğunu 
ve konunun, terörle 
mücadele eden 
güvenlik birimlerinin 
moralini bozucu tarz
da gündeme geldiğini 
ifade etti.
Tartışmanın bir tek 
kişinin serbest 
bırakılıp bırakılmaya
cağı olduğuna işaret 
eden Çiçek, bunun 
böyle olmayacağını 
söylediklerini hatırlat
tı. Hukukçuların da 
bunu söylediklerini 
belirten Çiçek, terör 
örgütü elebaşı açısın
dan tahliyenin ya da 
serbest bırakılmanın 
söz konusu 
olmadığını vurguladı. 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ı 

yanıltıcı bir kısım 
değerlendirmelerin 
yapılmış olabileceği
ni dile getiren Çiçek, 
bu tasarının İçişleri 
Komisyonu ye AB 
Uyum 
Komisyonu'nda da 
görüşüldüğünü, 
yarın da Adalet 
Komisyonu'nda 
görüşüleceğini 
bildirdi. Muhtelif 
komisyonlarda 
geniş bir tartışma 
imkanı varken 
Türkiye'nin, yersiz 
bir heyecanın içine 

sürüklendiğini 
söyleyen Bakan 
Çiçek, "Bizim 
yönümüzden bu 
madde açısından 
endişeye mahal veri
ci bir durum yoktur. ■ 
Bu tasarıya katkı ver
mek yerine hukuki bir 
düzenleme siyasi 
malzeme yapılıyor. 
Bizim abdestimizden 
şüphemiz yok o 
bakımdan namazımızı 
tartışmayız. Bütün 
mesele konuyu hangi 
bağlamda tartışa- 
cağımızdır. Bunu 
hukuki yönden mi 
siyasi yönden mi 
tartışıyoruz? Bir iki 
gün Türkiye telaşa 
sevk edildi ama 
herkes dedi ki bu 
madde terörist başıy
la ilgili bir af gün

deme getirmez. 2 
günlük tartışmadan 
sonra geldiğimiz 
nokta budur" diye 
konuştu. Çiçek, 
tasarının yarın Adalet 
Komisyonu’nda ele 
alınacağını belirtti. '6. 
madde tasarıya kim 
tarafından ve nasıl 
konuldu, bu tasarı 
kimlere af getiriyor?' 
şeklindeki soru üzer
ine Çiçek, düzenle
menin kesinlikle af 
getirmediğini vurgu
ladı. Bu maddenin, 
sanki sakıncalı bir 
maddeymiş ve 
birtakım imkanlar 
getiriyormüş gibi 
sunulduğuna 
işaret eden Çiçek, 
"Bir suç var ortada, 
suçluyu arıyoruz. 
Burada bir yanlışlık 
yok. Siyasetin kur
banı olanların yanlış 
düşünceleri olduysa 
bunu bilemem. 
Hukukçular bu mad
denin böyle bir af 
getirmediğini söyledi. 
Bazıları dedi ki sağır
lar diyalogu mu, 
niye esası 
tartışılmıyor?
Ortada yanlış 
bir düzenleme yok, o 
yüzden kimin koydur
duğu sorusuna da 
cevap vermeye gerek 
görmüyorum" şek
linde konuştu

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

> LMAj
www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Yedek 
subaylara 
raporu da 
olsa terhis

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 
Yedeksubay ve Askeri Memurlar 
Kanununda yapılan değişiklikle, yedeksub- 
ayın, raporlu dahi olsa kendisiyle beraber 
asker olanlar ne zaman terhis oluyorsa o 
zaman terhis olabileceğini ifade etti. 
Şu andaki düzenlemeye göre askerliğini 
yedeksubay olarak yapan kişinin hastala
narak rapor alması halinde, raporunun 
sonuna kadar terhis olamadığını ifade 
eden Gönül, "Diyelim ki kişi 3 yıldır rapor
lu, bu 3 yıl süresince askerliği devam eder. 
Yedeksubaylık 3 yıl önce, Bakanlar Kurulu 
kararı ile 1 yıla indirildi. 3 yıl süreyle 
raporluysa, askerliğinin devamı bugünkü 
kanuna göre belirleniyordu.
Şimdi yeni getirdiğimiz değişiklikle diyoruz 
ki; raporlu dahi olsa kendisiyle beraber 
asker olanlar ne zaman terhis oluyorsa 
raporu içerisinde de kendisi terhis olabile
cek. Böylece askerlikle ilişkisi diğer emsali 
ile beraber kesilmiş olacak. Kanunun 
getirdiği fayda budur. Kişi, arkadaşlarından 
ayrılmamış olacak. Ama raporu, askerlik 
süresi bitmeden evvel bitiyor ise ve asker
liği de eksik kalacaksa, askerliğini bir 6 ay 
daha yapmış olacak." 
Bakan Gönül, bedelli askerlik konusunda 
Genelkurmay Başkanlığından hükümete 
iletilen bir talep olmadığı söyledi. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu bölgelerine asker gönderdiği 
yönündeki haberlerin anımsatılması üzer
ine Bakan Gönül, "Bu, askerin her zaman, 
mevsimlik olarak yaptığı iştir.
İstisnai bir durum yok" dedi.

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
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Astım korkulacak bir hastalık değil
3 Mayıs 2006 Çarşamba

ÇİZİYORUM
Artık neredeyse her 
hastalığın, her sağlık 
probleminin bir günü 
ya da haftası var.
Yarın, yani 2 Mayıs da 
'Dünya Astım Güdü*. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Ahmet 
Rasim Küçükusta, 
Astım hastalığını 
yazdı.
Bu güzel bahar 
gününde pek çok 
yerde toplantılar, 
konuşmalar, televiz 
yon programları... 
yapılacak; gazete 
lerde, dergilerde 
yazılar çıkacak.
Yıllardan beri astımlı 
hastalarla uğraşan, 
onları tedavi eden bir 
hekim olarak benim de 
söyleyeceklerim var 
bugün için.
ASTIM NEDİR ?
Astım, başlıca belirti
leri, öksürük, hırıltılı 
solunym ve nefes dar
lığı olan ve krizlerle 
ortaya çıkan kronik bir 
solunum yolları 
hastalığıdır. Hastalığın 
alerjik olan ve alerjik 
olmayan iki türü 
vardır. Alerjik astımın 
başlıca nedenleri ev 
tozları, polenler, evcil 
hayvanlar ve küf man-

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

BORÇELIK 
fişleri geçerlidir

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ 
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

tadarıdır.
Astım krizleri, 
havaların değişken 
olduğu dönemlerde, 
gece ve sabaha karşı 
daha sıktır. Alerjenler, 
sigara dumanı, hava 
kirliliği, nezle, grip gibi 
solunum yolları «enfek
siyonları, çeşitli koku 
ve gazlar, bazı ilaçlar; 
krizleri ortaya çıkaran 
en önemli faktörlerdir. 
Hastalık 7'den 70' e 
her yaştan insanda 
görülebilir, ama 
çocuklarda daha fazla 
rastlanır. İstatistiklere 
göre, gelişmiş ülke 
lerde ilkokul çağındaki 
çocukların %10, 
erişkinlerin ise %5 

maları ve bir

(MRC KUNDURA

KALİTEDE GÜVENCE

TSK ELELE VAKFI

kadarında astım 
vardır.
ÖNCE DOĞRU 
TEŞHİS 
Tipik hastalarda 
astım teşhisi koy
mak çok kolay olsa 
da, astım tedavisi 
gören, ama astımı 
olmayan veya 
bunun tam tersi 
astımı olduğu 
halde uygun tedavi 
görmeyen sayısız 
hasta ile 
karşılaştığımı özel
likle belirtmek 
isterim.
Tecrübeli doktorlar 

çoğu zaman daha has
tayı görür görmez, 
muayene bile etmeden 
öksürüşünden, 
hırıltısından, nefes 
alıp verişinde... o 
kişinin astımı 
olduğunu kolayca 
anlayabilirleri. Ancak, 
bazen kesin teşhis 
için akciğer röntgeni, 
solunum fonksiyon 
testleri, alerji testleri 
ve bazı kan 
incelemeleri de gerekli 
olabilir. 
ASTIM KORKULACAK 
BİR HASTALIK DEĞİL 
Bugüne kadar, hayat
ları astımdan değil. . 
onun yarattığı korku
lardan dolayı zindan 
olan pek çok insan 
gördüğüm için, 
astımın korkulacak bir 
hastalık olmadığını ve 
tedavisi astım kadar 
yüz güldürücü olan 
çok az hastalık oldu 
ğunu bir kere daha 
hatırlatmak isterim. 
Hatta, astımlıların dok
tor kontrolü altında 
olmaları, sigara 
içmemeleri ve içilen 
ortamlarda bulunma
maları, yediklerine 
içtiklerine dikkat 
etmeleri, spor y^p- * 

hayatları olmaları 
dolayısıyla daha uzun 
ve sağlıklı yaşadıkları 
bile söylenebilir.
OLAYIN DİĞER YÜZÜ 
Şimdi gelelim bu özel 
günün diğer yüzüne. 
Olaya 'temiz bir kalp' 
ile saf saf bakanlar, 
halkın bir hastalık 
konusunda bu tür 
özel günlerde bil
gilendirilmesinin hiç 
de kötü bir şey 
olmadığını 
düşünebilirler.
Ancak böyle günlerin 
kapitalist ekonominin 
vazgeçilmez 
unsurlarından olduğu 
da asla göz ardı 
edilmemelidir.
Dünya Astım Günü 
gibi bu özel hastalık 
günlerini kullanarak 
insanları korkutmak, 
bir şekilde hasta 
olduklarına inandır
mak, onları gerekli 
veya gereksiz sürekli 
olarak ilaç kullanmaya 
teşvik etmek ve de 
elbette bu sayede bu 
hastalık ile ilgili ürün
lerin tanıtımfm, rek
lâmını yapmak 
amacını güdenlere 
karşı uyanık olun
malıdır. 7 
Anneler Günü 
Babalar Günü 
ya da Sevgililer 
Gününü düşünün; 
bu günlerin ne kadar 
anlamsız ve ticari 
olduğunu, asıl amacın 
tüketimi artırmak 
olduğunu hatırlayın. 
Dünya Astım 
Gününün de, 
apaçık bir tür 
pazarlama yöntemi 
olduğunu unutmayın. 
Dünya Astım 
Gününü kutlayalım 
kutlamasına, ama 
ticari amaçlar için 
kullanılmasına 
karşı çıkalım.

W; Barış Güler’in 6Y 
kaleminden

‘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

OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 
Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 j 

web: www.elele.org.tr

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

‘Gemlik Körfer internette www.gemlinkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz
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
http://www.elele.org.tr
http://www.gemlinkorfezgazetesi.com
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Di; beyazlatma teknikleri Baharda Bruselloz tehlikesine dikkat
Diş beyazlatma; 
hidrojen peroksit 
veya türevi 
maddelerin dişin 
tabakalarına 
nüfuz etmesi ile 
yapılan ağartma 
işlemidir.
Diş beyazlatma 
işlemi iki temel 
şekilde yapılır: 
1. Home 
Bleaching(evde 
yapılan beyazlat
ma); dişlerinizin 
ölçüsü alınarak şeffaf 
yumuşak bir plak 
hazırlanır.hekiminizin 
uygun gördüğü jel 
şeklindeki bleaching 
maddesi plağa konu
larak ağıza uygu- 
lanır.7-15 günlük kul
lanımdan sonra kon
trol edilerek istenilen 
beyazlık elde edilinc
eye kadar 
uygulanır.Günde 2-8 
saatlik uygulamanın 
gece uyku süresince 
yapılması tavsiye 
edilir.
2.0ffice Bleaching 
(muayenehanede 
yapılan beyazlatma); 
Klinik şartlarında 
hekimin 2-3 
seansta ışınlı yada 
kimyasal olarak 
uyguladığı 
beyazlatma şeklidir. 
NE ZAMAN 
UYGULANIR?
-Herhangi nedenle

dişlerin bir veya 
birkaçının 
sarı,gri,kahverengi 
olduğu durumlarda 
-kanal tedavi sonrası 
grileşen cansız 
dişlere
-antibiyotik kullanımı 
kaynaklı lekeler 
-gelişim defektlerine 
ve mine demineraliza- 
syonuna bağlı 
lekelenmeler 
UYGULAMA 
ÖNCESİ YAPILMASI 
GEREKENLER 
Diş ve dişetlerinde 
gerekli tedaviler 
yapılmalı
-Nikotin, kahve, çay 
gibi lekeler 
temizlenmeli
-Mine defekti olan 
veya aşınmış dişler 
doldurulmalı 
UYGULAMA 
SIRASINDA DİKKAT 
EDİLMESİ 
GEREKENLER 
-Beyazlatma işlemi

sırasında veya son- •» 
rasında sıcak soğuk 
hassasiyeti oluşa- 
bilir.Geçici bir 
olaydır,zarar vermez. 
Doğru zaman ve ilaç 
konsantrasyonu kul
lanıldığı takdirde 
zamanla ortadan 
kalkacaktır.Gerekli 
durumlarda flor 
uygulaması yapılır. 
-Beyazlatma jeli 
uygulandığı 
dönemlerde 
kahve,çay,sigara 
gibi renk verici 
maddelerin kullanıl
ması sakıncalıdır. 
ETKİ SÜRESİ 
Uygulanan tekniğe 
ve konsantrasyona 
göre değişen etki 
süresi genellikle 
kahcıdır.Bunun 
devamlılığını sağla
mak amacıyla; 6 ayda 
bir home bleaching 
yapılarak pekiştirme 
tedavisi uygulanabilir.

Halk arasında "Peynir 
Hastalığı" olarak bili
nen Bruselloz 
Hastalığı'hın görülme 
riskinin, peynir 
yapımının başladığı 
ilkbahar aylarında 
daha yüksek olduğu 
bildirildi.
Erciyes Üniversitesi 
İnfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Emine Alp, 
brusellozun, hayvan
lardan insanlara 
bulaşan ve gelişmek
te olan ülkelerde hala 
yaygın olarak görülen 
bir enfeksiyon 
hastalığı olduğunu 
söyledi.
Pek çok hayvan 
türünde ve insanlarda 
enfeksiyona neden 
olan hastalığın özel
likle koyun,.keçi, sığır 
ve manda gibi evcil 
hayvanları etkilediği
ni ve bu hayvanlar
dan insanlara direkt 
temasla veya hay
vansal ürünlerle 
indirekt yollarla 
bulaştığını kaydeden 
Alp, hasta hayvan
ların idrar, süt ve 
diğer salgılarında 
brusella bakterisinin 
bulunduğunu ve taze 
peynir, krema, 
tereyağ ve dondur
manın tüketilmesi 
gibi değişik yollarla 
insanlara bulaşa

bildiğim ifade etti. 
Yapılma şekilleri 
nedeniyle kaşar 
peyniri ve yoğurt ile 
bulaşma riskinin 
düşük olduğunu, 
et ürünlerinin de 
nadiren enfeksiyon 
kaynağı olduğunu 
anlatan Alp, ancak 
az pişmiş dalak ve 
karaciğerin hastalığın 
bulaşmasına yol 
açabileceğine 
dikkati çekti.
Belirti ve bulgularının 
özgül olmaması 
nedeniyle brusel
lozun pek çok 
hastalıkla karışa
bildiğini ve hastalık 
sırasında vücutta 
beyin, kalp, omurga, 
karaciğer gibi organ
ların tutulabildiğini 
dile getiren Alp, 
"Başlangıç sessiz 
veya gürültülü 
olabilir. Bulaşan 
hastalarda 2-4 
hafta içerisinde 
şikayetler başlar. 
Hastaların çoğunda 
ateş,terleme, yorgun
luk, iştahsızlık, 
başağrısı, sırt ağrısı 
vardır. Eklem ağrıları 

sıklıkla izlenir. Bazı 
hastalar ağızlarında 
garip tattan 
yakınırlar. Depresyon 
izlenebilir" dedi. 
Tedavi için mutlaka 
bruselloza özel labo- 
ratuvar testleri yapıl
ması gerektiğine 
işaret eden Alp, 
"Hayvanlar için aşısı 
bulunmakta, ancak 
insanlarda kullanıla
cak aşı henüz bulun
mamaktadır. İnsan
lara brusellozun 
bulaşmasının önlen
mesi için, süt ve süt 
ürünlerinin pastörize 
edilerek kullanılması 
veya sütlerin iyi 
kaynatıldıktan sonra 
tüketilmesi 
gerekmektedir. 
Toplumda çiğ süt 
tüketilmemelidir. 
Özellikle peynir 
yapımının başladığı 
ilkbahar aylarında.
kaynatılmamış sütten 
yapılan taze peynir 
tüketilmemeli, eğer 
bu tarz bir peynir’ 
alınmışsa mutlaka 
tuzlu suda en az 1 ay 
bekletildikten sonra 
yenmelidir"dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tfaiye 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 4S03
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

Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenikapı (212)516 1212
Yalova (226)811 1323
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)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 5'13 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 5.13 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

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

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

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

^.nöbetçHMİ
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ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural M. Minibüs Garajı girişi 

TEL: 513 56 82 GEMLİK

Kwrfez
m GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2428 

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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ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİ İLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS |

GEMLİK gübre sanayİİ - borçelİk Orhangazi Caddesi No: 80
BORUSAN ÇALIŞANLARINA vı ııaııyatı vauuwı ııv
1 MAYIS - 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEMLİK Tel : 512 10 11

ÇOK YAKINDA 
BAŞLATACAĞIMIZ 

ABONCLİK KAMPANYAMIZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ I

G € M D A Ş GEMLİK DOĞAL 
—T---------------- * GAZ DAĞITIM A.Ş.
DOĞAL GAZ

İrtibat Tel : 513 29 29



Küçük Kumla’da imam evi krizi
Küçük Kumla Yalı Cami inin yanında bulunan imam evini bir bölümü yıkıldı. Cami arsasını bağışlayan AKP Bursa 
Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve kardeşlerinin hisselerine düşen alanın bir bölümüne imam evi yapılması nedenile yık
tırılması beldede günün konusu oldu. Cami Derneği Başkanı Ersin Parseker, “imam evinin bir bölümünü yıktılar, kolonu 
da yıkarlarsa ev çöker o zaman bunun altından kalkamazlar” dedi.Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

2005 yılı Kurumlar Vergisi rekortmeni açııklandı

tEllHj m hin W YTL ile birinci
Manastır’ın ortasında

Şarkı şöyle başlar, “Manastır’ın 
ortasında var bir havuz, aman havuz, 
canım havuz..”

Türküdeki Manastır, Gemlik’in 
Manastır’ı değil.

Rumeli deki Manastır.
Manastır, OsmanlInın elinden çık

madan önce, bu türkü orada yaşayan 
türklerce söylenmiş, söyleniyor..

Gemlik’in Manastır’ının ortasında 
havuz yok ama altında su var.

O su, bazı yerlerde derinden derinden^ 
akıyor.

Aktıkça da üstündeki toprak ve de 
onun üzerindeki konutlar da kayıyor.

Dünkü Manşetimiz yine Gemlik’te en 
çok okunan haber oldu.

Belde Sitesi 14. blokta oturanlar tedir
gin. Nasıl tedirgin olmasınlar...

Kaymakamımız Mehmet Baygül, duvar 
yıkılmasından sonra Bayandırhk ve İskan 
II Müdürlüğünden teknik elemanlar çağır
mış, bölgede incelemeler yapılmış, yıkılan 
duvarın üzerindeki 16 dairede oturmanın 
sakıncalı olduğu bildirilmiş.

Şu halimize bakın.
, Uğur Sitesi derken, şimdi de Belde 14. 

Blok’ta insanlar çan ve mal derdine 
düştüler.

Sorumlu kim?
Manastır’da .neden bu durumlar 

yaşanıyor?
1999 depreminde Marmara Bölgesinde 

yıkılan onlarca binanın faturası bir tek 
kişiye çıkarıldı.

Konya da Meram Apartmanının altında 
kalanları unutmadık.

Allahtan bir facia yaşanmadan insanlar 
uyarıldı. Bina sağlamlaştırılasıya kadar 
vatandaşlar başka mekanlara taşınmalılar.

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı kurumların 2005 yılındaki kazançlarından 
dolayı ödeyecekleri vergiler belli oldu. 2005 yılı Gemlik kurumlar Vergisi 
rekortmenliği 440.857,37 YTL ile Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (GEMDAŞ) 
elde etti. GEMDAŞ’ı 343.061,46 YTL ile kimyevi maddeler toptan satışını 
yapan Ozan Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. takip ederek ikinci oldu. Üçüncülüğü 
ise, 126.192,08 YTL ile Elektrikli ev cihazları ticareti ile uğraşan Okumuşlar 
Yapı ve Elektrik Malzeme Tic. İnş. Nak. firması elde etti.
Kurumlar Vergisi’nde ilk 100’e girenlerin listesini yayınlamayı sürdüreceğiz.
NQ UNVANI
1 Gemlik Doğal Gaz Dağ. A.Ş.
2 . Ozan Kimya San. ve Tic. Ltd.Şti.
3 Okumuşlar Yapı ve EI.MIz. Tic.İnş.Nak
4 Karataş Demir Çelik San. ve Tic.Ltd.Şti.
5 Turkar Demir Çelik Plastik Teks.Day.
6 Baktat Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
7 Kafoğlu Yağ Sabun San. ve Ticaret
8 Teskon Makina Hırdavat Teknik ve Ele
9 M.G. Mermer Granit Makine San. ve Tic.
10 D.M.S. Makina San. ve Tic A.Ş. BURSA
11 Deska Orman Ürünleri Dış Tic. Ltd.Şti.
12 Marpet Marmara Petrol Turizm İnşaat
13 Körfez Tahmil Tahliye Nakliye Gemi
14 Onur Petrol Taşımacılık Tur Oto. Gıda
15 Özbir Zeytincilik Gıda ve Kons. San. P.

Devamı yarın

FAALİYET KONUSU HESAPLANAN VERGİ
Doğalgaz tesisatçılığı 440.857,37
Temel kimyevi mad. top. sat. 343.061,46
Elek, ev cihazları radyo ve teyp 126.192,08
Hurda perakende satışı 114.608,42
Demir alım satımı per. 113.821,06
Konserve fabrikası 102.659,06
Sabun imalatı 93.440,05
Makina imali (sanayii) 78.351,34
Ahşap doğrama 77.786,75
Makina imali (sanayii) 77.742,21
Ormancılık ve tomrukçuluk 66.647,96
Motorlu Taşıt yakıtının per. sat. 63.636,11
Komisyon alan acentalar 62.167,56
Karayolu ile şehirlerarası yük. taş. . 61.797,99
Zeytin toptan satışı 58.805,76

Aykenfte Her yönüyle Atatürk tanıtı d
Aykent İlköğretim 
Okulu'nda düzenlenen "Her 
yönüyle Atatürk" konulu 
konferans ilgiyle izlendi. 
Atatürk Araştırmacısı 
İlknur Kalıpçı'nın konuş
macı olarak katıldığı kon

feransta, öğrenciler 
Atatürk'ü değişik yönleriyle 
tanıdılar. Yaklaşık 1.5 saat 
süren konferanta 
Atatürk'ün yaşamından 
çeşitli kesitler sunuldu.
Haberi sayfa 3 'de
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Bursa altın
çağını yaşıyor

AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve kadreşlerinin arsasının bir bölüm üne yapılan İmam evi sorun oldu

Küçük Kumla’da
imam evi krizi

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa’nın belediye 
hizmetlerinde altın 
çağını yaşadığını, 
devam eden ve 
planlanan yatırımlar 
bittiğinde kentin 
bambaşka bir 
kimliğe kavuşa
cağını söyledi. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin yeni 
seçilen Osmangazi 
ve Nilüfer ilçe yöne
tim kurulları 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet' 
Şahin'i makamında 
ziyaret etti. İlk olarak 
Osmangazi İlçe * 
Başkanı Bayram 
Yıldız-, 30 kişilik 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
Başkan Şahin'i 
ziyaret etti. Yıldız, 
hem yönetim kurulu 
üyelerini tanıtmak, 
hem de ilçelerinin 
sorunlarını anlatmak 
amacıyla bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Yıldız. 
Başkan Hikmet 
Şahin gibi çalışkan 
bir belediye başkanı- 
na sahip oldukların
dan dolayı AK Parti 
adına mutluluk duy
duğunu belirterek, 
"2 yıldır Bursa'da 
çok şeyleri değiştir
diniz. Herkeste 
bunun farkında. Ben 
hem ilçem adına, 
hem de partim adına 
size teşekkür ediyo
rum” dedi.
Başkan Şahin: 
“Milletvekilleri- 
belediye ve teşkilat 
üçgeninde Bursa'ya 
en iyi hizmeti yap
mak için çalışıyoruz" 
Başkan Şahin, yeni 
seçilen yönetim 

BAYAN HASTAYA
BAKACAK BAYAN 

HASTA BAKICI ARANIYOR 
Tel: 0.224 513 26 10

kurulu üyelerine 
başarılar dilerken, 
milletvekilleri-, 
belediye ve teşkilat 
üçgeninde Bursa’ya 
en iyi hizmeti yap
mak için çalıştık
larını belirtti. “Sizin 
düşenceniz, bizim 
düşüncemiz. Sizjn 
dilek ve temenniniz 
bizim yol haritamız" 
şeklinde konuşarak, 
teşkilatın kendisine 
verdiği destekten 
ötürü de teşekkür 
eden Başkan Şahin, 
"Bursa, belediyecilik 
hizmetlerinde yıl 
lardır alamadığı 
hizmetlerden dolayı 
sorunları büyük olan 
bir kent. Biz 
halkımızdan 
aldığımız-güçle- 
göreve gelirken. 
Bursa’nın sorun
larını çözmeyi vaat 
ettik. 2 yıldan bu 
yana da sorunları 
kararlılıkla çözmek 
için çaba sarf 
ediyoruz. Bursa, 
bizim dönemimizde 
belediye hizmet
lerinde altın çağını 
yaşıyor. Yaşamaya 
da devam edecek. 
Devam eden ve 
planlanan yatırımlar 
bittiğinde Bursa, 
bambaşka bir kim
liğe kavuşacak" diye 
konuştu. Ziyarette 
Osmangazi İlçesi’ne 
yapılan yatırımlar® 
özetleyen Şahin. 
Acemler Köprülü 
Kavşağı nın çylül 
ayında biteceğini, 
şehir içinde kalan 
mevcut hali 
kaldırarak. 45 
dönümlük bölgeyi 
prestij mekanların
dan biri yapacak
larının müjdesini s 
verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Küçük Kumla 
Beldesi’nin 
tek cenaze yıkanan 
gasilhanesi olan 
Yalı Camiinin 
bahçesinde 
bulunan imam 
evinin bir bölümü, 
arsalarına tecavüz 
edildiği gerekçesiyle 
AKP Bursa milletveki 
Altan Karapaşaoğlu 
tarafından yıktırıldı. 
Cami yerinin 
1981 yılında Altan 
Karapaşaoğlu'nun 
babası merhum Ali 
Karasoy tarafından 
cami yapılmak üzere 

. Cami Yaptırma 
Derneğine bağışlan
masının ardından arsa 
üzerine cami inşa 

' edilmişti.
1 İMAM EVİNİN 
| KÖŞESİ YIKILDI 

Caminin 1981 
yılında arsanın tapusu 
derneğe devredilme
den ruhsatsız olarak 
yapıldığını söyleyen 
Cami Derneği Başkanı 
Ersin Parseker, bunun 
yanında imam 
evinin de ruhsatı 
bulunmadığını 
belirterek. "İmam 
evini ruhsatı yok 
diye yıkmak 
isteyenler, camiyi 
de yıksınlar" 
diyerek tepki., 
gösterdi.
AKP Milletvekili.
Altan Karapaşaoğlu 
ile kardeşlerine

ait olan imam evinin 
bir bölümü ile 
yanındaki arsada 
■duvar çekileceğini; ^ 
söyleyen Dernek 
Başkanı Parseker, 
"Kenarda kalan 
kolonun da yıkıl
masını istiyorlar. 
Ancak bu kolon 
yıkıldığında ima,m 
evi ile gasilhanenin 
bulunduğu bina tama
men çöker, 
buna sebep 
planlarda hesabını 
veremezler" dedi.
1991 yılında 
cami bahçesine 
imâm evi yapılmak 
istendiğinde Altan 
Karapaşaoğlu'nun 
gelerek belirlediği yer
den itibaren inşaatının 
ruhsatsız olarak 
yapıldığına dikkat 

çeken Parseker, 
"Sayın Karapaşaoğlu 
Kumla Belediyesi Fen 
İşleri Müdürü ile 
gelerek imam evinin 
köşesini yıktılar.
Kaçak bir binanın 14 
yıldır neden yıktırıl- 
madığının hesabını 
kim verecek ki şimdi 
kaçak olduğunu 
söylüyorlar. Akılları 
bugüne kadar 
neredeydi. 8-10 
metrekarelik bir 
alan için imam 
evinin köşesini 
yıktırmak kime ne 
kazandıracak.
Kaldı ki burası Kumla 
Beldesi’nde ve yalıda 
tek cenaze yıkanan 
camidir. İnsanlar 
isyan ediyorlar" 
şeklinde konuşurken, 
imam evinin yıkılan 
bölümünden itibaren 
duvar çekilmesi 
konusunda Altan 
Karapaşaoğlu ite 
anlaştıklarını söyledi. 
30 MİLYAR LİRA 
İMAM EVİ İÇİN 
DEĞİL
Camiye Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından 
60 
milyar lira İmam 
Evi alınması için 
para çıkarıldığı 
söylentilerine de açık
lık getiren
Dernek Başkanı 
Ersin Parsaker, 
paranın imam evi alın
ması için değil, Sahil 
Camilerinin bakım ve 

onarımı kapsamında 
kendilerine verilen ■ 
para olduğunu . 
söyledi.
60 milyar liranın 6 mil
yar lirasını caminin a 
çatısı için kullandık- i 
larını açıklayan - 
Parsaker, "Kalan 24 
milyar- 
lira bankada duruyor. 
Vakıflar Genel Müdürü 
bana bu paranın 
sadece bakım ve 
onarım
için belgeli olarak kul
lanılabileceğini bildir
di.
Harcanan 6 milyar 1 
lira belgelidir.
Kalan parayı 
camiyi büyütmek | 
için kullanacağız" 
diye konuştu.
DUVAR ÇEKİLECEK I 
Cami yeri ile İmam 
Evinin bir bölümünün < 
tapusunun Kumla ı 
Belediyesi’ne ait j 
olduğunu bildiren 
Dernek Başkanı 
Ersin Parseker, "Sayın: 
Karapaşaoğlu ile ı 
anlaştık yıkılan köşe
den itibaren kendiler
ine ait 
olan yer arasında J 
duvak çekilecek. 11 
Burada sorun 
yaratan sadece 
8-10 metrekarelik 1 
imam evinin köşesi 
oluyor.
Burayı 
yıktırmamak için J 
direneceğiz" 
dedi. _ _

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.comj

http://www.gemlikkorfezgazetesi.comj
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Atatürk Araştırmacısı İlknur Kalıpçı, öğrencilerden ‘Atatürk diyor ki’ sözlerini unutmamalarını istedi.

Her yönüyle Atatürk anlatıldı
Atatürk Araştırmacısı İlknur 
Kalıpçı, Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nda yaptığı konuş
mada, Atatürk’ün dünyada 
“Kültür antropoloğu” olan tek 
devrim adamı olduğunu söyle
di. Kalıpçı, “Atatürk sağ olsay
dı, kesinlikle 
taşmasına izin
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Karagöz 
Lions Kulübü’nün 
katkılarıyla Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nda düzenle
nen "Her yönüyle 
Atatürk" konulu 
konferans 
ilgiyle izlendi.
Atatürk Araştırmacısı 
İlknur Kahpçı'mn 
konuşmacı 
olarak katıldığı 
konferansta, 
öğrenciler

ülkenin beton- 
vermezdi” dedi.

örnekler veren 
Kalıpçı, gençlerden 
"Atatürk diyor ki" 
sözleripi unutma
malarını istedi.
Konuşmasını 
alkışlarla 
tamamlayan 
İlknur Kahpçı'ya 
konferanşın 
bitiminde Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu Müdürü 
İlker Karapınar 
çiçek vererek 
kendisini kutladı.

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

YazıYORUM

Atatürk'ü değişik 
yönleriyle tanıdılar. 
Asrın kendini 
ispat etmiş tek 
siyaset adamının 
Atatürk olduğunu 
söyleyen Kalıpçı, 
Atatürk hakkında 
yaptığı araştırmalarla 
ilgili olarak 
öğrencilere geniş 
bilgiler verdi. 
Atatürk'ün 
özel yaşamında 
üzüntüsünü belli 
etmeyen, ağladığını 
ise hiç kimsenin 
görmediği bir 
devlet adamı 
olduğunu 
anlatan Kalıpçı, 
Atatürk'ün dünya'da 
"Kültür Antropoloğu" 
Unvanını alan 
tek devlet adamı 
olduğunu söyledi. 
Atatürk Araştırmacısı 
İlknur Kalıpçı, 
günümüz mimarisin
den de örnekler 
verdiği konuşmasın
da "Atatürk 
eğer günümüzde 
yaşasaydı, 
kesinlikle ülkenin 
betonlaşmasına 
izin vermezdi" dedi. 
Yaklaşık 1.5 saat 
süren konuşmasında 

। Atatürk'ün 
yaşamından 
çeşitli kesitler 
ve yaptığı esprilerden

Sayın Demirel diyor Ki ....
Birkaç gün önce HaberTürk’te konuşan 

eski Cumhurbaşkanlarımızdan Sayın 
Süleyman Demirel adeta AK parti içinde bir 
deprem yarattı...

En küçük biriminden, Başbakan Erdoğan’a 
kadar parti bu çıkıştan rahatsız olup, cevap 
yetiştirmek için ter döküyorlar..

Bu arada eski bir Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, parti lideri,Türkiye’de siyasi haya 
tın son 35 senesine imza atmış bir 80 yaşların
da ki ulu bir kişiye seviyesiz sözlerle karşılık 
vermek, hakir veya haksız olsalar da yakış
maz, bu yakışıksız sözleri söyleyenlerin 
seviyesini gösterir.

Sayın Demirel’in siyasal yaşamda ki dene
yimlerini düşünürsek, boş olarak konuşmaya
cağı, bu sözlerin gerisinde ki tehlikeyi görüp, 
ikaz etmek için konuştuğunu düşünüyorum...

Başbakan Erdoğan esip, yağıp gürledi.
(Yalnız esiyor, bir şey yapamıyor.)
Peki şöyle bir düşünün; Demirel’in sözleri 

yalan mı?
Türbandan yana veya karşı olmak bir 

tarafa, Sayın Süleyman Demirel’in dediği gibi 
Türkiye’de türban takanların Üniversiteye 
gidebilmek için Suudi Arabistan’a değilse de 
Türkiye dışında bir yerlere gitmesi gerekiyor.

Erdoğan’ın kızlarını bu sebeple Amerika’da 
okuttuğunu bir açıklama ile olarak ileri sürme
di mi ? '

Öyleyse bu tepki niye ?
Çünkü bu konuyu çözebilme vaadiyle ikti

dara gelen AK parti bunu çözememenin ezik
liği içinde kıvranıyor. AK partinin yumuşak 
karnı burası!...

Gerilim yaratmamak, rejimle çatışıyor izleni 
mi vermemek için bu konuya dokunamayan 
AK partililer buraya dokunursanız canları 
acıyor, bağırıyor.

Türbanı gündeme getirip, kendine göre 
çözse “ekonomi iyi gidiyordu, bunu nerden 
çıkartın” diyecekler. Türban meselesini unut- - 
turmaya çalışsa “Meydanlar da atıp tutuyor
dun, ne oldu yemedi mi?” diyecekler.

AK parti kendi değneğini pislik çukuruna 
batırdı... Şimdi neresinden tutacağını bilemi 
yor. Küçük çocuk gibi ağlıyor.. Bu noktada 
Demirel’e kızacak bir şey yok. Durum 
beğensek te, beğenmesek te bu.

Şimdi türban konusu yeniden ateşleniyor. 
Bunu da size ben söyleyeyim ki; ateşleyen 
taraf AK parti olacaktır. Seçim yaklaşıyor, AK 
parti türbanı elinde tutacak, yine meydanlar 
da atıp tutarak, eğri -doğru bir sürü laf kala
balığı bularak oy isteyecektir.

Üniversite kapısından içeriye, dünyada ve 
ülkesinde olan bitenlere meraksız, Genç 
Cumhuriyetin nerelerden getirilip can ve kan 
pahasına kurulduğundan habersiz, Üniversite 
seviyesine kadar gelmiş ama araştırma ve 
incelemeden yoksun kafası ile, hala 1000 sene I 
öncesinde kalan, kendisine ikinci sınıf insan 
derecesi verilen, bu kızlarımız bu akılla 
içeriye girseler ne olacak ?..

Batının hallerine bakıp güldüğü, birer 
zavallı oldrak tarihe geçiyorlar...

Bazı siyasi partilerin ve kişilerin oyuncağı 
olarak, onlara seçim malzemesi vererek kendi 
hayatları, onlardan gelecekte bir şeyler 
bekleyen halkımızı içini karartarak ömürleri 
geçip gidiyor...

Allah insana akıl vermiş, sen onu kul- 
lanamiyorsa.ii Allah sana ne desin ?

ABONE OLDUNUZ MU?

I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Özürlü çocuklar Kırmızı başlıklı kızı izledi
Elif ESMEN

Özel Türe 
Özel Eğitim 
Merkezi’nde 
eğitim gören 
çocuklar Tutku 
Sinemasına 
giderek 
"Kırmızı Başlıklı 
Kız" filmini 
izlediler.
Tutku Sineması 
sahibi Murat 
Çengeltaş'ın 
desteğiyle 
"Kırmızı Başlıklı 
Kız" filmini 
izlemeye 
gelen özürlü 
çocuklar ilk 
kez izledikleri 
sinemada keyifli 
anlar yaşadılar. 
40 kişiden oluşan 
grup ile aileleri 
öğretmenleri 
gözetiminde 
misafir 
oldukları Tutku 
Sinemasında 
sinema keyfini 
yaşarken belki de 
yaşayamadıkları 
çocukluk' V 
heyecanını 
yaşadılar. »- 
Tutku Smeması 
sahibi Murat 
Çengeltâş, 
özürlü çocuklar 
ile tüm İlköğretim

11

okulu çocuklarına 
verdiği desteği 
her zaman 
devam ettireceğini 
söyledi.
Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri'de 
özürlü çocuklara 
sinema keyfini1 
yaşatan
Murat Çengeltaş'a 
çocuklar adına 
teşekkür etti.

8W MUSTAFA ÖZALP Ellim 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

a

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

• t

§

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

ŞEKER SİGORTA
Macide ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

Bursa’nın pru oklulaı

Büyükşehir 
Belediyespor’un 
ulusal ve uluslararası 
alanda aldığı 
başarılarla Bursa’nın 
gururu olmaya devam 
ediyor.
22-23 Nisan 2006 
tarihleri arasında 
Mustafakemalpa 
şa’da düzenlenen ve 
4 ülkeden toplam 300 
sporcunun katıldığı 
“Uluslara rası 
Minikler Serbest 
Güreş Turnuva sı”nda

I Büyükşehir 
Belediyespor’dan 
6 sporcu madalya 
almaya hak kazandı. 
Dünya’da minikler 
kategorisinde bu 
yıl ilk defa düzenle
nen turnuva da 
Belediyespor’dan, 
Ömer Kartal 26 kilo 
da 2’inci, Ahmet Uçar 
26 kilo da 3’üncü, 
Muhammed Gür 32 
kilo da 3’üncü, 
Ertuğrul Deniz 52 kilo 
da 3'üncü, Samet

i Ateş 59 kilo da

Yalman ile 
Antrenörler Şükrü 1 
Şen, Haşan Turân ve 
Mehmet Demirci ile 
Kulüp Müdürü 
Mahmut Turunç hazır 
bulundu.
Muammer Subaşı; 1 
“Genç güreşçilerimi | 
turnuvada gösterdik
leri başarıdan dolayı J 
tebrik ediyorum” a 
Belediyespor Kapalı 
Spor Salonu’nda 
gerçekleştirilen j 
törende konuşan | 
Belediyespor Kulübü 
Başkanı Muammer ,1 
Subaşı, “Genç 
sporcularımızı turnu
vada gösterdikleri I 
başarıdan dolayı '1 
tebrik ediyorum. 1 
Belediyespor olarak j 
başarılı olan sporcu-1 
larımızı bugüne kadar 
olduğu gibi bundan J 
sonra da ödül
lendirmeye devam 1 
edeceğiz. Son zaman
larda ulusal ve 
uluslararası organiza
syonlarda derece

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

3’üncü ve Mustafa 
Doğru 66 kilo da 
3’üncü oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
turnuvada üstün 
başarı gösteren minik 
güreşçileri altınla 
ödüllendirdi. 
Belediyespor 
Salonu’nda düzenle
nen ödül törenine 
Belediyespor Kulüp 
Başkan Yardımcısı 
Recep Akyıldız, 
Kulüp Genel 
Sekreteri Esat

alarak kısa zamanda 
Bursa spor camiasın
da ses getiren bir j 
kulüp olduk.
Başarılarımızın bun
dan sonra da devam 
edeceğine inanıyo
rum” diye konuştu. ] 
Subaşı, yönetime I 
geldikleri ilk günden 
bugüne kadar 
alt yapıya büyük i] 
önem verdiklerini i 
ve bugün de bu alt 
yapının meyvelerini 
ulusal ve uluslar 
arası organizasyon
larda dereceye 
girerek toplamaya I 
başladıklarını 
söyledi.R

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.gemlik
gazetesi.com
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Zeytinspor’un gelişimi ve projeleri masaya yatırıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'te futbolun 
dışında bir çok 
faaliyeti bulunan tek 
kulüp olan Zeytinspor 
yönetimi, Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yapılan toplantıda 
sporcu ve aileleriyle 
bir araya gelerek, 
kulübün projelerini 
masaya yatırdı.
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan'ın da 
katıldığı toplantıda, 
Zeytinspor Kulübü 
Başkanı İhsan Ünlü, 
kulüp yöneticilerin 
den Muhlis Soyuak 

ve Asiye Erman 
ile Beden Eğitimi 
Öğretmeni Tuğan 
Büyükbaşaran 
sporcu ve ailelerine 
kulübün gelişimi ve 
projeleri hakkında 
bilgi verdiler. 
Amacın Zeytinspor 
Kulübü olarak 
Aile-Okul-Kulüp 
işbirliğinde projeler 
geliştirmek ve kamu 
oyunu bu yönde 
bilgilendirmek 
olduğunu belirten 
konuşmacılar, 
sporcu ailelerinden 
destek beklediklerini 
kendilerine anlatma

fırsatı buldular. 
Velilerle birlikte 
kulübe yön vermek 
,bu yönde çocuk
larının spor yapma 
isteklerine destek 
amacıyla düzenlenen 
toplantının her üç 
ayda bir yapılması 
düşüncesinde 

olduklarını belirten 
konuşmacılar, 
Zeytinspor’un zor 
şartlar altında Gemlik 
gençliğine hizmet 
verdiğini dile 
getirdiler.
Yapılan çalışmalar 
hakkında sporcu 
velilerini bilgilendir 
mek amacıyla bu 
toplantıyı düzenledik
lerini ifade eden 
İhsan Ünlü, tekel 
leşmiş bir kulüp 
değil, velilerin de 
katılımıyla ortak 
yönlendirilecek 
kulüp olmak 
istediklerini söyledi. 
Lisanslı 600 civarında 
sporcularının bulun
duğuna dikkat çeken 
Ünlü, "Bu şayi az 
değil, arkamızda 
siz ailelerinde 
desteğiyle sporcu 
gençlerimizin 

sayısını daha da 
yukarıya çıkaracağız. 
Kırsal kesimde 
olan spor tesislerinin 
ilçemizde olmaması 
ise bizi fazlasıyla 
üzüyor ve 
gençlerimiz spor 
yapmakta zorlanıyor
lar. Her kazandığım 
maç bana huzur 
veriyor bunu sizde 
yaşamanızı istiyorum. 
Bayan Voleybolda 
40çocuğumuz 
spor yapıyor ve 
Türkiye'nin sayılı 
kulüplerinden 
Galatasaray ile 
karşılaşmaları 
onlara heyecan 
verdi. Bizler olmazları 
olmaz yapmak 
içirt sîzlerin de 
desteğini bekliyoruz" 
şeklinde konuştu. 
GEMLİK İLGİSİZ 
İkinci ligde basketbol 

takımı olan bir ilçenin 
bunu bilmemesi ve 
ilgi göstermemesinin 
üzücü olduğunu 
belirten İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arı kan, "Bu 
gençlerimizin içinde 
gelecekte ülkenin 
yıldızı olacak 
sporcularımız 
bulunacak. Bizler de 
onlarla gurur 
duyacağız" dedi. 
Zeytinspor bayan 
voleybol takımını 
çalıştıran Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Tuğan Büyükbaşaran, 
Gemlik'te voleybolun 
alt yapısının 
oluşmakta olduğuna 
dikkat çekerek 
bunun beden 
öğretmenlerinin 
eseri olduğunu 
söyledi.Öğrencilerin 
spor yapmalarının 
derslerine engel 
olamayacağını da 
velilere anlatan 
Büyükbaşaran, 
hiçbir hocanın 
dersi zayıf öğrenciye 
spor yaptırmaya
cağını söyleyerek 
velilerin yüreğine 
su serpti

GEM
GAZ

EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
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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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11 Eylül İlköğretim Okulu’ndan annelere çay partisi
Elif ESMEN

11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği üyelerinin 
düzenlediği 
çay partisinde 
kadınlar yerlerinde 
duramadı.
Bütünler Düğün 
Salonu’nda düzenle
nen çay partisinde 
öğrenci anneleri 
solist Bahar 
Erceylan'ın 
okuduğu şarkılarla 
eğlencenin 
doruğuna çıktılar. 
Çocuklarını 
okulların açılmasıyla 
birlikte okula

hazırlayan ve çeşitli 
zorluklara göğüs 
geren anneler için 
düzenlenen çay parti
sine olan ilgi bekle
nenin üstünde oldu. 
Okul yararına düzen
lenen çay partisinde 
salonu tamamen 
dolduran öğrenci 
anneleri, düzenlenen 
çekilişte çıkan 
hediyelerle de 
eğlencelerine 
mutluluk kattılar.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği Başkan vekili 
Nilgün Aydın ile 
aile birliği yönetimi, 
düzenledikleri

çay partisiyle bir 
yılın stresini 
üzerlerinden 
attıklarını ifade 
ederlerken öğrenci 
annelerine 
yönelik yapılan 
çay partisiyle de 
onların alkışlarını 
aldılar. Gelirinin oku
lun çeşitli giderlerine 
harcanacak olan çay 
partisi günün 
ilerleyen saatlerine 
kadar sürerken 
solist Bahar'ın 
seslendirdiği şarkılar
da halay da çeken 
hanımlar, unutamaya
cakların bir gün 
yaşadılar.

hillnnf ulukaya dogalgaz ısı san.
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Öğretmenlik kıstasları
Ağustos ayı öğret
men atamasında, 
adaylardan ilk kez 
bilgisayar sertifikası 
veya en az 3 kredilik 
bilgisayar eğitimi 
almış olması 
istenecek.
Bakanlık, "bilgisa
yar" şartını, Ağustos 
ayında yapacağı 10 
bin kadroda uygu
layacağını ÖSYM'ye 
bildirdi. Ancak, 
MEB'in yönetmelik 
değişikliği yaparak 
aldığı bu kararı 
ÖSYM, 2006 yılı 
Temmuz ayında 
yapacağı KPSS 
sınav kılavuzuna 
koymayı unuttu.
Bakanlık, KPSS 
kılavuzundaki bu 
eksikliği farketmesi 
üzerine, ÖSYM 
yetkililerine yazıyla 
tekrar bildirerek, 
adayların uyarıl
masını istedi. MEB, 
öğretmen olabilecek 

kıstaslarla ilgili alı
nan kararı, adayların 
mağdur olmaması 
için kendi internet 
sitesinden de 
duyurmaya başladı. 
Öğretmen aday
larının, başvuruları 
1 Mayıs'ta başlayan ' 
2006 Karpu 
Personöli Seçme 
Sınavı (KPSS) için 
12 Mayıs'2'0(Ç|â tari
hine kadar ÖSYM'ye 
başvurmaları 
gerekiyor. Tâlirç.ve 
Terbiye Kurylû'nun ( 
11&şayıh kararında 
belirlenen .ve alanlar 
itibariyle kararda 
belirtilen yük
seköğrenim 

'programlarından 
mezun olmaları 
şartı koşuluyor.
"Öğretmenlik için 
yapılacak başvuru
ların ilk günü 
itibariyle 40 yaşın
dan gün almamış 
olmaları, öğretmen

lik mesleğinden 
çıkartılmayı gerek
tiren tür ve derecede 
ceza almamış 
olmak" talep 
ediliyor. Diğer şartlar 
şöyle sıralanıyor:

•"- Adaylık.dönemi 
içinde, sağlık duru
mu hariç görevine 
son verilenlerden 

-öğretmenlik için 
son başvuru tarihine 
göre 3 yılını doldur
muş olmak.
- Yurtdışı yüksek 
öğretinrkurumların- 
dan lisans 
düzeyirfde mezun 
olanlar acısından 
Talim ve Terbiye 
Kurulu'nun 119 sayılı 4 
Kararı'nda belirtilen ' 
yükseköğretim 
kurumlarının aynı 
alana denkliği 
Yükseköğretim 
Kurulu'nca 
belirlenmiş olmak. 
- Ortaöğretim Alan 
Öğretmenliği Tezsiz 

Yüksek Lisans, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
Yükseköğretim 
Kurulu işbirliğiyle 
açılan 21 kredi^k 
'Pedegojik 
Formasyon', 33 
kredilik 'İlköğretim 
Sınıf Öğretmenliği' 
ve İngilizce Öğret- • 
menliği için 31 kredi
lik 'İngilizce Öğret
menliği Sertifikası* 
programlarından 
herhangi birini 
başarıyla tamam
lamış olmak 
(Eğitim fakültesi 
mezunlarından bu 
şart aranmayacak). 
- Öğretmenlik başvu
rusu yaptığı alanla 
ilgili bir yüksek 
öğretim programın
dan mezun ya da 
başvuru tarihi 
itibariyle mezun 
olabilecek durumda 
olmak.
- Öğrenimleri4 
süresince en az

üç kredilik bilgisayar 
eğitimi âlmış olmak 
veya bakanlık onaylı 
bilgisayar kullanım 
belgesine sahip 
olmak.
-KPSS10'da 
atanacağı alan için 
Bakanlıkça belir
lenen taban puan 
ve üstünde puan 
almış olmak 
- Askerlik yüküm
lüsü olup, henüz 
askerliğini yap
mamış olanların, 
atamanın yapılacağı 
tarihi takip eden 
dönemine kadar 

memuriyete atan
masında askerliği 
bakımından herhan
gi bir sakınca 
almadığını, askerlik 
görevi nedeniyle 
silah altında bulu
nanların 31/12/2006 
tarihine kadar terhis 
olacaklarını ve 
askerlik görevini 
yapmış olanlarla 
muaf olanların bu 
durumlarını ilgili 
askerlik şubesi 
veya birliklerinden 
alacakları belgeyle 
belgelendirmek 
koşulları aranacak."

^04^ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
(JSISAİT)

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ
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AB’den Ankara’ya
ağır eleştiriler ‘Zorunlu hizmet’ fiyaskosu

Türkiye-AB Karma 
Parlamento 
Komisyonu 
Eşbaşkanı Lagendijk, 
Kürt sorunu, 
Şemdinli olayları, 
ifade özgürlüğü ve 
Kıbrıs konularında 
Ankara'ya ağır 
eleştiriler yöneltti. 
Türkiye-AB Karma 
Parlamento 
Komisyonu 
Eşbaşkanı Joost 
Lagendijk, Van 
Savcısı Ferhat 
Sarıkaya'nın ihraç ~ 
edilmesini "hassas 
kurumlara dokun
mayın, yoksa ceza 
(andırılırsınız*' 
mesajı olarak 
gördüklerini söyledi. 
Eşbaşkan Lagendijk, 
Ankara'da düzenle
nen Avrupa Birliği 
Türkiye Karma 
Parlamento 
Komisyonu 56'ncı 
toplantısının 
açılışında konuştu. 
Lagendijk konuş
masında, Kürt 
sorunu, Şemdinli 

olayları, ifade 
özgürlüğü ve Kıbrıs 
ko'nularında 
Ankara'ya ağır 
eleştiriler yöneltti.
Lagendijk'ın eleştiri 
başlıkları şöyle: 
Kıbrıs: Liman ve 
havaalanlar.ı 
Rumlara açılmalı.
İfade özgürlüğü: 
Olumlu bir adım atıl
madı Kürt sorunu: 
Haklar geliştirildi 
ama kapsamlı çözüm 
lazım Şemdinli'nin 
Türkiye'nin hassas 
bir noktası haline 
geldiğini belirten 
Lagendijk, Van 
savcısının ihraç 
edilmesini 'hassas 
kurumlara dokun
mayın. Yoksa ceza
landırılırsınız' mesajı 
olarak gördüklerini 
söyledi.
Türkiye'nin bir yıljık 
gelişimini değer
lendiren Lagendijk, 
Kıbrıs meselesinden, 
ifade özgürlüğüne 
kadar henüz olumlu* 
bir adım atıl

madığının altını çizdi. 
Liman ve havaalan
larının Rum gemi ve 
uçaklarına açılması 
gerektiğinin altım 
çizıen Lagendijk, 
"Türkiye'den beklen
timiz bu. İki tarafa da 
siyasi cesaret 
gerekli" dedi.
İfade özgürlüğü 
çerçevesinde 301'inci 
maddede de hala 
sıkıntı yaşandığına 
dikkat çeken 
Eşbaşkan, "bu 
konuda da olumlu 
bir adım göremi 
yoruz. Türkiye bir 
yıldır düşünce 
özgürlüğünden 
bahsediyor ama 
ortada birşey yok" 
diye konuktu

Kamuoyunda büyük 
tartışmalara neden 
olan "zorunlu hizmet" 

J uygulaması fiyaskoy- 
I la sonuçlandı, 
j Zorunlu hizmet için 
ı kura çeken bin 346 

doktordan 970'i, 
göreve başlamadı. 
Yüklü miktarda döner 

। sermaye katkı payı 
sisteminden sonra 
zorunlu hizmet uygu- 

ı lamasında da başarılı 
i. olamayan Sağlık

Bakanlığı. Doğu'daki 
■| doktor açığını nasıl 

i kapatacağını kara 
kara düşünmeye 
başladı.
Türk Sağlık-Sen'in 
"zorunlu hizmet" 
raporu, acı bir 

' gerçeği su yüzüne 
। çıkardı. Söz konusu 

rapora göre, zorunlu 
I hizmet için kura 

çeken bin 346 doktor
dan 970'i göreve 
başlamadı. Sağlık 
Bakanlığı'nın özellikle 
Doğu ve Güneydoğu 
illerinin hekim açığını 

| kapatmak için çözüm 
[. olarak uygulamaya 

soktuğu "devlet 

hizmeti yükümlülüğü" 
ilk atamada hedefine 
ulaşmadı. 970 hekim 
atandığıyla git
mezken, göreve 
başlayan 376 doktor
dan 46'sının ise kura
da Ankara, İzmir, 
Adana gibi büyükşe- 
hirleri çektiği belirtil
di. Rapora göre son 3 
yılda 9 bin 226 doktor 
ataması yapılırken, 
7 bin 53 kişi görevin
den ayrıldı.
Araştırmaya göre, ■ 
2005 yılında 936'sı 
uzman, 2 bin 277'si 
de pratisyen, toplam 
3 bin 213 doktorun 
ataması yapıldı. Buna 
karşın, bin 217'si 
uzman, bin 481'i 
pratisyen olmak 
üzere 2 bin 698 hekim 
görevinden ayrıldı. 
Diğer yılların verileri 
de dikkat çekti. 2003 
yılında bin 949 hekim 
göreve başlarken, bin 
933 hekim görevi 
bıraktı. 2004 yılında 
ise 4 bin 64 hekim 
işbaşı yapmasına 
karşın, 2 bin 422'si 
işinden ayrıldı. 2005

yılında görevi bırakan 
2 bin 698 hekimin ] 
ayrılma nedenleri 1 
şöyle sıralandı: 
'Emeklilik nedeniyle 1 
528, istifa gerekçe- 3 
siyle bin 386, 
memuriyetten çıkar
ma sebebiyle 5, 
muvafakat verme | 
nedeniyle 754, 
müstafi (herhangi bir 
şekilde görevden el I 
çekme) 25. Türk 
Sağlık-Sen Genel | 
Başkanı Önder 
Kahveci, Doğu'daki 
doktor açığının 1 
çözümünün 
temelinde 'rotasyon' , 
sisteminin yattığını 
belirterek, "Asker, 1 
polis ve diğer kamu 
görevlileri gibi dok
torlarımız da tıp 
fakültesine girdik- i 
lerinde bu mem
leketin her köşesinde 
belirli bir süre görev ı 
yapacaklarını bilmeli. 
Böyle bir sistemle W 
adaletsizliklerde 
ortadan kalkacak j 
xtorpi lini bulan j 
büyükşehirde kala-1 
mayacaktır" dedi. 1

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 1
EKONOMİK DAVETİYELERİ I
EN UYGUN FİYATLARLA ... I

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

Kartvizit & Kaşe 6t Cilt & Kitap & Dergi
Kotolog basımı ■

3 3 Y İL L I K T E C RU B E M I Z İLE 
% IÎİ Z M E T I N I Z D E Yi Z

ıl Körfez Ofset:
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik
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Borçlu üniversiteliye müjde!
Üniversite mezunlarının kredi ve katkı borçlarına erteleme geliyor. Üniversiteden mezun olup 
"hala işsizim" beyanında bulananların öğrenim ve katkı kredi borçları her yıl düzenli olarak 
ertelenecek. Böylece borçlu, işsiz olduğu dönemde kapısında haciz memuru görmeyecek.

Hükümet, "Yüksek . 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
Kanunu"nda değişik
liğe gidiyor. Tek mad
delik kanunun "Kredi 
Borcunun Tespiti ve 
Ödenmesi İle Kredi 
Teminatı" başlıklı 16. 
maddenin 1. fıkrası 
değiştirilirken, 2 geçi
ci fıkra ekleniyor. 
Bir de geçici madde 
konan kanun değişik
liğiyle Kredi ve Yurtlar 
Kurumu, öğrenim ve 
katkı kredi borcu 
olanlara rahat bir 
nefes aldıracak bir 
düzenlemeye imza 
atmış olacak.
Eğitim çevrelerinde 
"borç ertelemesi" 
olarak geçen yeni 
yasal düzenlemenin 
yarın Meclis Genel 
Kurulu'na gelerek 
kanunlaşması bek
leniyor. Yurt-Kur, kredi 
alan öğrencilerin 
tespiti ve borçlarının 
geri ödemeleriyle jlgili 
konuları düzenleyen 
16. maddede lisans 
mezunu olanlarda 
"bekleme süresi" 
2 yıl olarak 
korunurken, lisan
süstü mezunlarında iş 
bulma bekleme süresi 

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

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

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

4 yıldan 3 yıla 
düşürülüyor. Yani 
lisanstan mezun olan
lar 2 yıl boyunca borç 
yükümlülüğü altında 
olmayacak. Bu süreler 
içindede borçlu hala 
iş bulamamışsa 
kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren her yıl Yurt- 
Kur'a şahsen giderek, 
"İş bulamadım" 
beyanında bulanacak. 
Kurum, borçlunun 
beyanını esas alacak. 
Ancak Yurt-Kur, bu 
beyanı, SSK, Emekli 
Sandığı, Bağ-kur ve 
diğer sosyal güvenlik 
kuruluşlarında borçlu
nun işsiz olduğunu 
araştırarak borcunu 
erteleyecek. Erteletme 
süreci, borçlunun iş 
bulmasına kadar 
sürdürülecek. Bir 
başka değişiklik ise 
borcu ertelenenin iş 
bulmasıyla 3 aylık 
toplu ödemeler, .
1 ayda bir olarak yapı
landırılıyor. Mevcut 
kanunda 3 ayda bir 
yapılan ödemelerin 
aylık olarak yapılması, 
borcun üç aylık 
birikmesinden kay
naklı bir külfet 
getirmesinin önüne

geçilmesi ve daha 
rahat bir şekilde 
ödeyebilme imkanı 
sağlanması olarak 
amaçlandığı 
kaydediliyor. Kurum, 
borçlunun "iş bul
dum" demesiyle birlik
te öğrenim ve katkı 
kredi borcuna Devlet 
İstatistik 
Enstitüsü'nün 
belirlediği toptan eşya 
endeksi uygulayacak. 
Yurt-Kur yıllardır, 
aldıkları öğrenim ve 
katkı kredi borcunu 
ödemeyen 96 bin 579 
kişiye haciz işlemi 
başlatmıştı. 2005 yılı 
verilerine göre öğren
im kredisi almış olan 
137 bin 680 öğrenci 
ile katkı kredisi almış 
119 bin 274 kişi yük
sek öğrenimden 
mezun oldu. Bu 
öğrenciler arasında 
işe giremeyenler, bu 
kanun değişikliğinden 
yararlanabilecekler.

Ayrıca bakanlık SSK, 
emekli sandığı ve bağ 
kurda yaptığı araştır
malarla adres ve isim
lerine ulaşıp 96 bin 
579 kişiye icra takibi 
araştırmasında bun
lardan 66 bin 802'sinin 
sosyal güvenceli 
olduğunu belirledi. 
Kanunda yapılacak 
borç ertelemesinin 
geçmiş yıllarda mezun 
olmuş borcunu 
ödeyememiş ve halen 
işsiz olan yaklaşık 30 
bin kişi de kanun 
değişikliği kapsamın
da beyanlarıyla 
borçlarını yıllık olarak 
erteletebilecekler.
TBMM Milli Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyo-nu'n- 
dan geçen tek madde
lik kanun değişik
liğinin bugün 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 
görüşülerek, yasalaş
ması bekleniyor.

Ermenistan’da 
yolcu uçağı 

düştü: 113 ölü
Ermenistan'daki en 
büyük havayolu şir
keti Armavia 
Havayollarına ait 
olan ve Rusya'nın 
Karadeniz kıyısında
ki Soçi kenti yakın
larında düşen yolcu 
uçağında bulunan 
6'sı çocuk 113 
kişinin öldüğü 
bildirildi.
Rusya Acil Durumlar 
Bakanlığı Sözcüsü 
Viktor Beltsov, 
Airbus A-320 tipi 
uçağın, Şoçi 
yakınında Adler 
havaalanına 
giderken düştüğünü, 
enkazının sahil 
şeridine yakın bir 
yerde 450 metre 
derinlikte bulun
duğunu belirtti. 
Uçakta bulunanlar
dan 18 kişinin cese
dinin çıkarıldığı 
kaydedilerek, kurtar
ma yeleği giymediği 
görülen yolculara 
acil iniş için yeterlb 
uyarının yapıl
madığının anlaşıldığı 
açıklandı.
Uçağın enkazında 19 
tekne ve dalgıçların 
çalıştığı, kafa kutu
nun bulunması için 
deniz dibi robotu

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

BİRSEN APAK

ACİLSATILIK 
KELEPİR DAİRE

Manastır 'de lebiderya 
K+A 'lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire
GSM : (0.532) 496 52 96

513 53 09

Bursa Yıldırım
Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
Gülsefa BULUT

Kumsaz’da
Kiralık veya Satılık Dükkanlar 

GSM: (0.535)29536 37

nun kullanıldığı 
bildirildi.
Viktor Beltsov, 
Erivan-Soçi seferini 
yâpan uçağın TSİ 
01.15'te radardan 
kaybolduğunu ve 
acil iniş sırasında 
düştüğünü 
söylerken, İnterfaks 
ajansının Rus Hava 
Kontrol Dairesine 
dayandırdığı 
haberinde, uçak 
mürettebatının acil 
bir durum haberi 
vermediği belirtildi.
Bu arada, Armavia 

Havayolları Genel 
Müdür Yardımcısı 
Vyaçeslav 
Yaralov'un da bulun
duğu belirtilen uçak
taki diğer yolcularla 
mürettebatın mil
liyetlerine ilişkin 
açıklama yapılmadı. 
Armavia Havayolları 
yetkilileri, uçağın 
kötü hava koşulları 
nedeniyle düştü
ğünün sanıldığını 
savunurken, Rusya 
Acil Durumlar 
Bakanlığı yetkilisi 
Sergei Kubinov, 
uçağın yaşı ve 
teknik nedenlerin de 
düşme nedeni ola
bileceğini kaydetti.

ELEMANARANIYOR ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ 
MUHASEBE ELEMANI 

ARANIYOR
NlüracaatTel:514 00 60

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

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Mangal keyfi yapmadan önce okuyun
Yaz geldi. Havaların 
ısınmasıyla beraber 
hayatımızda birçok 
değişiklik yaşıyoruz. 
Bunların başında 
piknik ve tabii ki 
pikniklerin 
vazgeçilmezi mangal 
keyfi geliyor. Peki 
mangal yaparken 
nelere dikkat etmeli?

ÇİZİYORUM

Geçtiğimiz pazar 
havaların sıcaklığın
dan istifade, nereye 
gitsem her yerde 
dumanlar yükseliyor
du. Yol kenarlarından 
ana yollardan duman
lar tütüyordu. 
Herhalde nerede en 
ufak bir yeşillik varsa 
yanında da mangal 
keyfi yapan bizden 
başka bir millet yok
tur. Ancak bu zevki 
bilinçsizce yapanlar 
için mangal keyfi 
maalesef daha sonra 
eziyet oluyor. Daha 
doğrusu doğru 
yapıldığında keyfine 
doyulmayan bir iş 
yanlış yapıldığında 
ise eziyete dönüşü 
yor. Bunun birçok 
örneği mevcut. Çevre 
kirliliğinden tutun da 
pikniklerden sonra '' 
çöken ağırlık olarak

adlandırdığımız aslın
da hafif çaplı gıda 
zehirlenmesi olan pek 
çok sıkıntı hep piknik 
ve mangal keyfinin 
hatalı uygulamaların
dan kaynaklanmak
tadır.
ZEHİRLENMELERE 
DİKKAT!
Yaz aylarında gıda 
zehirlenmelerinin 
çoğu piknikte yenilen 
yiyecekler dolayısıy
ladır. Tavuk ve kıyma 
tipi ürünler sıcakta 
çabuk bozulduğun
dan, bilhassa bu 
ürünlere çok dikkat 
edilmesi gerekir. Gıda 
zehirlenmelerinin ana 
nedenleri;
1. Sabahtân akşama 
kadar ağzı kapalı kap 
veya poşetlerde 
sıcakta bekletilen, 
özellikle kıyma ve 
tavuk turu yiyecek
lerin bozulması 
zehirlenmeye

yol açar.
2. Tavuk etinde kul
lanılan bıçağın kırmızı 
et için kullanılması 
zehirlenmeye yol aça
bilir. Çok alevli ateşte 
pişirilen etlerin içi çiğ 
kalır ve kömür alevi 
zehirlenmeye sebep 
olur.
3. Et türü ürünleri 
soğutucuda ya da 
buzda bekletme 
imkânınız yoksa 
pikniğe gittiğinizde bu 
etlerin sağlık açısın
dan fazla sıcakta bek
letilmeden pişirilmesi 
gerekir. Etler pişir
ilirken kömürün iyice 
yanmış olması, kor 
haline gelmesi. ? 
gerekir. Aksi takdirde 
zehirlenme riski çok 
yüksektir.
4. Salam, sucuk, 
tavuk, kıyma et ve 
bilumum çabuk bozu
lacak ürünlerin 
karıştırılıp fazla 
yenilmesi (vücut 
alışık olmadığı için) .

gıda zehirlenmesine 
yol açabilir. Bu tür 
ürünlerden yapılan 
sandviçlerin de 
soğukta bekletme 
imkânı yok ise 
hemen tüketilmesinde 
fayda vardır. 
KÖMÜR VE 
MANGAL SEÇİMİ 
İyi bir mangal keyfi 
yapabilmek için önce
likle yanları delikli ve 
sacı kaliteli, bir 
mangalınızın olması 
gerekir. Kendi 
arzunuza göre yap
tırdığınız özel mangal 
her zaman daha kul
lanışlı olur. Mangalı 
havalandırmak için 
kullanılacak boru, 
yellemek için kalın 
karton keyifli bir man
gal yapımında kul
lanılacak malzemeler 
arasındadır. Ancak en 
önemli malzeme de 
mangalın olmazsa 
olmazı iyi ve kaliteli 
kömürdür.

Barış Güler’in 
J kaleminden

MED LİFE’ta 
kendi işinizi 

yaparak 
1000 YTL 

kazanabilirsiniz

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 

MÜDÜRLÜĞÜ GEMLİK 
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 

2006 -2007 ÖĞRETİM YILI 
ÜCRET İLANIDIR

SINIFLAR
ANA SINIFI

1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF
7. SINIF
8. SINIF

FİYAT
3.300 YTL
4.000 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

NOT: Bu ücrete EĞİTİM ve ÖĞRETİM, 
YEMEK, SERVİS ve KDV dahildir. B-

6 YAŞ

ŞİİR KÖŞESİ
• Celal BAY

İY .MI
Mülayim

Ömrünü boşuna yitirdi garip 
Yaş altmış beşte şaşırdı Mülâyim 
Aşkın zincirini sırtına vurup 
Ucunu yandan kaçırdı Mülâyim.

Şeker zannedip de tuzu sömürdü 
Yastık yerine başı taşa vurdu 
Dağlarda ak martı aradı durdu 
Deniz görünce şaşırdı Mülâyim.

Gürledi, delik tasa su doldurdu 
Gonca gülleri umutla soldurdu 
Bugün, yarın diye aklı aldırdı 
Tasmah aklı aşırdı Mülâyim.

Gülleri ara ara didikledi
Dikenlerini tek tek gıdıkladı 
En sonunda mor'unu kazıkladı 
Yükü omuzdan taşırdı Mülâyim.

Morgül'üne sarılarak ağlattı
Aşkı, dostluğu birbirine kattı > 
Aydınlık tepip karanlıkla yattı 
Neden gözlerin yaşardı Mülâyim?

Deniz kenarı. Kenar taşlık.
Soğuk taşta oturan yaşlı adamın yaşlı 

gözleri ufukta.
Sokuldum yanına:- Gemi gelecek mi, 

yoksa kaçtı mı?
Başını çevirmeden:- Gemi yok. Yok | 

olan ne gelir, ne de kaçar!
Anlattı. Yazdım. Sen de 'keşke' deme 

diye...
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Gece yemesi sendromu Hepatit B'jen korunmak önemli

Gece yemesi sendro
mu yeme bozukluk
larının en gencidir. 
İlk kez 1955 yılında 
sabahları tokluk 
hissi, aksam hiperfa- 
jisi yani günlük kalori 
tüketiminin yarısın
dan fazlasının tüketi
mi ve uykusuzluk 
üçlemesinden oluşan 
bir sendrom olarak 
tarif edilmiştir. 
Geçmişten 
günümüze doğru 
yapılan araştırmalarla 
tanım ve tedavide 
gelişmeler 
kaydedilmiştir. Gece 
yeme sendromunun 
görülme sıklığı kilo 
ile birlikte artış 
göstermektedir. 
Gece yemesi bozuk
luğunun tipik karak
teristik özellikleri 
vardır; Bunlar: 
-Genellikle sabah 
kahvaltısında iştah 
yoktur ve açlık 
hissedilmez.
Uyandıktan saatler 
sonra ilk öğün yenilir. 
-Alışam yemeğinden 
sonra günlük kalori 
ihtiyacının %50'sin- 
den fazlası tüketilir. 
Gece uyanılır ve 
bilinçsiz biçimde 
mutfağa gidilerek 
atıştırma yapılır.
-Bu durum iki aydan 
fazla haftada en az üç

gece sürer ve sık 
uyanmalar sırasında 
yüksek kalorili atıştır
malar yapılır.
-Gece yemelerine 
gerginlik, kaygı ve 
suçluluk hisleri 
eşlik eder.
-Gece yemesi 
sendromu strese 
bir yanıt olarak 
düşünülmektedir ve 
genellikle depresyon
la birlikte görülür. 
Özellikle akşam saat
lerinde birey ler 
gergin, ajite ve 
sinirli hissederler.
-Uykuya dalmakta 
veya sürdürmekte 
zorluk çekerler.
-Tercih edilen atıştır
malar karbonhidrat 
ve şeker ağırlıkladır.
-Bu tip bir yeme 
davranışı kişiye 
suçluluk ve utanç 
duygusu yaşatır. 
Gece yemesi sendro- 

mu henüz resmi 
olarak bir yeme 
bozukluğu olarak 
tanımlanmamıştır. 
Altında yatan neden
ler araştırılmaya 
çalışılmaktadır ve 
tedavi planları hali 
hazırda geliştirilmek
tedir. Gece yemesi 
sendromunun biyolo
jik, genetik ve duy
gusal faktörlerin bir 
kombinasyonu 
oldgğu düşünülmek
tedir. Bir teoriye 
göre bu problemi 
yaşayan kimseler 
tanımlanmış ya da 
gizli bir stresin etk- 
isindedir. Gece yeme
si sendromunun 
stres ile ilişkili 
olduğunu doğrular 
bir şekilde başka 
çalışmalar da gece 
yemesi olanların, kor- 
tizol düzeyinin yük
sek olduğunu göster- 

m iştir. Bu teoriye 
göre gece oluşan 
yeme atakları bu hor
monun üretimi 
yavaşlatmak için 
bedenin yaptığı bir 
savunmadır. Bu açık
lama kabul veya ret 
edilmeden önce 
stresin gece yemesi 
sendromunu tetik- 
lediği ve stres azalt
ma programının bu 
kişilere yardım ettiği 
göz önünde tutul- 
malıdır.Araştırmalar 
ayrıca gece yemesi 
olanların yiyecek 
seçimlerin de odak
lanmıştır. Ağırlıklı 
tercih beyindeki iyi 
hissetmeyi sağlayan 
kimyasalların 
arttıran karbonhidrat 
yönündedir.
Bu seçim bedenin 
bilinçsiz bir kendi 
kendini tedavi etme 
yöntemi olarak 
düşünülmektedir. 
Gece yemesi sendro
mu probleminiz 
varsa, ilk olarak bir 
sağlık uzmanına 
başvurarak detaylı 
bir inceleme yaptır
malısınız. Ayrıca 
yeme bozuklukları ile 
çalışan bir psikolog 
ve günlük kalori tüke
timinizi düzenlemek 
için diyetisyen 
yardımı almalısınız.

Ege Üniver
sitesi Dahili 
Tıp Bilimleri 
Bölümü 
Öğretim 
üyesi Prof. 
Dr. Ulus 
Akarca, 
Türkiye'de 
nüfusun yak
laşık yüzde 
4'ünün 
Hepatit B 
taşıyıcısı olduğunu, 
bu oranın Avrupa 
ülkelerinde yüzde 0.5 
ile 1 arasında 
değiştiğini belirterek, 
"Hepatit B'den 
korunmak için özel
likle aşıyı vurgulu 
yoruz. Çünkü korun
ma tedaviden çok 
daha önemli" dedi. 
Avrupa Karaciğer 
Araştırmaları 
Derneği'nin (EASL) 
Viyana Uluslararası 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 41. 
dönem toplantısına 
katılan Prof. Dr. Ulus 
Akarca, burada bir 
sunum yaptı.
Türkiye açısından "B 
tipi hepatıtın" büyük 
risk taşıdığını ve 
karaciğer iltihaplan
ması şeklinde 
görülen kronik bir 
hastalık olduğunu 
ifade eden Akarca, 
"Hepatit. toplum 
sağlığı açısından son 
derece önemli. Bizim 
ülkemizde Avrupa 
ülkelerine oranla B

hepatıti C'den daha 
fazla bulunuyor. - 
Bunda, kalabalık 
yaşamanın, hijyen, 
şartlarının ve tariht
en gelen özelliklerin 
etkisi var" diye 
konuştu?
Bebeklik döneminde 
bulaşan Hepatit 
B'nin vücutta 
kalıcılığının yüzde 
90, erişkin yaşlardaki l 
bulaşmanın ise 
yüzde 5 civarında 
olduğunu ifade eden 
Akarca. "Bebeklerde 
yüksek oranda kro
nikleşme olabiliyor. 
Bu nedenle bebek
lerin aşılanması çok 
önemli. Çünkü aşı 
yiızde yüze yakın 
koruma sağlar.
Bebek doğar doj naz I 
aşılafın yapılması 
lazım" dedi.
Ulus Akarca, 
hastalığın dünya 
geneline yayılımı 
açısınğa'n, 
Türkiye'nin "orta 
dereceli risk böl
gesinde" bulun
duğunu kaydetti.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

<
I

1VI
L

1

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
Yenıkapı (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
Eskıhısar (262)655 60 31

1
1

ii.
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

I
k

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513Ş8 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

B
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

t 
FR

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

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

NÖBETÇİ ECZANE4 MAYIS 2006 PERŞEMBE OM R ECZANESİ İstiklal Caddesi. Akbânk Karşısı TEL: 5I3 73 94 GEMLİK
YEREL SURELİ YAYIN 
YIL 33 SAYI : 2429 

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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. NÖ 3/B GEMLİK 

(Dmı bayram Günlen ve Pazar günlen yayınlanmaz!
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VEFAT ve TEŞEKKÜR
Sevgili büyüğümüz, 
Değerli varlığımız

Yolcu otobüsünde
korkutan yangın

Cemilfrdoğan ÇORUM’-
vefatı nedeni ile 

cenazesine katılarak, 
telefonla arayarak, 

evimize kadar gelerek 
büyük acımızı paylaşan akraba, 

dost ve arkadaşlarımıza 
tüm sevenlerine 

teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ

Bursa'da, park 
halindeki bir yolcu 
otobüsü yandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gece 
saat 02.00 sıraların
da merkez Yıldırım 
İlçesi Şükraniye 
Mahallesi Kanal 
Sokak'ta, 
Ender Cinceğlu'nun 
park halindeki 
34 V 7254 plakalı 
turizm firmasına 
ait otobüsü 
sağ arka 
tekerleğinden 
alev alarak 
yanmaya başladı. 
Tekerlek içinde 
çıkan yangın bir 
anda otobüsün 
içine sıçradı.
Kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri, yangını 
büyümeden kontrol 
altına aldı. İtfaiye

ekipleri yanan 
otobüsün sahi 
binin olay ye 
rine gelmemesi 
üzerine camı 
kırarak içeriye 
girmek zorunda 
kaldı. Polis 
çevrede yaptığı 
araştırmada 

^şüpheli kimseye 
rastlamazken, 
yangının 
çıkış nedeni 
araştırılıyor.

Çok yakında başlayacak 
"Abonelik kampanyamızı" 

ÜEKLEVİN...
G€M 1$
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

İrtibat Tel :

513 29 29



u

SSK kimlik bilgileri güncelleniyor
SSK, sigortalı, emekli veya hak sahiplerine ait kimlik ve nüfus kayıtlarını internet ortamında güncellemeye başladı. Kimlik 
numarası ile güncelleme işleminin "www.ssk.gov.tr" sayfasında, "interaktif uygulamalar" başlığı altında yer alan "kimlik bil
gilerine girme" menüsünden sigorta sicil numarası girilerek açılan pencereden yapılacağı belirtildi. Haberi sayfa 8’de

SATILIK VİLLALARGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

5 Mayıs 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

GEMLİK UMURBETde
Körfez manzarasına hakim 

Anahtar teslimi bitmiş müstakil 
Ayrık nizam, dubleks villalar
TEL: (0.224) 513 38 84
GSM: (0.532) 271 74 19

Belediye’nin GEMDAŞ’a kazı çalışmaları için izin vermediğini söyleyen Balıkpazarı Mahallesi esnafı dertli

ViMaş wı Dojal gaz imalatı neden Mu?
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Doğal gaz boru döşemesi bitirilmeli
Gemlik’te doğal gaz çalışmaları 

geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başladı.
Programa göre, Kasım ayı başında da 

abonelere gaz verilecekti.
Açılış töreninde konuşan Anadolu Gaz 

Genel Müdürü, 8 ayda Gemlik’in yüzde 
80’ine gaz verileceğini söylemişti.

GEMDAŞ hizmete başlayalı bir yıl oldu.
GEMDAŞ 2005 yılında Gemlik Kurumlar 

Vergisi birincisi oldu.
1 milyon 469 bin 524 YTL gelir beyan 

ederek, 440 bin 875 YTL vergi ödeyecek.
GEMDAŞ Gemlik’te önemli bir kurum 

olduğunu daha birinci yılda kanıtladı.
Kasım 2005’de bağlanması gereken 

doğal gaz gecikince, vatandaş kışlık yaka
cağını alarak doğal gaza ilgi göstermedi.

Ama GEMDAŞ, Gemlik’in büyük bir 
bölümüne doğal gaz boru şebekesini 
döşedi.

GEMDAŞ’la yapımcı firmalar arasında 
bazı sorunlar yaşandığı duyuluyor.

İşlerin ağır ilerlediği, abone işlerinin 
ağır yürüdüğü ifade ediliyor.

Önümüz yaz, GEMDAŞ yapımcı fir
malarla biraraya gelip sorunları görüşmeli 
ve işlerin hızlı yürümesi için neler istediği
ni net bir şekilde ortaya koymalı.

Sonuçta fatura vatandaşa çıkıyor.
Ayrıca Belediye ile GEMDAŞ arasında 

yaşanan gerginlik ise başka bir sorun.
Belediye’nin GEMDAŞ’a 40 bin YTL 

ceza kestiğini ben de duydum.
Balıkpazarı, Demirsubaşı, Halitpaşa, 

Kayhan ve Yeni Mahalle de boru kazı çalış
maları başlamadı.

Yaz aylarında bu iş yapılırsa vay 
yazlıkçıların haline. Bu iş sonunda Yeni 
Mahalle yokuşu işine dönerse, vatandaş 
bunun hesabını sorar.

Balıkpazarı, Demirsubaşı, 
Kayhan, Halitpaşa ve 
Yeni Mahalle’de doğal gaz 
boru hattının döşenmemesi 
vatandaşın tepkisine 
neden oluyor. Belediyenin 
GEMDAŞ’a kazı izni 
vermemesinin faturasını 
vatandaşın ödediği 
belirtiliyor. Balıkpazarı 
Mahallesi esnaf ve halkı 
gelecek kış doğal gazı 
kullanmak istediklerini 
belirterek, çalışmaların 
hemen başlatılmasını istedi.

Elif ESMEN’in 
haberi sayfa 3’de

DYP Bursa Kadın Kolları Kongresine 
Gemlik’ten büyük katılım oldu

Partisinin İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıl
mak üzere Bursa'ya gelen DYP Lideri Mehmet 
Ağar, yaptığı konuşmada, AKP iktidarına yük
lendi. Ağar, hükümete seslenerek, "Gelin mil
letin önünde tövbe edin, af dileyin. Emaneti 
sahibine verin" dedi. Haberi sayfa 3'de

Kurumlar Vergisi 
rekortmenleri açıklandı

Kurumlar Vergisi’nde ilk 1OO’e 
girenlerin lis tesini yayınlamaya 
devam ediyoruz. 6. sayfamızda

3. lige yükselme finali 
Gemlik’te oynanacak
Profesyonel 3. lige yükselme 1. kademe 
müsabakaları finali 7 Mayıs 2006 Pazar 
günü saat 15.oo de Gemlik Atatürk 
stadında oynanacak. Haberi sayfa 4’de

Kaçakçıyı ihbar edene ödül
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, akaryakıt kaçakçılarını 
ihbar edenlere ve operasyona katılan 
güvenlik güçlerine ele geçirilen 
akaryakıtın yarısının ödü! olarak 
verileceğini söyledi. Haberi sayfa 9’da

http://www.ssk.gov.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİN KAYA

Vergi Dairesi binası bitiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Kurtarıcısını arıyor.
Gazetelerde geniş yankı bulan bir “düello” 

ya tanıklık ediyoruz bugünlerde..
Taraflar artık dinsel bir simge halini alan 

“türbanı” çekiştirip duruyorlar..
Altı üstü bir kumaş parçasını bu kadar 

çekiştirirsen yırtılır..
Nitekim simgeleştirdiği anlayış ve yönetim 

biçimiyle birlikte yırtılıp tarihin derin çöplük
lerine atılacak..

Ancak.. Sorun atacak kişiyi ve ortamı 
yaratmakta...

Türkiye’nin ve Türk insanının üzerinde 
önemle durması ve çözüm üretmesi gereki 
yor bu önemli konu için...

Bugünlerde bir önder belirlenmek üzere...
Alt yapı oluşturuluyor..
Davranış biçimiyle, insanlarla kurduğu 

sıcak diyaloglarıyla, dünle bugünü hiçbir 
zaman karıştırmayan yapısıyla “Demirel”in 
adı bu kez “bir kucaklayan” olarak ortaya 
atılıyor.

Türkiye’nin geldiği noktaya,içine 
düşürüldüğü duruma bakar mısınız ?

Türkiye’yi Demirel kurtaracak..
Oysa... Türkiye’yi bugünlere getiren kim 

ya da kimler?
Demirel’in sorumluluk payının oranı ne ?
Önce ordudan medet umuldu...
Olmadı.. Bazı sivil toplum örgütlerinin tep

kisini çekti..
Şimdi de Demirel’den çareye tabip olması 

bekleniyor.
Türkiye’nin yakın geçmişine doğru bir. 

uzanacak olursak duygulardan arınarak.
Sayısını unuttuğumuz geliş gidişleri 

arasında Türkiye’nin bugünlerinin alt 
yapısını hazırlayan, bugün savunmak üzere 
önüne geçtiği cumhuriyete, laikliğe, 
demokrasiye verdiği ciddi tahribatlar 
hafızalardan silinebilir mi?

Gerçi insanoğlunun hafızası o ünlü deyiş 
teki gibi “nisyan ile malül” se de, biraz 
okuyan, düşünen, kurcalayan beyinlerden 
silinmiyor.

Şimdi olaya hangi açıdan bakıyorlar ünlü 
yorumcular;

“Dincinin hakkından dindar mı gelir “ 
yoksa,

“Denize düşen yılana mı sarılır ?”
Her ikisi de ne yazık ki bir çaresizliğin,bir 

bitmişliğin dışa vurumudur..
70 milyona yakın insanın yaşadığı Türkiye 

Cumhuriyeti topraklarında ,Türk Halkının 
önüne düşecek bir “önder”ya da “önderler” 
yok mu? Yoksa bunun baş sorumlusu kim?

Şimdi de o baş sorumluyu .Türkiye’nin 
önüne geçirme isteğini körükleyen halet-i 
ruhiyeye nasıl gelindi.

“Verdimse ben verdim”
“Dün dündür,bugün bugündür”diyen bir 

mantığı ülke yönetimine yeniden çağırmak 
olsa olsa aymazlıktır...

Çünkü “verdimse ben verdim”diyenin 
verdikleri ülkenin pimini çekti..

Bundan sonra vereceklerinin neler ola
cağını düşünebiliyor musunuz?

Ben düşünemiyorum ve düşünmek de 
istemiyorum.

Bu ülke bir gün gelecek kendi önderini 
yaratacak... Yaratma dı mı?

Bugün Türk toplumunun tüm kesimlerinin 
desteğini almış, güvenini kazanmış Ahmet 
Necdet Sezer nitelikli bir hukukçu, yılmaz bir 
Cumhuriyet savunucusu, ödünsüz Atatürkçü 
yapısıyla önümüze düşse gelecek nasıl da 
aydınlanır.. Denemeye değmez mi ?

Sezer mi, Demirel mi?
Hiç duraksamadan Sezer..

Verem Savaş 
Dispanseri 
bitişiğinde yapılan 
Vergi Dairesi binası 
tamamlanmak üzere. 
Yapımına Ocak ayı 
içinde başlanan vergi 
dairesi binasının 
yapımını üstlenen 
Borusan Lojistik 
firması elemanları 
binada son çalış
malarını yapıyorlar. 
Protokol gereği Mayıs 
ayı sonunda teslim 
edilmesi beklenen 
çelik konsiriksiyon 
binanın yapımı gören
lerin ilgisini çekiyor. 
İki katlı projelendirilen 
binanın zemin katında 
arşiv odası, diğer iki 
katında ise idari ve 
hizmet büroları 
bulunuyor.
İç mefruşatı ile 
malzeme aliminin 
temmuz ayına 
sarkacağı öğrenilir 
ken Bilgisayar 
donanımının hazırlan
masının ardından 
Temmuz ayı sonların
da Hükümet binasında 
hizmet veren Vergi 
Dairesi’nin yeni bina 
ya taşınarak hizmet 
vereceği bildirildi.

pIT

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özel Türe Özel
Eğitim Kurs 
Merkezi’nde eğitim 
gören çocuklar Özel 
Aykent ilköğretim 
Okulu’nda eğlenceli 
bir gün geçirdiler. 
Aykent İlköğretim

Okulu’nun davetlisi 
olarak okula gelen 
özürlü çocuklar, 
öğrenciler ile 
birlikte ders 
yapıp onlarla 
birlikte öğlen 
yemeği yediler. 
Çocukların birbir- 
leriyle kaynaşıp

yemek yemeleri ve 
eğlenmeleri okul 
yönetimlerini 
memnun etti.
Kendilerine 
kucak açan 
öğretmenleriyle bir 
arada fotoğraf 
çektiren çocukların 
mutluluğu göz

lerinden okunuyordu. 
Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri, . I <çocuklara yapılan i 
davet nedeniyle | j.
Özel Aykent I \
İlköğretim okulu I k
yönetimine 
teşekkür etti.

t
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Belediye’nin GEMDAŞ’a kazı çalışmaları için izin vermediğini söyleyen Balıkpazarı Mahallesi esnafı dertli

Vatandaş soruyor: Doğalgaz
çalışmaları neden durdu?

Hm YazıYORUM

Elif ESMEN

Durdurulan doğal 
gaz çalışmalarına 
vatandaşlar 
tepki gösteriyor. 
Demirsubaşı, 
Kayhan, Halitpaşa, 
Balıkpazarı ve 
Yeni Mahalle’nin 
bir bölümünde 
durdurulan doğalgaz 
kazıların nedenini 
öğrenmek isteyen 
vatandaşlar, belediye 
ile GEMDAŞ arasın
daki çekişmeden 
kendilerinin mağdur 
olduğunu söylüyorlar. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
doğalgaz kazılarını 
yürüten firmayı 
engellediğini duyduk
larını söyleyen 
mahalle sakinleri, 
"Bu sürtüşme ve 
engelleme devam 
ederse evlerimize 
doğal gazı önümüz 
deki kış da alamaya
cağız. Bunun sorum
lusu kim? Sürtüş 
menin cezasını neden 
bizler çekiyoruz" 
dediler.
Kazı yapan firmanın 
yazılı izni olmadığı 
gerekçesiyle işi 
bıraktığı yolunda 

DYP Bursa Kadın Kolları Kongresine Gemlik’ten büyük katılım'oldu

Ağar, hükümeti tövbeye çağırdı
Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, AKP 
Hükümeti'nin 370 
milletvekiline rağmen 
Türkiye'nin hiçbir 
temel meselesini 
çözemediğini ve 
halkın değerlerini 
istismar ettiğini öne 
sürerek, "Hükümetin 
meseleleri bundan 
sonra da çözemeye
ceği görülüyor.
Gelin milletin önünde 
tövbe edin, af dileyin. 
Emaneti sahibine 
verin" dedi.
Partisinin İl Kadın 
Kolları Kongresi'ne 
katılmak üzere 
Bursa'ya gelen 
DYP Lideri Mehmet 
Ağar, kongre salonuna 
girişte davul, zurna ve 
konfetilerle karşılandı. 
Kadın partililere 
verdiği önemin, 
karşılığını Bursa'da 
fazlasıyla alan Ağar, 
kongre salonunda

duyumlar aldıklarını 
söyleyen Balıkpazarı 
Mahallesi ve 
çevresinde oturan 
vatandaşlar, cad
delerinde yalnız 
parke döşeme 
çalışması yapıldığını 
söylediler.
ASFALT KESİLDİ 
VE BIRAKILDI 
Balıkpazarı 2 Nolu 
Cadde üzerinde 
bulunan esnaf ve 
mahalleli asfaltta 
kazım için kesilen 
yerleri göstererek 
"Yollar kazı için 
kesildi. Ancak fir
maya kazı için gerekli 
yazılı izin verilmediği, 
öğrendik. Kazı 
firmasında çalışanlar 
izinsiz kâzı 
yapıldığında Belediye 
tarafından kendilerine 
para cezasının uygu
lanması nedeniyle 
izinsiz kazı yapmadık
larını söylüyorlar.
Yaklaşık iki aydan 
bu yana çalışmalar 
durduruldu. 
Belediyenin 
GEMDAŞ’a 40 bin 

• YTL’nin üzerinde 
para cezası kestiği 
söyleniyor. Bu nasıl 
iştir. GEMDAŞ 
Belediye’nin kuruluşu 

kendisinden imza 
almak isteyen kadın 
partililerin izdihamına 
uğradı. Eşi Emel Ağar 
ile birlikte "Başbakan 
Ağar, Bursa seninle 
gurur duyuyor" slo
ganlarıyla karşılanan 
Ağar, konuşmasında 
AKP İktidan'na yük
lendi. AKP'nin gergin
lik politikasıyla işini 
yürütmeye çalıştığını 
savunan Ağar, 
Demokrat Parti döne
minde ezan Arapça 
okunduğunda ve 
Adalet Partisi döne
minde bir günde 45 
bin imamın devlet 
memuru olduğunda 
Türkiye'de hiçbir rejim 
tartışması yaşan
madığını 
anımsattı. Çocukların 
kılık kıyafeti üzerin 
den ayrımcılık yap
manın demokrasi, 
özgürlük ve insani 
değerlerle bağdaş
madığını söyleyen

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

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Caddede asfaltın 
doğalgaz döşenmesi için kesilmesine karşın 

çalışmalar iki aydır yapılamıyor.

değil mi?” dediler. 
BAŞKAN
YALANLAMIŞTI 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
ise yapılan çalış-* 
maları engellediği 
şeklindeki söylentileri 
bir süre önce yaptığı 
açıklama ile

Ağar, Demokrat ve 
Adalet Parti döne
minde Türkiye’de 
özgürlük, hürriyet ve 
inancın beraber 
yaşandığını, milletin 
60 senedir bu hürriyet 
havasını teneffüs 
ettiğini kaydetti.
AKP Hükümeti'nin mil
letin değerlerinin 
üzerinden siyaset yap
tığı, CHP'nin ise yine 
milletin değerleri 
üzerinden yanıt verdi 
ğini savunan Ağar, 
"Millet, sadece milletin 
değerlerini istis mar 
etmek suretiyle 
siyaset yapmayı arzu 
eden bugünkü iktidar 
partisi AKP ile ona 
değerler üzerinden 
karşılık veren CHP'yi 
reddedecektir. Biz 
cumhuriyetin kurdu ğu 
değerler; demokra 
sinin değerleri ve mil
letimizin manevi de 
ğerleri arasında hiç bir 
çelişki olmaksızın 

yalanlamıştı. 
Doğalgaz 
çalışmalarının 
Demirsubaşı, 
Balıkpazarı, 
Kayhan, Halitpaşa 
ve Yeni Mahaİle'de 
ne zaman başlatıla
cağını merakla 
bekleniyor.

beraberliğini yürüte 
rek yola devam ettik. 
Demokrat Parti döne
minde ezan Arapça 
kabul edildiğinde, 
Adalet Partisi döne
minde 45 bin imam bir 
günde devlet me muru 
olduğunda, 
Türkiye'nin hiçbir 
yerin de rejim tartış
ması olmadı. Hiç bir 
yerde bir sıkıntı bir 
üzüntü olmadı. Onun 
için bu salonda da 
canlı canlı örneğini 
görerek mutlu 
olduğum gibi, 
başörtülüsü de 
başörtüsüzü de 
bizim başımızın tacı. 
Onlar hepsi bu 
cumhuriye tin hür 
ye eşit vatandaşlarıdır. 
İnanç özgürlüğünü 
sonuna kadar 
savunmak
DYP'nin de Mehmet 
Ağar'ın da temel, 
hedefidir" dedi. 
BHA

Haram yok !...
İstanbul’da Büyükşehir Belediyesine bağlı 

İGDAŞ isimli bir şirket var.
Bu Gemlik’teki GEMDAŞ gibi özel değil, 

Belediyenin şirketi.
Bu şirket doğal gaz işleriyle uğraşıyor, 

doğal gazı dağıtıyor ve satıyor.
Yani kısaca halka hizmet için kurulmuş bir 

şirket I...
Bu şirkete ait bir hikayeyi Hürriyet gazetesi 

yazarı Sayın Emin Çölaşan’ın yazılarıyla 
sizlere nakletmeye çalışacağım...

“Bu şirket bir süre önce İstanbul’un beş 
yıldızlı otellerinin birinde, görkemli -yemekli 
-eğlenceli bir tören düzenledi. Törene AK 
Parti teşkilatı, onu destekleyenler davetli idi.. 
Konserler verildi, yenildi-içildi-eğlenildi... 
Peki diyeceksiniz ki benim kesemden bedava 
bu yemeler -içmeler ne oluyor ?

Sözde İGDAŞ şirketi 3 milyonuncu abone
sine bir armağan verecek...

Belediye’de nasılsa para boldu, son model 
50 milyar değerinde bir otomobil şanslı kişiye 
verilecekti I... (yemek-içmek için bahane)

Halkım gör; Senin paran hangi bahanelerle 
çar-çur ediliyor, kısaca yeniyor...

Mizansen gereği bu otomobil dini bütün, 
yetim hakkı yemeyen birisine vermek gereki 
yordu. Bunu da kolayca buldular ve abone 
olma işini üç milyonuncu olacak şekilde 
ayarladılar.. Kim bu demeden, ben açık
layayım..

Yeni Şafak ve Bugün gazetelerinin haber 
Müdürü Mehmet Köşker isimli vatandaşımız !.. 
Bu gazetelerin AK Partinin destekçisi olduğu, 
açıkçası onların gazeteleri olduğunu her halde 
Türkiye’de bilmeyen kalmamıştır.

(Türkiye’de SSK’hya - Bağ-Kur’luya 300 - 
400 YTL ver, para yok ki diye sızlan, sonra da 
lüks oteller de yenilsin-içilsin, birileri lüks 
otomobili alsın gitsin.)

Bu Allah’tan reva mı ?...
Ama akıllı olursan iktidara övgüler yağdırır

san, ona'yakın durursan; o da sana üç milyo 
nuncu abone yapar, arabayı da Kadir 
Topbaş’ın elinden alırsın !...

Sevgili okurlar; bunları yazmamın nedeni 
var. Sakın kimse yanlış anlamasın !..

“Vay be, bunlarda kendi adamlarına göz 
göre göre kıyak yapıyorlar, kitabına uydurup 
otomobil (İhalede olabilir) veriyorlar” falan 
demesin..

Lütfen kimse bu olayları öğrendikten 
sonra futbol taraftarları gibi; “Bu şikedir, ayıp
tır, ayıpS“ diye bağırmasın..

Bunlar her gün hepimize “Müslümanlıktan” 
dem vuran adamlar, hiç şike -hile yaparlar 
mı? Yapmazlaaaar.... *

Anlamayanlar için bir daha söylüyorum; 
Dinden -imandan bahseden, boğazlarından 
haram lokma geçmemiş, yetim hakkı yememiş 
(SSK: ve Bağ-Kur hakkını kim yiyor) büyük 
otellerde eğlenen- Kızılcahamam’da dinlenen
ler haram yemezler....

Üç milyonuncu abone düzmece değil, rast
landı idi..

Şans, kader, kısmet...
Ah felek kimine kavun yedirir, kimine kelek. 

(Bağ-kur’lu bunu da bulamaz!... )
Ama sonunda ben söyleyeyim; yoksa 

karnım şişer...
Ey halkım sen ettin, sen buluyorsun.
Sen oyların; verdin, şimdi derdine yan...

ABONE OLDUNUZ MU?
HölîîSI ABONE OLUN 
UâSULlaJ OKUYUN OKUTUN
I GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■ ■ w

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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MP’li rt trafik kurallarına ^İmasını istedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Trafik Haftası 
nedeniyle işyerlerine 
broşürler dağıtan 
AK Parti Gençlik kol
ları, trafik canavarıyla 
mücadele etmenin tek 
yolunun eğitim 
olduğunu belirttiler. 
Bir çok işyerine ve 
caddelerden geçen 
insanlarımıza trafikle 
ilgili broşürler dağıtan 
AK Partili gençler, 
hızla artan taşıt 
sayısıyla birlikte trafik 
sorunun da artığına 
dikkat çektiler.
Trafik Hastası 
nedeniyle yaptıkları 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren AK Parti 
Gençlik kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, "Ülkemizde • 
her yıl binlerce insan 
yaşamını yitirmekte, 
binlerce insan da 
yaralı veya sakat 
kalmaktadır. Trafik 
canavarıyla mücadele 
etmenin tek yolu ise 
eğitimdir" dedi. 
Dünya’da ilk trafik 
kazalarının üzerinden 
yaklaşık 100 yıl 
geçtiğini, o zamandan 
bu zamana yaklaşık 
25 milyon insanın 
trafik kazalarında 
hayatını kaybettiğine 

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 İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 

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

dikkat çeken Yılmaz, 
"Dünya savaşları 
hariç hiçbir savaşta 
bu kadar insan 
ölmemiştir. Trafik 
kazalarındaki 
artışı artan araç 
sayısına bağlamakta 
yanlıştır. Almanya 
ve İngiltere'de araç 
sayısı fazla olmasına 
rağmen trafik 
kazalarındaki oran 
ülkemize göre daha 
azdır. Alkollü araç 
kullanmaktan kesin
likle kaçınmalıyız" 
dedi.
Trafik kazalarının 
ülkemiz başta olmak 
üzere tüm ülkelerin 
ortak sorunu 
olduğunu belirten 
AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
"Bu sorunun çözüm
lenmesi için gerekli 
birimler dışında sivil 
toplum kuruluşları da 
gerekli desteği 
vermelidir. İnsan 
hayatını doğrudan 
etkileyen, inşan ve 
ülke kaynaklarını 
olumsuz yönde 
etkileyen trafik 
kazalarının önüne 
geçilmesi için tüm 
toplum bireyleri 
üzerine düşen görevi 
yapmalıdır. Yol ve

II

trafik güvenliği 
konusunda 
seminerler, 
konferanslar 
verilmeli, 
trafik kurallarının 
anlatıldığı broşürler, 
afişler hazırlanıp 
dağıtılmalıdır.

&

Trafik haftası trafik 
kurallarının anlatıl
masında önemli 
bir zaman dilimidir. 
Trafik canavarıyla 
mücadele etmenin 
tek yolu ise trafik 
kurallarına uymaktır" 
şeklinde konuştu.

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

3. lige 
yükselme finali 

Gemlik’te 
oynanacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Profesyonel 
3. lige yükselme 
1. kademe 
müsabakaları 
finali 7 Mayıs 2006 
Pazar günü 
saat 15.oo de 
Gemlik Atatürk 
stadında oynanacak. 
Bursa'da devam 
etmekte olan 
yükselme grubu 
maçlarında finale 
kalacak olan 
takım Gemlik'te 
oynanacak maçtan 
sonra belli olacak. 
Gemlik'e verilen 
maçta stadın 
sporseverler 
tarafından doldurul
ması bekleniyor. 
HAFTALIK MAÇ 
PROGRAMI 
Gemlik'in birinci 
ve ikinci amatör 
kümede mücadele 
eden takımları 
hafta sonu 
yapacakları 
maçlarla galibiyet 
arayacaklar.
6 Mayıs 2006 
Cumartesi günü 
ilçe stadında 
saat 14.00 de 
Körfezspor ile

BAYAN HASTAYA
BAKACAK BAYAN 

HASTA BAKICI ARANIYOR 
Tel: 0,224 513 26 10

Nilüfer Belediyespor, 
saat 16.00 da ise 
Kumla Belediye 
ile Mimar Sinan 
mücadele 
edecek.
Bursa Fidyekızık 
sahasında ise 
saat 14.30 da 
Cihanspor ile 
Kurşunlu 
Belediyespor 
mücadele ederken 
Bağlarbaşı sahasında 
saat 16.00 da 
Bağlarbaşı ile 
Gemlikspor 
mücadele edecek. 
7 Mayıs 2006 
Pazar günü 
Gemlik sahasında 
saat 12.oo de 
Zeytinspor ile 
Ahmetpaşa, 
saat 15.oo de ise 
3. lige terfi finali 
oynanacak.
Yine Pazar günü 
saat 14.oo de 
Orhangazi Göl 
sahasında Asilçelik 
ile Öz Karadeniz, 
Hipodrom 1'de 
saat 16.00 da SHÇEK 
ile Gemlikspor , 
guruplarında 
üst sıralara çıkmak 
için mücadele 
verecek

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

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macide ÖZALP
Tel:513 2474 Fax: 51410 21

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

http://www.gemlik
gazetesi.com
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Endüstri Meslek Lisesi final oynuyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa ikinçi 
küme futbol 
şampiyonasında 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
futbol takımı 
finale kaldı. 
Dün Bursa 
Merinos stadında 

, oynanan yarı final 
maçında rakibi 
Ovaakça TEAŞ 
Endüstri Meslek 
Lisesini 3-0 
yenerek futbolda 
Gemlik'in adını 
finale yazdırmayı 
başardı.
35'er dakikalık 
oynanan maçın 
ilk yarısı 0-0 
berabere biten 
karşılaşmanın 
ikinci yarısına 
fırtına gibi giren 
Endüstri Meslek, 
40. ncı dakikada 
Metinle 1-0 . 
öne geçti.
Golden sonra 
rakibinin üstüne 
giden ve sayısız

gol fırsatı yakalayan 
Gemlik Endüstri 
Meslek, aradığı 
ikinci golü 
55. dakikada buldu. 
Kazanılan penaltıyı 
gole çeviren 
Omral takımını 
2-0 öne geçirdi. 
Maçın bu sonuçla 
bitmesi beklenirken 
65. dakikada 
Mehmet Ayaz 
durumu 3-0 yaparak 
Gemlik Endüstri 
Meslek. Lisesinin 
galibiyetini 
perçinledi.
Aldığı başarılı 
galibiyetle adını 
bursa finaline yazan 
Endüstri Meslek 
Lisesi futbol takımı 
hocaları Turgut 
Akcan'la birlikte 
çalışmalarının 
mükafatını alıyorlar. 
12 Mayıs 2006 
Cuma günü saat 
12.00 da Bursa 
Merinos stadında 
Bursa Atatürk 
Lisesi ile finali 
oynayacak olan

Gmelik Endüstri 
Meslek Lisesi 
futbol takımı 
kupayı Gemlik'e 
getireceklerini 
söylediler.
Amatör takımlarda

yüzü bir türlü 
gülmeyen 
Gemlik'in Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi'nin 
Voleybol'da, 
Endüstri Meslek

Lisesi'nin de 
futbolda aldığı 
başarılı sonuçlar 
zor şartlar altında 
spor yapmaya 
çalışan gençlerimizi 
gurur kaynağı

yaparken, 
Gemlik'in sesini 
okullarla duyurması 
sporseverleri 
biraz olsun 
sevindiriyor.

EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

k 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

| Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel -Fax: 513 03 44

5130302
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Kurumlar Vergisi rekortmenleri
HQ UNVANI
16 Yılmaz Mümessillik İnşaat Montaj Ith.
17 Genç -Al Dayanıklı Tüketim Malları İn.
18 Beyza Petrol Nakliye Otom. Gıda Paz. San.
19 Gemlik Aktaş 1 Lojistik Tahmil Tahl.
20 BUSEB Bursa Serbest Bölge Kurucu ve
21 Özören Elektromekanik Nak. Metal Plas
22 Faruk Ağdemir Tahmil Tah. Nak. Gümrük T.
23 Yıldırım Tuz San. Tic.
24 Atıl Gümrük Müşavirliği ve Hizmetler
25 STG Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
26 Gökhan Güzel Nakliyat Thm. Tahl. Gümrük
27 Buçukoğlu Gıda Paz. Ltd. Şti.
28 Mega Mer Özel Sağlık Hizmetleri ve Tic.
29 Ozoerk Madencilik Mermer Kaynakları
30 Tatcan Gıda İth. Maddeleri Ltd.
31 Diabas Mermercilik ve Madencilik Tic.
32 Arslanlı Konveyör Rulo San. ve Tic. Ltd. Şti.
33 Gemlik Motorlu Taşıyıcılar Kopp.
34 Melike Metin Tur Ace.Gayr. Ö. Güv. Temz.
35 Saydam Hazır Giyim Üretim, ve Tük. Mal.
36 öz Ufuk İnşaat Taah. Müh. İnş. Malz. Bil.
37 Şafak Demir Çelik San. ve Tic.
38 Seçkin İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.
39 Mersan Mermer San.
40 Antik Mola Turz. Gıda Akaryakıt Nak.
41 Polimer Servis Dış Tic. Ltd. Şti.
42 Anadolu Körfez Sigorta Aracılık Hizmetleri
43 Körfez Fen Dershanesi Ltd. Şti.
44 Akabe Elektirik Tic. San. Ltd. ŞtL
45 Ekol LPG Gazete Yayın Dağıtım İnş. San.
46 Erdoğan Usta Tersanecilik Turz. Ltd. Şti.
47 Avrupah Namlı Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
48 Marmara Lojistik Deniz ve Kara Taş.
49 Ali Ege Zeytincilik Gıda San. ve Tic.
50 Gemlik Jur Nakliye Turizm Gıda İnş.
51 User Gümrük Müş. Ltd. Şti.
52 Gemlik Ekmek ve Unlu Mam. Şan.
53 Adalı Zeytincilik Gıda ‘San ve Tic. Lt.
54 Karataş Saç ve Boru Sanayi Dış. Tic.
55 İmren Ekmek ve Unlu Ma. Gıda San.
56 Lidersan Gıda İnş. Ta. Bilg. Bilişim Hiz.
57 Güvenli Zeytincilik Teks. Gıda ve Kon.
58 Coşkunlar 3 İletişim Tekstil Akaryakıt
59 Çelikler Zirai Alet Traktör Oto Alım
60 Aysan , Shrınk Makin a Elektrik Gıda San.
61 Gürel İnş. Müh. Slik Taah. İnş. Ma
62 Orda Otomotiv Yan Sa. ve Tic.
63 Vahdet Daya. Tük. Malz. Ltd.
64 Gündoğdu Turiezm Taşımacılok Otomotiv
65 Ozan Boya ve Kimyevi, Mad. San. ve Tic. Lt.
66 öner Zeytincilik Gıda İmal. Paz. san.
67 GES Teksil Dış Tic. ve San. A.Ş.
68 Güler Dalgıç İnş. Taah. Tic. Ltd.
69 Alperen Denizcilik Gemi Ace. Gümrük
70 Celayir Zeytin Gıda ve Amb. San.
71 Ne-Tol Mimarlık İnş. Taah. Tic. San.
72 Yıldız Fırın Zahirecilik İnş. Ta
73 Sarıalioğlu İnş. Taah. Tic.
74 Roboset Otomasyon El Elk. Makine Mü.
75 Erenoğlu Süt Mam. Gıda San. Tic. A.Ş.
76 Gemkont Denizcilik Uluslararası Taş.
77 Akaçlar Gıda San. ve Tic. Ltd.
78 Atamer Turistik Tes. Yat ve İşit A.Ş.
79 Plastek Plastik Tekstil Amb. San
80 Köroğlu Özel Teşhis ve Tedavi Hiz. Ti.
81 Gemlik Umut Sigorta Araç. Hizm.
82 Bozalan Taş. İnş. Sanayi
83 Turfan Gıda Tic. ve San. Ltd.Şti.
84 Akmanlar Yapı, Malz. İnş. ve Ötomotiv
85 Cengiz Harite İnş. Taah. San ve Tic.
86 Özçakır İnş. Gıda ve Mob. Malz.
87 Göral NHak. Gümrük. Dış Tic. Ta
88 Gemar Denizcilik San. ve Tic. Ltd.
89 Nur Akkuş Petrol Otomotiv İnş. Gıda T.
90 Bil Kar Demir Çelik San. ve Tic.
91 Özkaya Turz. Nak. Taah. Ihr. Ith. ve Tic.
92 Gemlik Adalılar İnş. HNak. Har. Gi
93 Ek-er Makina Yedek parçca İmi. İnş.
94 Bulut Zeytincilik Nak. Tic.
95 Ecem Tu Taş. Kuyum. Oto
96 Ünlü Zeytirleri Dillioğlu Gıda San.
97 Doyuran Zeytin Ltd.Şti. ,
98 Kamiloğulları Halı Mob. İnş Turz.
99 N.H. Haksan Kapalı Kasa karoseri San.

FAALİYET KONUSU HESAPLANAN VERGİ
Bina inşaatı ve dışı inşaat 50.989,31
Beyaz eşya toptan satışı 48.717,40
Motorlu taşıt yakıtı satışı 48.014,87
Depolama ve ambarlama hizmetleri 47.698,83
Motorlu taşıtların satışı 47.518,60
Elektrik tesisatı 44.549,68
Diğer kara yolu ile yolcu taşımacılık 43.046,65
Tuz toptan satışı 41.448,99
Gümrük komisyonculuğu 38.133,17
Oto yedek parça satış yerleri 37.443,50
Karayolu ile şehirler arası yük 37.436,17
Gıda, içecek ve tütün toptan satışı 34.939,99
Sağlık yurtları 32.630,88
Mermercilik . 32.585,52
Gıda, içecek ve tütün toptan satışı 29.059,68
Mermercilik 27.022,52
Kauçuk ürünleri imalatı 26.445,50
Kooperatifçilik 26.413,00
Temizlik hizmetleri 26.385,96
Tekstil ürünleri toptan satışı 24.484,56
Bina inşaatı ve dışı inşaatı 24.454,04
Soba imalatı 23.553,41
Bina inşaatı ve dışı inşaatı 23.219,20
Mermercilik 22.414,31
Benzin perakende satışı 22.401,23
Tekstil elyaflarının satışı 22.359,72
Sigorta acentaları .19.112,84
Dershaneler 18.920,54
Elektrikli ve elektronik eşya satışı 18.697,28
LPG-Tüpgaz perakende satışı 18.537,46
Gemi yapımı ve onarımı 18.471,63
Gıda, içecek, tütün 18.164,60
Cam ve ayna top. sat. 17.988,89
Zeytin top. sat. 17.923,15
Kara yplu ve yük taş. 17,591,64
Müşavir (Teknik) 17.580,96
Fırın, ürünleri 15.975,26
Gıda, içecek, tütün 1'5.774,05
Sıhhi tesisat malz. 15,739,81
Ekmek, taze fırın ürünleri 15,613,65
Doğal gaz tesisatçılığı 14,022,84
Zeytin toptan satışı 13,884,74
Tel. cep tel. haberleşme 13,836,07
Oto alım satımı 13,625,39
Elektrikli ev cihaz. 13,395,07
Bina inş. ve bina dışı inş. 12,773,96
Oto yedek parça imalatı 12,713,28
Beyaz eşya toptan satı. 12,683,66
Otobüs ile yolcu taşımacılığı 12,238,88
Temel kimyevi mad. top. sat. 12,158,98
Zeytin toptan satışı 11,915,04
Tekstil ürün, toptan satışı 11,179,35
Bina inş. ve bina dışı inş. 11,163,47
Komisyon alan acentalar 12,028,00
Gıda içecek ve tütün 10,941,53
Mimarlık bürosu 10,643,72
Gıda, içecek ve tütün 10,624,64
Bina inş. bina dışı inş. 1 10,178,73
Elektronik makine par. 9,955,51
Çoklu alışveriş perakende sat. 9,346,27
Diğer kara yolu yolcu taşımacılığı 9,346,18
Ekmek, taze fırıp ürünleri 9,315,41
Bilet temini ve paket tur 9,017,34
Plastik ev eşyası ve tuv. eş. 8,939,15
Genel ve özel hastaneler 8,562,29
Sigorta acentaları 8,379,73
Nakliyat Kom. 8,375,33
Diğer gıda mad. imalatı 8,361,75
İnş. Malz. toptan sat. 8,112,50
Bina inş. ve bina dışı inş. 8,089,58
Bina inş. ve bina dışı inş. 7,474,40
Diğer kşra yolu yolcu taş. 7,445,24
Seyahat turizm acentaları 7,328,02
Motorlu taşıt yakıtının per. sat 7,121,36
İnşaat demir ve çeliği top. sat. 7,036,50
İthalat İhracat 6,969,69
Bina inş. ve bina dışı inş. 6,899,34
Tanmsil makine ve aksesuarlar - c.ror.cr
Zeytin yetiştiriciliği 6,652,39
Diğer kara yolu yolcu taşımacılığı 6,623,59
Zeytin toptan sat. 6,428,72
Zeytin yetiştiriciliği 6,268,88
Hah Kilim yer kaplama 6,261,55
Motorlu kara taşıtları karoseri 6,010,15

Yazarlardan
Başkan Şahin’e 

teşekkür

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, kültür 
ve sanat olmadan bir

kesmek istemiyor
sak, bu güzel 
şehirde gerçekleştir
ilen kültür-sanat

şehrin güzelleşeme 
yeceğini belirterek, 
“Ne projeler üre
tirsek üretelim, 
kültür vfe sanata 
yatirım yapmadan 
Bursa’yı güzelleş 
tiremeyiz. Kültür, 
sanat ve sanatçı 
olmadan Bursa’nın

etkinliklerine sahip 
çıkmalıyız. Kültür ve 
sanata destek olan 
Başkanımız Şahin’e 
destek olmalıyız.” 
diye konuştu.
Başkan Şahin; < 
“Bursa’nın 
fotoğrafını kültür ve 
sanat adamlarımız

fotoğrafını çekmemiz 
mümkün değil” dedi. 
Üyeleri eratında 
Türkiye’nin önde 
gelen edebiyatçı, 
şair, yazar, sanatçı 
ve bilim adamlarının 
yer aldığı Türkiye 
Yazarlar Birliği Bursa 
Şubesi’nin yeni 
seçilen yönetim 
kurulu üyeleri Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i ziyaret etti. 
Başkan Şahin'in 
Almanya yolculuğu 
öncesinde Heykel 
Tarihi Bina’da 
gerçekleşen 
ziyarette Türkiye 
Yazarlar Birliği Bursa 
Şubesi Başkanı 
Mustafa Muharrem 
Tüfekçi, “Kültür- 
sanat faaliyetleriyle 
yakından ilgilenen ve 
bu anlamda hiç bir 
fedakarlıktan kaçın
mayan Başkanımız 
Hikmet Şahin’e yazar 
ve sanatçılar olarak 
şükran borçluyuz” 
dedi. Tüfekçi, yöne
tim kurulu üyeleri 
Mustafa*Efe, Bilal 
Kot, Dr. Basri 
öcalan, Yasin Doğru 
ve Cahit Çolak’la bir
likte gerçekleştirdiği 
ziyarette, Şahin’in 
göreve geldikten 
sonra Bursa’daki 
kültür tfanat etkinlik
lerinin iki kat art
tığını ifade ederek, 
‘jltaÖariWı jı ı । 
Atatürk ün de dediği 
gibi ‘Sanatsız bir 
toplum, hayat 
damarlarından biri 
kesilmiş bir insana 
benzer’. Yaşam 
damarlarımızı

olmadan çekmemiz 
mümkün değil” 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin de, asırlarca 
birçok medeniyetlere 
ev sahipliği yapan 
Bursa’nın kültür ve 
sanat kenti olduğunu 
belirterek, “Ne pro
jeler üretirsek ürete
lim, kültür ve sanata 
yatırım yapmadan 
Bursa’yı güzelleştire
meyiz. Çünkü kültür 
ve sanat bu kentin 
sahip olduğu en 
önemli kimliklerden 
biri. Bursa bu bakım
dan geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de 
çok bereketli bir 
kenttir. Bundan 
dolayı kültür, sanat 
ve sanatçı olmadan 
Bursa’nın fotoğrafını 
çekemezsiniz. ” dedi. 
Kültür ve sanatın bir 
kentin, bir ülkenin 
gerçek altyapısını 
oluşturduğunu ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Bursa’nın tarihinde 
şairleri, sanatçıları 
ve bilim adamlarının 
hiç bir zaman eksik 
olmamıştır. Hatta 
Bursa, ülkenin en iyi 
şair, yazar ve 
sanatçılarının 
yetiştiği ender yer- j 
lerden biri olmuştur. 
Bu kültür-sanat 
adamlarıdır ki her 
dönemde bu kentin i 
adeta iç mimarları 

,ılımalardır. BîzJju • 
açıdan baktığımızda j 
kentimiz için, bu 
kenti her bakımdan 1 
güzelleştirmek için 1 
bir tuğla koyan 
herkesi yürekten 
kutluyoruz” dedi, |
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‘Borcu yoktur’ belgeleri internetten alınacak
Gerçek veya tüzel 

' kişi olan işverenler, 
ihalelere girebilmek 

I için gereken "sosyal 
güvenlik prim borcu 
olmadığına" ilişkin 
"borcu yoktur"

I belgelerini, internet
I ortamından
I alabilecek.
I Çalışma ve
I Sosyal Güvenlik
I Bakanhğı'nın, Sosyal 
I Sigortalar Kurumu 
I (SSK) tarafından iş 
I verenlere "borcu 
I yoktur" belgelerinin 

internet ortamında 
verilmesi (e-borcu 
yoktur uygulaması) 
hakkındaki tebliği, 
Resmi Gazete'de

I yayımlandı. 4734
I sayılı Kamu İhale 

Kanunu'nun "İhaleye 
Katılımda Yeterlik 
Kuralları" başlığını 

|> taşıyan 10. maddesi 
; ile "Türkiye’nin veya 

kendi ülkesinin 
mevzuat hükümleri 

k uyarınca kesinleşmiş 
sosyal güvenlik prim 
borcu olan" 

isteklilerin ihale 
dışında bırakılacağı 
hükmü uyarınca, 
gerçek veya tüzel kişi 
olan işverenlerin 
SSK'ya bağlı sigorta 
il veya müdürlük
lerinden "borcu yok
tur belgesi" alması 
gerekiyor. 
İşverenlerin bu bel
geyi talep etmesi 
durumunda da ihale 
tarihi itibariyle kesin
leşmiş sosyal güven
lik prim borçlarının 
olup olmadığının 
tespiti amacıyla 
Türkiye çapında 
sorgulama yapılıyor. . 
Sosyal Sigortalar 
Kanunu'na göre iş 
yeri tescil edilmiş ve 
bu işyerlerinden 
dolayı e-bildirge kul
lanıcı kodu ve şifresi 
almış olan işverenler, 
vergi kimlik numar
aları anahtar olarak 
kullanarak "e-borcu 
yoktur" uygulamasın
dan yararlanabilecek. 
İşverenler, sigorta il 
veya sigorta müdür

lüklerine gidilmesine, 
müdürlükler arasında 
yazışma yapılmasına 
gerek kalmadan 
SSK'nın 
www.ssk.gov.tr 
adresinden "borcu 
yoktur" belgelerini ‘ 
istenilen gün ve 
saatte internet 
üzerinden alabilecek. 
Uygulamasından 
faydalanmak isteyen 
işverenler, kurum 
web sitesinde yayım
lanmış olan "e-Borcu 
Yoktur Taahhüt 
Belgesi" ve "e-Borcu 
Yoktur Başvuru 
Formlarını’’ eksiksiz 
ve gerçeğe uygun 
olarak doldurduktan 

sonra, kurumda 
tescilli işyerlerinin 
bulunduğu sigorta 
I veya sigorta 
müdürlüklerinden 
herhangi birine ver
mek suretiyle başvu
ruda bulunabilecek, 
"e-borcu yoktur" 
başvurularının 
kurum tarafından 
incelenmesi sonu
cunda, aktivasyon 
işlemi yapılan , 
işverenler, 
işyerlerine ait 
e-bildirge 
kullanıcı kodu ve 
şifrelerini kullanarak, 
internet üzerinden 
"borcu yoktur" 
belgelerini alabilecek.

Balıkesir’de kaybolan 
kuzenler ölii bulundu

Balıkesir'de 
bir süre önce 
kaybolan 10 
yaşındaki 2 
kız çocuğu
nun ceset
lerinin bulun
duğu bildirildi. 
Edindiği bil
giye göre, Savaştepe 
llçesi'ne bağlı 
Karacalar Köyü'nde 
ikamet eden ve 21 
Mart 2006 tarihinde 
okula giderlerken 
aniden kaybolup 
sırra kadem basan 
10 yaşındaki Tuğçe 
Yıldırım ve Büşra 
Karabacak isimli 
ilköğretim 4. sınıf 
öğrencisi kuzenler, 
öldürülmüş halde 
bulundu. İlk bilgilere 
göre, Tuğçe ve 
Büşra isimli kuzen
lerin cesetleri 
Karacalar Köyü 
yakınlarındaki

Çamurlu 
Köyü yakınlarında 
Savaştepe 
Karayolu'na 150 
metre mesafedeki 
açık arazide bulun
du. Bu sabaha karşı 
saat 03.00 sıraların
daki bir ihbar 
üzeri ne yapılan 
araştırmada 
cesetlerin çocuklara 
ait olduğu belirlendi. 
Kuzenlerin 
cesetlerinin otopsi 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
gönderildiği, 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

http://www.ssk.gov.tr
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AB’den Türkiye’ye uyarı
Avrupa Birliği (AB), 
Türkiye ve 
Hırvatistan'dan, 
mali açıklarını azalt* 
masını isteyecek. 
Belçika'nın başkenti 
Brüksel'de yarın 
yapılacak olan 
AB Ekonomi ve 
Maliye Bakanları 
Konseyi (ECOFIN) 
toplantısında, 
AB yetkililerinin, 
Türkiye'nin de 
aralarında bulunduğu 
katılımcı ülkelerin 
ekonomik program
ları ve istatistikleri 
konusunu görüşe
cekleri belirtildi. 
AB Ekonomi ve 
Maliye bakanlarının, 
Türkiye ve 
Hırvatistan'ın 
makroekonomik 
programı ve sıkı 
maliye politikasını 
başarılı buldukları, 
bugünkü toplantıda

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

bu memnuniyetlerini 
ifade edecekleri 
kaydedildi. AB 
bakanlarının, 
Türkiye ve 
Hırvatistan'ın 
dış denge ve 
mali açıklarına da 
dikkati çekerek, 
Türkiye'nin, Cari 
İşlemler Açığı'nı 
dikkatle izlemesi 
tavsiyesinde 
bulunacakları ifade 

ediliyor. 
AB Ekonomi ve 
Maliye bakanlarının, 
gelecek yıl veya 
2008 yılında AB'ye 
girecek olan 
Bulgaristan ve 
Romanya'ya ise 
ulusal istatistiklerini 
ve bütçe hesaplama 
yöntemlerini AB 
standartlarına 
çıkartmalarını isteye
cekleri belirtiliyor.

SSK kimlik bilgileri 
gincelleniyor

SSK, sigortalı, 
emekli veya hak 
sahiplerine ait 
kimlik ve nüfus 
kayıtlarını internet 
ortamında güncelle
meye başladı. 
SSK Başkan Vekili 
Özkan Dalbay, yaptığı 
yazılı açıklamada^ 
daha önce SSK'lı 
olarak çalışan, ancak 
bugün kurumla ilişiği 
bulunmayan 
sigortalıların, SSK 
tescil kütüğündeki 
kimlik ve nüfus kayıt
larının güncellen- 
mesinde sıkıntılar 
yaşandığını belirtti. 
Bu sigortalıların olası 
işlemlerinde kolaylık 
sağlanması veya 
hak kayıplarının 
önlenmesi açısından 
güncellemenin büyük 
önem ârz ettiğini 
ifade eden Dalbay, 
"Hizmet internetten 
yeni sunulmuş

olmasına rağmen, 
bugün yapılan 
müracaatlardan 
ilginin, beklenenin 
üzerinde olacağı 
tahmin edilmektedir. 
Sigorta sicil 
numarası 
bulunan bütün 
vatandaşlarımızı 
hem kayıtlarının 
kontrolü hem de 
güncellemesinin 
yapılması amacıyla 
bu hizmetten 
yararlanmaya 

davet ediyorum" 
dedi.
Dalbay, kimlik 
numarası ile 
güncelleme işleminin 
"www.ssk.gov.tr" 
sayfasında,' 
'interaktif uygula
malar" başlığı 
altında yer alan 
"kimlik bilgilerine 
girme" menüsünden 
sigorta sicil 
numarası girilerek 
açılan pencereden 
yapılacağını kaydetti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.ssk.gov.tr
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Kaçakçıyı ihbar edene ödül
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 

akaryakıt kaçakçılarını ihbar edenlere ve operasyona katılan güvenlik güçlerine 
ele geçirilen akaryakıtın yarısının ödül olarak verileceğini söyledi.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Kaçakçılığı ihbar 
edenler ve operas 
yona katliamlar, 
yakalanan akaryakıtın 
yüzde 10'unu hemen, 
yüzde 15'ini ise 
mahkeme kararından 
sonra alacaklar. Devlet 
Bakanı ve Başbakan* 
Yardımcısı Şahin, 
Yeni Başbakanlık 
Binası'nda düzenlediği 
basın toplantısında 
akaryakıt kaçakçılığıy
la mücadelede alı
nacak yeni önlemleri 
belirlemek üzere oluş
turulan Komisyonun 
aldığı kararlar ve 
hazırlanan Kanun 
Tasarısı hakkında 
ilgi verdi.
Türkiye'de kullanılan 
araç sayısıyla kul
lanılan akaryakıt 
miktarında yaşanan 
değişimlere 
bakılarak akaryakıt 
kaçakçılığının boyut
ları konusunda bir 
değerlendirme yapıla
bileceği ifade eden 
Şener, 1990 yılında 
kullanılan araç 
sayısının 3 milyon 750 
bin 678 olduğunu, bu 
rakamın daha sonraki 
yıllarda sürekli art
tığını ifade etti. Araç 
sayısının 1995'te 5.9 
milyona, 2000 yılında 
8.3 milyona, 2005 
yılında ise 11 milyon

145 bin 828'e yük
seldiğine işaret eden 
Şener, 2006 yılı Şubat 
ayı itibariyle ise araç 
sayısının 11 milyon 
325 bin 464'e 
ulaştığını bildirdi. 
1990'dan 2005'e kadar 
araç sayısının 3 kat 
arttığını belirten 
Şener, bunun da 
yüzde 200'e tekabül 
ettiğini ifade etti. 
1990 yılında ham 
petrol tüketimi 23 
milyon ton iken 2005 
yılında 25.5 milyon 
tona ulaştığını belirten 
Şener, ham petrol 
tüketimindeki artışın 
yüzde 11 olduğunu 
söyledi. Araç sayısın
daki artışla ham petrol 
tüketimi arasında bir 
uyumluluğun 
olmadığına dikkat 
çeken Şener, 
karşılaştırma yaparken 
ham petrolden öte 
akaryakıt satış miktar
larındaki değişime 
bakmak gerektiğini 
dile getirdi. Yıllık 
akaryakıt satış mik
tarının 1990 yılında 
İ 2.6 milyon ton, 
1995'te 17.3 milyon 
ton, 2000 yılında 18.2’• 
milyon ton, 2005 yılın- 
da ise 16.8 milyon ton 
olduğuna işaret eden 
Şener, 1990 ile 2005 
yılları arasındaki

Gemlik avantajı kaybetti

Gemlikspor’un kalan maçları alması 
gerekiyor.

Önceki gün oynanan N.Kemal maçını maale
sef kazanamadı ve 1-1 berabere kaldı.

İşte böylece bir avantajı kaybetmiş oldu.
Önünde zorlu maçı var.
Durumlarını düzeltmeleri gerekiyor.
Haydi gençler bu maçlara iyi hazırlanın.
Size bu yakışır.

artışın yüzde 33 
olduğunu belirtti. Araç 
sayısında yüzde 200, 
akaryakıt tüketiminde 
ise yüzde 33!lük bir 
artışın söz konusu 
olduğunu kaydeden 
Şener, 2000' li yıllardan 
itibaren oto gazlı araç 
sayısında da artış 
olduğunu ve 2005'te 
1.5 milyon oto gazlı 
aracın kullanıldığını 
anlattı. Şener, oto 
gazlı araçlar 
çıkartıldığında araç 
sayısındaki artışın 
yüzde 157 olduğunu, 
araç sayısındaki 
artışla petrol tüketimi 
arasındaki uyumsu
zluğun yüzde 124 
olduğunu 
görüldüğünü söyledi. 
Şener, akaryakıt 
kaçakçılığı konusunda 
araştırma yapmak 
üzere kurulan Meclis 
Araştırma 
Komisyonu'nun çalış

malarına göre 
Türkiye'ye 2 yılda 7 
milyon ton akaryakıtın 
kaçak girdiğini, bunun 
da 10.7 milyar Dolar 
vergi kaybına yol 
açtığını ifade etti. 
AKARYAKIT 
KAÇAKÇIĞIYLA 
MÜCADELEYE İLİŞKİN 
KANUN TASARISI 
Türkiye'nin geleceği, 
organize suç örgüt
leriyle etkin mücadele, 
haksız kazanç ve sui
istimallerin önüne 
geçilmesi, adil bir 
vergi ortamı sağlan
ması ve ürün 
güvenliğinin sağlan
ması bakımından 
akaryakıt 
kaçakçılığının önlen
mesinin çok önemli' 
olduğunu vurgulayan 
Şener, "Akaryakıt 
kaçakçılığının üzerine 
yoğun bir şekilde 
gidilmektedir ve 
gidilecektir" dedi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

ACİLSATILIK 
KELEPİR DAİRE

Manastır ’de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09 •
Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

S Kumsaz'da 

h Kiralık veya Satılık Dükkanlar 
$ GSN:(0.535)295 36l7

ELEMAN ARANIYOR
TECRÜBELİ 

MUHASEBE ELEMANI 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 514 00 60

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

fiL
■■■

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 
aldığım Öğretmen Kimlik Kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Fikriye ERYÜKSEL

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

Serap EFE

Gemlik Kaymakamlığından aldığımız 
Yeşil Kartlarımızı kaybettik. 

Hükümsüzdür.
Alattin, Zehra, Özge ve Müge KİTİN

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr


5 Mayıs 2006 Cuma Sayfa 10

I Masalların sihirli dünyası ÇİZİYORUM
Masallar, eğlendirirken 
düşündüren, gelecek
teki hayatımıza etki 
eden çocukluğumuzun 
vazgeçilmez bir 
parças... International 
Hospital Psikiyatri 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Aysel Ekşi, 
geçmişten bugüne bir 
çocuğun hayatında 
özel bir yeri olan 
masallar hakkında 
merak edilenleri 
anlatıyor.
Masal dinlemeyi ya da 
kendisine masal okun
masını hangi çocuk 
sevmez ki! Her 
çocuğun hayatında 
çok sevdiği bir masal 
mutlaka vardır.
Defalarca bunları din
lemekten de bu masal
ların okunmasından 
hiç usanmazlar. Peki 
çocuklara ne zaman 
itibaren masal kitapları 
alınmalıdır? Prof. Dr. 
Aysel Ekşi bu sorunun 
yanıtını şöyle veriyor: 
“Çocuğa daha konuş
maya başlamadan, 6 
aylıktan itibaren, res
imli, kalın sayfalarını 
çevirebileceği çocuk 
kitapları verilebilir. 
Anne resimleri 
anlatarak çocuğun 
kitapla tanışmasını 
sağlar. Anne, çocuk 
büyüdükçe yine resim
li, kısa cümlbler içeren 
kısa masalları okur, 
çocuk manasını tam 
kavramasa da cüm
lelerin ahengini, 
tekrarlanan ritmini, 
renkli resirrtleri sever. 
Bu masallarda aslında 
belli bir zaman dilimi 
ya da belli bir yer yok
tur. Hayvanlar, aynalar 
devler veya cüceler 
konuşur, gerçek dışı 
olan bu durum onu 
rahatsız etmez. Ama 
biraz daha büyüdüğü 
zaman konusu ve 
sonu olan hikayelerle 
ilgilenir, bunları gün
lük yaşantısı ile ya da 
bildiği insan ve hay-

vanlarla bağdaştır
maya başlar: Cinler, 
devler, kötü adamlar 
korkutur, mutlu son ile 
bitenler rahatlatır. Yani 
duygusal tepkiler gös
terirken bir yanda da 
düşünme ve mantık 
gelişmektedir, ‘hay
vanlar konuşamaz ki’ 
'dev yoktur ki' gibi 
mantık ve gerçekler 
.devreye girmeye 
başlar. Masal bazı 
alanlarda karmaşa 
yaratabilir. ‘Ağustos 
böceği ile karınca 
hikayesi’örneğinde, 
bütün yaz çalışan 
karınca kışın rahat 
etmiş, ama yazın 
eğlenip şarkı söyle 
yerek vakit geçiren 
ağustos böceği kışın 
aç kalmıştır. Çocuğun 
ilkel adalet duygusu 
na göre sadece kötü 
şey yapanlar caza- 
landırılır, eğlenmek 
kötü değildir. O zaman 
çocuk ağustos 
böceğinin cezalanıp 
aç kalmasından rahat
sız olacaktır. Bunu 
ancak daha sonraki 
yıllarda değerlendire
bilecektir."
Bu açılardan kitap ve 
masal seçiminde 
çocuğun yaşının, 
kitabın içeriğinin ve 
kullanılan dilin özenle 
dikkate alınması 
gerekiyor. Yaklaşık altı 
yaşına kadar soyut 
kavramlar tam olarak 
gelişmediğinden 

çocuğun hayal 
gücünü geliştirici, 
olumlu değerlerin 
işlendiği , yer yer 
olumlu örnekleri 
benimseten kitaplar 
seçilmesinde 
fayda var.
Masallar hayal gücünü 
etkiliyor mu?
Masallar çocuklar için 
ne derece faydalıdır? 
Bu konuda birbirine 
zıt görüşler var. Prof. 
Dr. Ekşi, bu konuda 
şunları söylüyor: 
“Özellikle filozoflar, 
masalların çocuklar 
için uygun olmadığını, 
masallarda çocuklar 
için karmaşık örnekler 
sunulduğunu ve sihir 
içerikli çocuk kitap 
larının gerçeklik 
duygusunun gelişimi
ni engellediğini 
savunurlar. Din içerikli 
masallarda , özellikle 
günah, cehennem gibi 
kavramlar büyük 
korkulara ve kar
maşaya yol açabilir. 
Örneğin bir anne 
çocuğunu dinsel 
kavramlarla korku-, 
turken ‘bir şey çalan 
çocuğun elleri taş 
kesilir’ demiş olsa, 
çocuk ellerinin taş 
kesileceğine inarak 
büyük korku ve endişe 
yaşayabilir. Gelişmiş 
denileri ülkelerde yeni 
bir eğilim başlamıştır. 
Geçmiş yıllarda 
çocuklara okunan 
masal ve hikaye 
kitaplarının hemen 
tamamının tekrar göz
den geçirilmesi ve 
şimdiki zamana uygu
lanması önerilmekte- ■ 
dir. Diğer yanda 
masallar ve hikayeler 
çocuğun kelime hâzi
nesini, hayal gücünü, 
düşünme yeteneğini, 
yaratıcılığını hatta 
neden- sonuç ilişkisi 
kurmasını destekleme
si açısından yararlı 
bulunmaktadır.” 
Masal saati

kaleminden 6 YAŞ

Bebeklikten itibaren 
kendilerine masal 
okunan bebekler 
okuma alışkanlığını 
daha kolay kazanıyor
lar. Ancak masal 

-okuyan kişinin ses 
tonu, sıcaklığı, seve
nin ye yakın tutumu 
önemli bir faktör. 
Çocuğa zorla ilaç yut
turulur gibi ‘otur sana 
masal anlatacağım’ 
şeklindeki bir tutum 
çocukta tepki 
yaratabiliyor. 
Peki masallar sadece 
yatmadan öce mi 
okunmalıdır? Prof. Dr. 
Ekşi soruyu şöyle 
yanıtlıyor: "Çocuğun 
ve okuyacak kişinin 
koşullarının uygun 
olduğu her zaman 
okunabilir. Büyükler 
daha önce çocukla 
birlikte kitap seçmişler 
ise çocuk bunların 
okunması konusunda 
daha istekli hale 
gelebilir. Gece yat
madan önce mutlaka 
okunması ise özellikle 
büyük önem taşır

ŞİİR KÖŞESİ o »»
____  BAYDAR

Suskunluğa inat
Acımı tarihe gömsem ne yazar? 
Ne yazar, kalbimi kırdın yalancı 
Yalandan yüzüme gülsen ne yazar? 
Ne yazar, gönlümü kırdın yalancı

Aşkıma yeterdi bir tek kıvılcım 
Olurdun o zaman gönül ilacım 
Şimdi mateminle kavrulan acım 
Kendi yarasını sardı yalancı

Aradan su gibi geçince yıllar 
Bahtında yok dedi baktığım fallar 
Neyleyim güvenip tuttuğum dallar 
Kırılıp elimde kaldı yalancı

İlle gözlerin, yalan gözlerin 
Sadece aklımda kalan sözlerin 
Faydasız boşluğa dalan gözlerin 
Nihayet gözümde soldu yalancı.
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MED LIFE’ta
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yaparak
1000 YTL
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Meyve suyu rehberi
Meyve suyu rehberi 
İçerdikleri vitamin ve 
mineraller nedeniyle 
meyva sularının yarar
lı olduğunu zaten 
biliyorsunuz. Peki 
hangi meyve suyunun 
neye iyi geldiğini de 
biliyor musunuz? 
Her ne kadar mar
ketlerde satılan bazı 
pastörize meyva 
sularının vitamin 
içerdiği söylense de, 
vitaminin miktarı taze 
meyva sularındakiyle 
karşılaştırma 
götürmez. Üstelik 
meyva sularında bulu
nan vitamin ve folat 
minerali, işlem görme 
ve saklanma aşa
malarından etkilenir. 
Bu nedenle bol vita
minli bir içecek arzu- 
luyorsanız, en iyisi 
kendi meyva 
suyunuzu kendinizin 
hazırlaması, 
ya da taze sıkılmış 
meyva suyu satın 
almanızdır.
Peki hangi 
meyva/sebze suları 
neye iyi gelir? 
Kızılcık Neye iyi 
gelir? Sistitin 
önlenmesini sağlar. 
Kızılcık suyunda bulu
nan proantosiyadin 
adlı madde, mesane 
duvarına yapışan 
zararlı bakterileri dur
durarak, sidik yolu 
enfeksiyonu riskini 
azaltır. Oldukça yük
sek oranda C vitamini 
içeren kızılcık suyunu, 
tatlı olmadığından 
şekersiz içmek zordur.

Eklenen şekerle 
beraber, içerdiği şeker 
seviyesi diğer meyva 
sularıyla aynı 
seviyeye gelir.
Yaban mersini 
Neye iyi gelir? Cilde 
iyi gelir, kansere 
karşı koruyucu 
görevi görür.
Yaban mersini, . 
kansere Sebep olan 
serbest radikalleri 
yenen ve kolajeni 
bozulmaktan koruyan 
antosiyaninler açısın
dan zengindir. Eğer 
meyvelerin suyunu 
çıkarmaktansa, 
ezerseniz o zaman bol 
lifli bir içecek de elde 
etmiş olursunuz.
Kara üzüm 
Neye iyi gelir? 
Kalp hastalıklarına, 
cilt ve saça iyi gelir. 
Kara üzüm, tıpkı kır
mızı şarap gibi kan 
pıhtılarının birikmesini 
azaltıp daha iyi bir 
kan dolaşımı sağlar. 
Meyva şekerleri 
açısından zengindir, 
bir miktar 
C vitamini içerir ve 
saç ve cilt için de 
yararlıdır.
Ananas

Neye iyi gelir? 
Enerji verir ve 
sindirimi sağlar. 
Ananasta, ağır pro
teinleri sindirmeye 
yarayan bromelain 
enzimi vardır. Ayrıca 
doğal şekerler açısın
dan da zengin olması 
enerji vermesini 
sağlar. Her 100 mİ 
için 11 mg C 
vitamini içerir. 
Domates 
Neye iyi gelir? 
Zayıflamaya yarar. 
Özellikler erkek 
sağlığı için birebirdir. 
250 ml’lik bir bardak 
domates suyunda 
sadece 50 kalori 
bulunmaktadır. Ayrıca 
içerdiği likopen 
sayesinde prostat 
kanseri riskini azalt
tığı iddia edilmekte. 
Portakal
Neye iyi gelir? 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirir ve kan
sızlığa iyi gelir. 
İyi bir C vitamini ve 
folik asit kaynağıdır. 
Bu nedenle de hamile 
kadınların bolca 
tüketmesi faydalı ola
caktır. Yemeklerle bir
likte içildiği takdirde, 

kansızlığa iyi gelen 
demirin emilimini 
artırır.
Elma Neye iyi gelir? 
Enerji verir, 
kalbi korur.
Kalbi koruyan 
flavonoidlerden bol 
miktarda içerir.
Portakal suyundaki C 
vitamininin üçte biri 
elmada da bulunur. 
Enerjinin yavaş bir 
şekilde açığa çık
masını sağlayan 
fraktoz şekerinden 
bolca içerir. Ancak 
bebeklerin ya da 
emekleyen çocukların 
midesini rahatsız 
edebilir.
Mango 
Neye iyi gelir?
Gözlere ve cilde iyi 
gelir. Kansere karşı 
koruyucu özelliği 
vardır. Serbest 
radikalleri yok eden 
beta karoten açısın
dan zengindir.
Vücut, beta karoteni 
aynı zamanda A vita
mini yapmakta kul
lanır ki, A vitamini de 
cilt, göz ve akciğer 
sağlığı için önemlidir. 
Greyfurt Neye iyi 
gelir?
Bağışıklık sistemi 
için yararlıdır.
C vitamini açısından 
zengindir.
Ancak ilaç kullanıyor
sanız dikkatli olmakta 
fayda vardır.
Çünkü kollesterol 
düşüren ilaçlar gibi 
bazı ilaçlarla birlikte 
alındığında sakıncalı 
olabilir.

ABD okullarda 
kolayı yasakladı

Obeziteye savaş 
açan ABD, bütün 
okullarda otomatik 
makinelerden cola ve 
gazlı içecek satışını 
yasakladı. Artık 
makinelerden süt*, 
soda ve meyve 
suyu alınacak.
Amerika, son yıllarda 
yaşanan en büyük 
sağlık soruna olan 
obeziteye karşı ilginç 
bir önlem aldı. 
Şişmanlıkla 
mücadele için 
okullarda hazır yiye
cek ve içecek 
otomatlarında kola, 
gazoz gibi asitli ve 
kilo yapan içecekler 
satılmayacak.
Ürün dağıtıcıları ve 
Amerikan Kalp

Sağlığı Birliği’nin 
yaptığı anlaşma ile, 
35 milyon öğrenci 
bundan böyle 
makinelerden 
yalnızca su ve yağ 
oranı düşük süt ve 
meyve suyu ve soda 
alabilecek.
Ülkedeki en büyük 
içecek dağıtım fir
maları Cadbury 
Schvveppes PLC, 
Coca-Cola Co, 
Pepsi Co İne anlaş
manın altında imzası 
bulunan firmalar 
arasında. Anlaşma, 
yalnızca okulları 
değil spor müs
abakaları ve eğlence 
organizasyonlarının 
yapıldığı yerleri de 
kapsıyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
51.329 54
51310 28

ULAŞIM
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kânberoğlu-Esadaş 514
Anıtur
Kamil Koç

514
513

RESMİ DAİRELER

12
20
10

12

49

35
HASTANELER

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

513 92 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

13 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
51310 57
51313 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
51313 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
51310 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

513 45 21 -111
Yalnyz 185

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 

Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

51312 95
51316 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
51417 00
513
513

10 79
30 33

513 14 25
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ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS

KAMPANYA
KREDİ KARTINA TAKSİT...
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ * BORÇELİK 
BORUSAN ÇALIŞANLARINA

MAYIS - 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

% © İNDİRİM
Orhangazi Caddesi No: 80 

GEMLİK Tel: 5121011

Çok yakında başlayacak 
"Abonelik kampanyamızı" 

BEKLEYİN...
GEMDRS
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

İrtibat Tel:

513 29 29



Meclis’ten yeni Kültür Merkezi alanı çıktı
Belediye Meclisi’nin dünkü oturumdan yeni bir Kültür Merkezi ve Belediye Hizmet Alanı 
kararı alınırken, 2005 yılı gelir gider cetvelleri de okunarak oy birliği ile kabul edildi. Başkan 
Turgut, Orhangazi Caddesi üzerindeki depoların Kültür Merkezi olarak, arka kısımda kalan 
yerlerin büyük bölümünün belediye hizmet alanı olarak ayrılarak daha sonra yaklaşık 1500 
ile 2000 metrekarelik alanın Adliye Sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığına 
devredilmesinin uygun olacağını söyledi. Karar oy çokluğu ile meclisten geçti. Syf 3’de

6 Mayıs 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

SATILIK VİLLALAR
GEMLİK UMURBEY’de

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi bitmiş müstakil 

Ayrık nizam, dubleks villalar
TEL: (0.224) 513 38 84
GSM: (0.532) 271 74 19

Manastır’da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazalarda üç kişi yaralandı kazada şans eseri ölen olmadı

Aynı anda 2 kaza
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni Kültür Merkezi
Dün yapılan Belediye Meclisi’nin en 

önemli maddesi, Marmarabirlik Tarım Satış 
Kooperatifine ait olan Orhangazi 
Caddesindeki zeytin depolarının bulun
duğu büyük alanın Kültür Merkezi ve 
Belediye hizmet alanı ile Adliye Sarayı 
yapılması konusunda karar alınmasıdır.

Bu alan kaç dönümdür bilmiyorum ama, 
mülkiyeti binlerce ortağı bulunan zeytin 
üreticilerinin olan bir alanın, Belediye 
kültür merkezi ve hizmet alanı kapsamına 
alınması tepkilere neden olacaktır.

Belediye Başkanının veya Meclis 
üyelerinin burada herhangi bir arsası veya 
binası olsaydı, böyle bir karar alınır mıydı?

Alınmazdı.
Belediye Manastır da iki yıl önce bir 

Kültür Merkezi hizmete açtı.
Bu Kültür Merkezi maalesef ilgi görmü 

yor. Yapılan etkinliklere otobüslere insan
ları doldurup götürürseniz salon doluyor.

Nedeni ise yer seçiminin yanlış 
olmasından kaynaklanıyor.

Oysa, Nezih Dimili’nin Belediye 
Başkanlığı döneminde, Gemlik içine yapıl
ması düşünülen Katlı otopark ve Kültür 
Merkezi’nin tüm projeleri Yıldız Üniversite- 
si’ne hazırlatılmıştı.

Maketi de Belediye Başkanının odasın
da duruyordu.

Kültür Merkezi yapmayanlar, aynı yere 
katlı otopark ve işyerleri yaptılar. Katlı 
otopar gelir getirmiyor.

Buraya giden çarşı esnafı sinek avlıyor. 
Yıkılan alana modern çarşı yapılasıya 
kadar bu esnaf ayakta kalabilirse bravo.

Belediyenin çok parası varsa, Ahmet 
Dural Meydam’ndaki otel ve iş merkez
lerinin bulunduğu adayı kamulaştırıp 
Gemliklilerin hizmetine açmalı.

işte Gemlik o zaman Gemlik olur.

Manastır’da dün 
akşam saatlerinde 
aynı anda iki ayrı 
kaza meydana 
geldi.
Küçük Kumla’dan 
Gemlik yönüne 
gelmekte olan 
Ferhat Ozan’ın(23) 
kullandığı 23 AN 
010 plakalı özel oto 
saat 18.30 sıraların
da aşırı hız ve 
dikkatsizlik sonucu 
Tatütü mevkiinde 
asfalttan yaklaşık 
100 metre aşağıya 
zeytinliklere uçtu. 
Kazada sürücü 
Ferhat Ozan hafif 
yaralanırken, araçta 
bulunan Sübeyye 
Arı(18) ve Pelin 
Bakır(18) çeşitli yer
lerinden yara
landılar.
Yaralılar Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldılar.
İKİNCİ KAZA 
İNAN MARKET 
YAKININDA 
Aynı saatlerde ikin
ci kaza ise Manastır 
yolunda İnan 
Market’e 50 metre 
kala meydana geldi. 
Kazada 16 ZF 452 
plakalı özel oto ile 
16 ZP 107 plakalı 
araçalar çarpıştı. 
16 ZF 452 plakalı 
araçta bulunan

Manastır Tatütü mevkiinde meydana gelen kazada, Küçük Kumla 
dan Gemlik’e doğru giden araç, yoldan 100 metre aşağıya zeytinlik
lere uçtu, kazada iki bayan yaralandı.

Emrah Hardal(20) 
ayağından ve 
göğsünden 
yarahnırken, aynı 
araçta bulunan 
Gökberg 
Özgüven(29) ile 
Sevgi Akuş( 22) 
kazayı hafif sıyrık
larla atlattılar. 
Emrah Hardal 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesinde ayak
ta tedavisinden 
sonra taburcu 
edildi.
Her iki kazayla ilgili 
olarak polis 
soruşturma

Çökaı istinat duyarlan yenide» yapılacai
Manasatırda bulu
nan Belde Sitesi 
14. Blokun önünde 
yapılan inşatın 
hafriyat çalışması 
nedeniyle çöken 
sitenin istinat 
duvarının yeniden 
yapılması çalış
malarına başlandı. 
120 bin YTL ye 
mal olacak olan 
yeni duvar ankılajlı 
kazık sistemi ve 
beton perde şemk- 
linde olacak. 
Haberi sayfa 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Doğan Avcıoğlu... 
Bugünü dünden gören bir “adam”.

At izinin it izine karıştığı bir dönem yaşıyoruz.
Dünya durdukça bizler de yaşadıkça daha bakalım nelere 

tanık lık edeceğiz?
Nihayet... Türkiye kuşatıldı.. Bölücülerle dinciler kol kola, 

omuz omuza dinamitin fitilini ateşliyorlar..
Aydınlarımız da izlemekle yetiniyorlar..
Hatta yıllar öncesinden bugünleri görenlere dil uzatmayı da 

ihmal etmeden. Haşan Cemal örneğin..
Doğan Avcıoğlu’nu hayalci olarak tanımlamış.
Anlamak olanaksız. Öngörülü olmak, bugünü dünden 

görmek ne zamandan beri hayalcilik.
Haşan Cemal'in Doğan Avcıoğlu’nun adını ağzına almazdan 

önce aynaya bakınması ve, “ayna ayna söyle bana benden daha 
dönek var mıdır şu dünyada” demesi gerek.

Oysa Cemal’in eleştirdiği Doğan Avcıoğlu’na göre; 
Türkiye’de emperyalizmin taşeronluğunu üstlenen ve adına cici 
demokrasi denilen bir parlamenter sistem vardır. Ancak 
Türkiye’nin 20 yıl sonra geldiği noktada parlamenter sistem 
sadece emperyalizmin taşeronluğunu yüklenmiyor, Türkiye’yi 
bölme planının da bizzat uygulayıcısı olarak işlev görüyor.

Yine aynı Avcıoğlu’na göre üstyapı alanında başarılı olan 
Kemalist devrim altyapıda, dışa bağımlı sermaye ile toprak 
ağalarının etkisini kıramamıştır. Dolayısıyla Kemalist devrimin 
altyapıda sürdürülmesi, radikal bir toprak reformu .devletçi 
sanayileşmenin ve ekonomik alanda tam bağımsızlığın gerçek
leştirilmesi halen Türkiye'nin gündeminde değil mi?.

Birde Avcıoğlu ile tarihin derinliklerine yolculuk...

Takvimin tarih olan yaprakları
Takvimin uçup giden yapraklarını yerine koyma olanağı 

olsaydı da Kanuni Sultan Süleyman' ın "muhteşem" yıllarına 
dönebilseydik... Görebilseydik; mülkünde ticaret yapmaları için 
Fransızlara kapitülasyon hakkı verecek denli zengin ve kendini 
dünyanın tek imparatoru sanacak denli güçlü Sultan 
Süleyman'ın, Viyana'dan eli boş dönünce ganimete dayalı 
hâzineyi ayakta tutabilmek için altına bakır katarak bastırdığı 
sikkeyle OsmanlI İmparatorluğu'nun en parlak döneminde 
çöküşe doğru ilk adımın nasıl atıldığını...

Paradaki altına değersiz bir maden karıştırmaya "tağşiş" ve 
Kanuni'nin torunu III. Murat' ın 1584'te 100 dirhem gümüşten 
450 akçe yerine 800 akçe kestirmesine de "maksus" denilmişti... 
Çünkü o devirde bu devirdeki gibi enflasyon ve devalüasyon 
yoktu!

Takvimin yaprakları peş peşe düşerken keşfedilerek pay
laşılan ve sanayileşmeyle parsellenen dünyanın dışında kalarak 
hâzinesinde farelerin cirit attığı OsmanlI için son bir şans 
kalmıştı* Borçlanmak...

24 Ağustos 1854'e gelindiğinde Galata bankerlerinden 5 mil 
yon sterlin borç almak Abdülmecit'e "kısmet" oldu... Borçları 
yeni saraylar yaparak israf eden ve "mürekkep faiz"in ayırdına 
varamayan OsmanlI'da 200 milyon sterline ulaşan dış borçların 
faizini dahi ödenemeyecek duruma gelindiğinde ise "cihan 
imparatorluğu" nun mali iflasını istemek Abdülaziz'e "nasip" 
olacaktı...

II. Abdülhamitt 33 yıl oturacağı tahta çıkar çıkmaz da AvrupalI 
alacaklılar Bab-ı Ali'de masaya oturdu ve 1879'da Rüsum-i 
Sitte'yi yani "altı vergi"nin gelirini kendi hanelerine yazdı... 
OsmanlI'nın tuz:, tütün, içki, pul, ipek ve av vergilerini toplama 
yetkisi yabancılara geçmişti. Bu da borçların faizini karşılamaya 
yetmeyince 1881 yılında bir kararname ile OsmanlI gelirlerinin 
bir kısmını toplamak resmen İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, 
Avusturya ve Macaristan'la İngiliz-Fransız ortaklığı OsmanlI 
Bankası'na devredildi.

Osmanh'yı kendi parasıyla vurdular!
Rüsum-i Sitte'nin yerine kurulan yönetime de genel borçlar 

idaresi anlamında kısaca Düyun-i Umumiye İdaresi; uzunca 
Düyun-i Umumiye-i Osmaniye Varidatı Muhassasa İdaresi; 
OsmanlI gelirlerinden genel borçlan tahsil edecek idare gibi bir 
şey dendi...

1910 yılında Maliye Nezareti'nde 5 bin 472 memur çalışırken 
1912 yılında Düyun-i Umumiye 8 bin 931 memur çalıştırıyordu 
ki.. OsmanlI, elinde kalan birkaç verginin tahsilini de 
yabancıların yapmasını isteyecek denli batmıştı! “

Doğan Avcıoğlu' nun "Türkiye'nin Düzeni" nde anlattığı olay, 
bir büyük dram olsa gerek: Düyun-i Umumiye kurulurken 
OsmanlI 2 milyon lira ihtiyat akçesi verir... İdare, parayı İtalyan 
tahviline yatırır... İtalya bu parayla Trablusgarp savaşını başlatır 
ve Libya elden çıktığında İtalya'nın OsmanlI'ya ödediği 50 mil 
yon frank tazminata Düyun-i Umumiye el koyar! O savaşta, 
Mustafa Kemal Paşa da vardır...

İşte böyle.. Takvimin yaprakları birer birer uçup giderken tari
hin yaprakları aynı hızla çoğalmaktadır... İşin ilginci...

Kimse neyin ne olduğunun nasıl geliştiğinin farkında değil...
İnşallah farkına varma süreci çok uzamaz..

Çita istinat duvarı yapılacak
Elif ESMEN

Belde Sitesi 
14. Blok önünde 
yapılan hafriyat 
çalışması 
nedeniyle çöken 
istinat duvarının 
yeniden yapılması 
için firmalardan 
biri ile sözleşme 
imzalandı.
Yeni bir inşaata 
başlamak için 
yapılan hafriyat 
çalışması 
sırasında çöken 
istinat duvarı ile 
birlikte sıkıntılı 
günler yaşayan 
müteahhit firma 
yetkilileri, 
kısa zaman da 
zararı karşılaya
caklarını açık
lamışlardı.
Yapılan araştır
malar sonucunda 
İstanbul'da bulu
nan ve istinat 
duvarı yapımında 
tecrübeli olduğu 
bildirilen Mertaş 
İnş. Tic. A.Ş. ile 
anlaşmaya varan 
hafriyat çalış
masını yapan 
firma yetkilileri 
ön hazırlıklara 
başladılar.
120 bin YTL'ye 
mal olacak istinat 
duvar en son 
sistemle yapılan

Ankılajh kazık sis
temi ve betonarme 
perde olarak 
yapılacak.
Aynı zamanda 
Renault Fabrika

sı’nın da işlerini 
yaptığı belirtilen 
Mertaş İnşaat 
Ticaret ve Sanayi 
Anonim Şirketi 
teknik eleman

larının önümüzde
ki hafta içinde 
bina önünde 
hazırlıklarına 
başlayacağı 
öğrenildi.

Çöplerle başımız dertte!
Elif ESMEN

İstiklal Caddesi 
3 Nolu aralıkta 
bulunan 
çöp konteyner- 
lerinden dolu 
olmasından 
rahatsız olduk
larını belirten 
Güler Kardeşler 
Apartmanı 
sakinleri 
çöplerin 
zamanında 
toplanmasını 
istediler.
Gemlik'in çöpleri
ni toplayan fir
mayı defalarca 
aradıklarını 
belirten apartman 
sakinlerinden 
Münevver Çelik 
zamanında 
toplanmayan 
çöplerin hem 
çevreye hem 
de kendilerine 
zarar verdiğini

söyledi. olan vatandaşlar biriken çeşitli j
Çöpleri özel belediyeyi ev atıklarının I
bir firmanın suçlarken uzun süre
topladığından konteyner toplanmamasın!
habersiz ve kenarında tepki gösterdiler



Gemlik Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci toplantısını dün yaptı

Meclisken yeni Kültür Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Merkezi alanı çıktı
Belediye Meclisi’nin dünkü oturumdan yeni bir Kültür Merkezî ve Belediye Hizmet Alanı 
kararı çıkarken, 2005 yılı gelir gider cetvelleri de okunarak, oy birliği ile kabul edildi. 
Başkan Turgut, Orhangazi Caddesi üzerindeki depoların Kültür Merkezi olarak, arka kısım
da kalan yerlerin büyük bölümünün belediye hizmet alanı olarak ayrılarak daha sonra yak
laşık 1500 ile 2000 metrekarelik alanın Adliye Sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığına 
devredilmesinin uygun olacağını söyledi. Karar oy çokluğu ile meclisten geçti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mayıs ayı ikinci 
toplantısını 
yapan Belediye 
Meclisi'nden yeni 
bir Kültür Merkezi ve 
Belediye Hizmet 
Alanı kararı çıktı. 
Belediye Meclisi 
Pazartesi günü 
komisyonlara 
havale ettiği konuları 
görüşmek üzere 
yaptığı toplantıda 
2005 yılı gelir 
gider cetvelleri 
komisyondan 
geldiği şekilde 
okunarak oy birliği 
ile kabul edildi. 
Önergelerin 

| görüşülerek 
geldiği mecliste 
üyelere bilgi veren 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Aybey, 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bir 
şahsa ait yerde 
bulunan TEDAŞ'a ait 
elektrik trafosunun 
aynı yerde bulunan 
tuvaletler doğru yol 
arasında bulunan 
orta refüje alın
masının uygun 
olduğu görüşünü 
Meclis Başkan 
Mehmet Turgut'un 
muhalif olmasına 
karşılık oy çokluğu 
ile kabul etti. 
İmarla ilgili bir 
başka görüş ise 
Atatürk Kordonu’na 
yapılacak yine 
elektrik trafosu oldu. 
THK binası 
karşısına yapılması 
düşünülen yeni 
bir trafo için meclis 

। komisyonun 
görüşünü oy birliği

itli 
un

tasını 
îrdil^

ile kabul etti.
Çarşı Deresi çevre 
yolu dışında kalan 
bölgelere yeteri 

ı kadar uygun yerlere 
yapılması düşünülen

I geçiş köprüleri ile
I Rıfat Minare zeytin
I haline Gemlik 
I girişli yeni bir 
İKftprü yapılması

qörüşü de meclis 
üyeleri tarafından 
oy birliği ile 
kabul edildi.
Manastır Bölgesi’ne 
yapılması düşünülen 
yeni bir trafo 

. yerinin net olarak 
belirlenmesi için 
komisyona ek 
süre isteği oy birliği 
ile kabul edilirken, 
Manastır'da Şahinler 
Yapı kooperatifi 
yanında bulunan 
arsaya sahibi 
tarafından bina 
yapım isteği 
kabul görmedi. 
Komisyonun görüşü 
ile buranın yeşil 
alana dönüştürülüp 
kamulaştırılması 
oy birliği ile 
kabul edildi. 
MARMARABİRLİK 
DEPOLARI 
İSTİMLAK EDİLECEK 
Gemlik'e nefes 
verecek yerlerden 
biri olarak kalan 
ve mülkiyeti 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Kooperatifi 
Genel Merkezi’ne 
ait olan Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
zeytin depoları 
istimlak edilerek 
belediyeye 
kazandırılacak. 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 

depoların yeni ve 
daha geniş Kültür 
Merkezi yapılması 
için düğmeye 
basılan görüşte arka 
kısımda kalan depo
ların bir bölümünün 
Belediye Hizmet 
Binası ile Adliye 
Sarayı olarak kullanıl
mak üzere istimlak 
edilmesi görüşü 
mecliste tartışıldı. 
Gemlik'in şu an 
en fazla ihtiyacı 
olan tek yer 
olarak görülen 
Marmarabirlik 
depolarının bulun
duğu alana ihtiyacı 
olduğunu belirten 
Başkan Turgut, 
Orhangazi Caddesi 
üzerindeki 
depoların Kültür 
Merkezi olarak, 
arka kısımda 
kalan yerlerin 
büyük bölümünün 

belediye hizmet 
alanı olarak ayrılarak 
daha sonra 
yaklaşık 1500 ile 
2000 metrekarelik 
alanın Adliye 
Sarayı yapılmak 
üzere Adalet 
Bakanlığına 
devredilmesinin 
uygun olacağını 
söyledi.
Meclis üyelerinin 
de olumlu baktığı 
görüşe sadece 
İmar Komisyonu 
üyesi AKP'li Selim 
Yavuz ret oyu verdi. 
Karar oy çokluğu 
ile meclisten 
geçerek Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan 
Maramarabirlik 
depolarının olduğu 
yerin Belediye 
tarafından istimlak 
edilmesine karar 
verildi.

Kravatlı sakallılar
2004 yılı belediye seçimleri yeşil günle 

rimden bir anı...
Profesyonel iş yaşamı insanı her renkle 

tanıştırıyor.
Ama yeşil rengin içine başka renkler de 

karışmıştı bu sefer.
Üstelik, yeşil sarıklılar olmuş kravat 

sarıklı.
Sponsorları bol!
Yerel seçimlerin ele geçirilişinin düğün 

töreni var..
Kırpık bıyıkları, gümüş alyansları, cep

lerinde tespihleri ile; baleden, operadan 
söz ediyorlar!

Aziz Nesin'in bir oyunu geldiğinde, tiyat 
ro sevdaları kabarıyor!

'Entel İslam’ diye bir kavramdan söz edi 
yorlar, arada bir.

Caz dinlemesi, bir ressam tarzı giyimi ile 
dikkat çeken İl Başkanlarının, entel görün
mesine ’cazz* diyorlar...
4 Hikaye....

Namaz-niyaz...
Türbanlar afora..
Eller sıkıla..
"Üç maymunu oynamak" ise ilkeleri..

Seçim için hazırlanan modern görünüm
lerinin yanlarında, Mustafa Kemal'in de 
portreleri yer alıyor...

Basın uğramasa o portreler de afora!
Mustafa Kemal'in ilkelerinin ne denli 

önemli olduğunu söylüyorlar, bazı 
ziyaretlerde! Özellikle içlerinden seçtikleri 
'devletçilik, milliyetçilik, laiklik' ilkelerinin 
önemine dikkat çekiyorlar.

Bu ilkelerin ne denli 'yanlış' anlatıldığın
dan söz ediyorlar.

Kapalı kapılarda, 'Konya mitingi' ile 
övünüyorlar.

"Kim olursan ol gel diyorlar" Mevlana'yı 
kucaklayarak...

Seçimlerin dayanılmaz cazibesi büyülü 
yor hepimizi!!

Laylay lom!
Yaşam ne güzel, ohh karıştı mı ne bütün 

renkler!
Gerçek mi tüm bunlar, yöksa seçim caz

ibesi sanrısımı yaşıyoruz hep birlikte?
İşte bu kravatlı sarıkların içinde, "Şeyh 

Bedrettin'in varidat'ını okuyan biri var ki...
Her gününü yazıyor, kaçırmadan....
Gıkları çıkmıyor.
Kadınları, seçim bürolarına hava karar

madan girmiyorlar...
Türbanları ile dikkat çekmemek için...
Sekreter ....
Attı türbanı 20 gün önce..
Ancak karanlığı çoook seviyorlar, 

çoook..
Karardı mı hava, çıkıyorlar birer birer 

gerçeğin aynasından, öteki dünya alem
ine!..

Kravat sarıklı ile yeşil sarıklı ve şalvar
lılar, 'seçim bürosunu' medreseyse çeviri 
yorlar.

Karanlıkta konuşuyorlar aydınlıktan 
gizlediklerini

Kravatların bağı çözülüyor 
Sarıkların hükmünde...

ABONE OLDUNUZ MU?
FlöffîH AB0NE 0LUN 
lilYllbtl OKUYUN OKUTUN
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Umurbey’li Hacı Etem Ağa anıldı
Elif ESMEN

1865 yılında Bursa 
ilçelerinde açılan 
ilk mektep olan 
Umurbey Rüştiyesinin 
kurulmasında 
büyük katkıları olan 
Umurbeyli Hacı Etem 
Ağa Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde 
düzenlenen pilav 
günü ile anıldı. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler'in ev sahipliğini 
yaptığı Hacı Etem Ağa 
anma ve pilav 
gününe, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün, Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Murat 
Karaman, İlçe 
Emniyet Müdürü

Ali Kemal Kurt, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, okul 
müdürleri, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı. 
Anma günü nedeniyle 
bir dakikalık saygı 
duruşunun ardından 
İstiklal Marşı okundu. 
Haçı Etem Ağa'yı 
anma ve pilav günü 
etkinliklerinin açış 
konuşmasını yapan 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Eski Müdürü Naci 
Pehlivan verdiği 
bilgide; 1863. yılında 
Sultan Abdülaziz'in 
emri ile Bursa 
İlçelerinde kurulması 
emredilen Rüştiye 
Okulu için hiçbir 
ilçeden talep 
gelmeyince Gemlik

de ticaretle uğraşan 
Hacı Etem Ağa 
tarafından kendisine 
ait bugünkü 
belediye binasının 
olduğu yere köylünün 
tepkisine rağmen 
okulun açılmasını 
sağladığını söyledi. 
Umurbey Rüştiyesinin 
mezunlarından birinin 
de Türkiye'nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar'ın olduğunu 
hatırlatan Belediye 
Başkanı Güler, 
"Hacı Etem Ağa'ya 
vefa borcumuz 
nedeniyle buradayız. 
Yediği dayağa rağmen 
yılmadan Umurbey 
Rüştiyesinin kurul
masına çaba gösteren 
Etem Ağa'ya şükran 
borçluyuz. Umurbey 
Celal Bayar anıtı 
burada olduğu için 
değil, Celal Bavar

Rüştiyede yetiştiği 
için önemlidir" 
şeklinde konuştu. 
Hacı Etem Ağa anma 
ve pilav günü etkinlik
lerine ikinci kez 
katılan Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
"İlk ateşi Hacı Etem 
ağa yakmış torunları 
da bu bayrağı

devralmıştır. Değişen 
eğitim ve öğretim de 
gelişmeye ayak 
uydurarak trentleri 
iyi değerlendirmeliyiz. 
Hacı Etem Ağa 
kendisi gibi eğitime 
gönül vermiş 
insanlar sayesinde 
yaşayacaktır" dedi.
Umurbey Rüştiyesinin

kuruluşunun 41. yıl 
dönümü ve Hacı 
Etem Ağa'yı anma 
etkinliklerinde 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin yaptığı 
çeşitli gösterilerin 
ardından geleneksel 
pilav, helva ve 
ayran dağıtıldı.

s « &
8ff M ÖZALP Elimi!

>*i

i-

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİLSATlUKveKİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır’da kiralık daire İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 

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

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 51410 21

i

OT

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

BAYAN HASTAYA
BAKACAK BAYAN j 

HASTA BAKICI ARANIYOR 
Tel: 0.224 513 26 16]

http://www.gemlik
gazetesi.com
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Salamura suları caddeye taştı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İki günden bu yana 
Çarşı Deresinde 
başlayan 
siyahlaşmanın 
nedeni belli oldu. 
Çevre yolu dışında 
Toptancı Zeytin Hali 
ve çevresinde 
bulunan zeytin 

depolarından yağmur 
rögarlarına verilen 
salamura zeytin ve 
suları görenleri 
hayrete düşürdü. 
Depolarından ve 
zeytin kamyonların
dan bıraktıkları 
atıklar nedeniyle 
tıkanan rögarlardan 
dışarı çıkan zeytin 

ve salamura suları 
cadde boyunca 
aktıktan sonra 
başka bir rögardan 
dereye kadar ulaştı. 
Yapılanların yanlış 
ve çevreyi kirlet
menin en güzel 
örneği olduğunu 
ifade eden vatan
daşlar ise hiçbir

letmesine tepki 
gösteren

X Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, çevrede bir 
çok zeytin kuruluşu
nun bulunduğunu * 
belirterek, "Bizden 
çevreyi kirleten ve 
dereye atık hiçbir

yetkilinin duruma 
müdahale etmemesini 
hayretle karşıladık
larını söylediler.
BİZİMLE İLGİSİ YOK 
Öte yandan 
salamura sularının 
Marmarabirlik 
depolarının önünde 
rögarlardan dışarı 
çıkarak çevreyi kir

salamura suyu 
gitmez, biz buna 
müsaade etmeyiz" 
diye konuştu.
Cadde boyunca 
salamura suyuyla 
dağılan zeytin ve 
atıklar suyla 
temizlenerek yine 
yağmur rögarlara 
verildi.

EMİR GUL
Gem

»w. site

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

■

A■E

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel - Fax: 513 03 44

5130302
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Kapalı salon inşaatında 
ödenek sorunu

10 gün kaçabildi
Elif ESMEN

Yapımı yılan 
hikayesine dönen 
Kapalı Spor 
Salonu inşaatında 
yavaşlayan çalış
malar ödenek sıkın
tısına bağlanıyor. 
Nisan ya da 
Mayıs ayı sonunda 
bitirileceği 
savunulan ancak 
çalışmaların ancak 
Eylül ayında 
bitirilecek gibi 
devam etmesi 
salonun bitimini 
bekleyenleri hayal 
kırıklığına uğratıyor. 
Kapalı salonun 
1500 kişilik 
seyirci tribünlerinde 
devam eden çalış
malarda koltuk 
yerlerine karo 
döşeniyor.

Salonun müştemilat 
kısmında ise 
soyunma odaları ile 
duş ve tuvaletlerin 
fayans işleri 
bitirilirken yer 

döşeme çalışmaları 
sürüyor.
Salon inşaatının 
geçtiğimiz ay 
içinde hızlandırıl
masına rağmen

biranda 
yavaşlatılması ise 
ödenekte sıkıntı 
yaşandığı 
söylentilerini 
doğuruyor.

Kız arkadaşının 
peşinden geldiğini 
iddia ettiği şahsı tek 
kurşunla öldüren 
zanlı, 10 gün 
sonra Mudanya'daki 
saklandığı evde 
yakalandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
yaklaşık 10 gün önce 
Sıracevizler Mahallesi 
Kaya Sokak'ta 
ensesine sıkılan tek 
kurşunla öldürülen 
Fadıl Ferruh 
Durgut'un (39) 
katil zanlısı Ümit 
Salih Ç. (28) 
yakalandı.
Cinayetin ardından 
harekete geçen 
polis ekipleri, 
yaptıkları araştır
maların ardından 
Fadıl Ferruh 
Durgut'u öldüren 
kişinin Ümit Salih Ç. 

‘Gemlik Körfez’ internette
www. g e m I i kkorf ezgazetes i. com

olduğunu belirledi. 
Bu gelişmenin 
ardından soruştur
mayı derinleştiren 
polis ekipleri, 
Ümit Salih Ç.'nin 
Mudanya'da 
bir evde saklandığını 
tespit etti. 
Daha sonra söz 
konusu adrese 
baskın yapan 
ekipler, Ümit Salih 
Ç.'yi yakaladı. 
Hiçbir işle uğraş
madığı ve daha önce
den de suç kaydının 
bulunduğu belirtilen 
Ümit Salih Ç.'nin, 
Fadıl Ferruh Durgut'u 
sevgilisinin peşinden 
geldiğini görünce 
öldürdüğünü iddia 
ettiği öğrenildi. 
Emniyette ifadesi 
alınan Ümit Salih 
Ç., Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
sevk edildi.

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

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Kotolog basımı

3 3 Y İL L I K T E C R U BE M İZ İLE 
MI Z M E T İN İZ D E Yİ Z

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Yeniden yargılanmaya red
Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalân'ın 
yeniden yargılanması 
talebini reddetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Ankara 11. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 
yeniden yargılama 
talebini bugün karara 
bağladı. Mahkeme, 
yeniden yargılanma 
maddesini

| düzenleyen

Vergi indirimi 2008’e kaldı
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener; . 
mortgage sisteminde 
vergi indiriminin, 
inşaat fiyatlarını ve 
kşmu finansman 
dengesini olumsuz et 
kileyebileceği için 
2008'e kaldığını 
bildirdi.
Şener, GAP İdaresi

CMK'nın 311 ve 
devamı mad
deleriyle 318 
maddesinde yer 
alan "yargıla
manın yenilen
mesi isteminin 
kabule değer 
olup olmadığına 
dair olan karar 
duruşma yapılmak
sızın verilir" 
hükümleri uyarınca 
Öcalan'ın yeniden 
yargılanma talebini 
reddetti.

Başkanlığı'nda GAP 
konulu resim, şiir ve 
kompozisyon 
yarışmasında ödül 
kazanan çocuklara 
ödüllerini verdikten 
sonra, gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 
Abdüllatif Şener, tut- 
sat (mortgage) siste
minde vergi indirim
inden neden

Mahkeme ayrıca, 
Öcalan hakkında
verilen müebbet 
ağır hapis cezasını 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis ceza
sı olarak düzeltilme
sine karar verdi.

vazgeçildiğinin sorul
ması üzerine, 
"Prensip olarak vergi 
indirimi olmalıdır. 
Ama bütçe finans 
dengeleri ve ilk yıllar
da uygulamanın 
sonuçlarının 
görülmesi için 
2008'in başında 
yürürlüğe girecek" 
dedi.

Fellıııllalı Gülen’e beraat
Fethullah Gülen, 
10 yıla kadar ağır 
hapis cezası 
istemiyle yargılandığı 
davada beraat etti. 
Mahkeme, 3713 
sayılı Terörle Müca 
dele Kanunu'ndaki 
değişiklikleri 
dikkate alarak, 
Gülen'in avukatlarının 
beraat talebini 
kabul etti.
Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davanın 
bugünkü duruşması
na, Gülen'in avukat
ları Abdülkadir 
Aksoy ile Orhan 
Erdemli katıldı. 
Ankara Cumhuriyet 
Savcısı Salim

‘fipmlik KnrM Gazetemizi
VCllllin RUHÇA www.gemlikkorfezgazetesi.com

internette adresinden okuyabilirsiniz

Demirci, geçen 
duruşmada verdiği 
beraat talebinin reddi 
yönündeki esas 
hakkındaki müta
laasını tekrarladı.
Gülen'in avukatları da 
daha önce verdikleri 
savunmalarını 
yineledi..
Mahkeme Başkanı

Mehmet Orhan 
Karadeniz, 
Gülen'in 2000 
yılında 10 yıla 
kadar ağır hapis 
istemiyle 
yargılandığı ve kesin 
hükme bağlanması 
ertelenen kamu 
davasından beraat 
ettiğini açıkladı.

MÜHENDİSLİK LTD.
Sabahattin DOKSANBİR

ŞTİ.

Buderus

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Atamalara durdurma Internet telefonlarına numara
Danıştay 2. Dairesi, 
Milli Eğitim 
Bakanlığının, 
"Anadolu Liselerine 
Öğretmen Seçimine" 
ilişkin genelgesinin 
yürütmesini durdur
du. Türk Eğitim- 
Sen'in, Milli Eğitim 
Bakanlığının 23 
Ağustos 2005'te 
yayımladığı "Anadolu 
Liselerine Öğretmen 
Seçimine" ilişkin 
genelgenin iptali ve 
yürütmenin durdurul
ması istemiyle açtığı 
davanın ilk aşaması 
sonuçlandı.
Danıştay 2. Daireşi, 
söz konusu genel
genin yürütmesini 
oybirliği ile durdur
du. Daire'nin kararın
da, "Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı 
Anadolu Liseleri 
Öğretmenlerinin 
Seçimi ve 
Atamalarına İlişkin 
Yönetmeliğin" bu

‘Gemlik Körfez’ www, 
internette

jmlikkorfezgazetesi.com 
adresini tıklayın

okullarda görev 
yapacak öğretmen
lerin sınavla 
atanacağını 
öngördüğü 
anımsatıldı.
Yönetmelikte 
ana kural olarak 
öngörülen "sınav"ın 
genelge ile istisna 
durumuna geti 
rildiğine işaret edilen 
kararda, "Ana kuralın 
ihmal edilmek 
suretiyle sınavsız 
atananlarla boş 
kadroların doldurul
maya çalışılması, 
sicil, liyakat ve kıdem 
gibi unsurların yönet
melikte öngörüldüğü 

şekilde dikkate alın
maması sonucu bu 
okullara atamaları 
düzenleyen yönet
melik hükümlerine 
aykırı bir genelge 
uygulamaya konul
muştur" denildi. 
Kararda, "sayılan bu 
asli sakatlıklar dava 
konusu genelgeyi 
uygulanamaz hale 
getirdiğinden", 
yönetmeliğe uygun 
yeni düzenlemeler 
yapılması yönünden 
genelgenin tümü 
hakkında yürütmenin 
durdurulması kararı 
verilmesi gerektiği 
belirtildi.

Kullanıcılara daha 
ucuza telefon 
görüşmesi yapma 
imkanı sunan internet 
telefonları numara
landırılıyor. 
Telekomünikasyon 
Kurumu, internet 
üzerinden telefon 
görüşmelerinde kul
lanılacak numara tah
sislerini yıl sonuna 
kadar gerçekleştire
cek. Uzak mesafe tele
fon işletmecileri, inter
net üzerinden telefon
la görüşmek isteyen 
abonelerine ev ya da 
cep telefonu gibi 
numaralar verecek. 
Telekomünikasyon 
Kurumu Başkan 
Yardımcısı Ertuğrul 
Karaçuha, internet 
üzerinden telefon 
görüşmesi (VolP) 
konusunun düzen 
leyici kurumlan son 
dönemde meşgul et 
meye başladığını 
söyledi. Sabit ya da 
cep telefonlarına oran
la daha ucuza iletişim 
sağlayan internetten 
telefon görüşmesi 
konusunda dünyada 
yoğun tartışmalar 
yapıldığını kaydeden 
Karaçuha, bu konuda 
en ine çıkan sorun-

ların başında "acil 
çağrı" imkanının 
bulunmayışının 
geldiğini vurguladı. 
İşletmelerin telefon 
hizmeti sunarken, 
kullanıcının acil 
durumlarında yerini 
belirleyerek müdaha 
leye imkan sağlaması 
gerektiğini ifade eden 
Karaçuha, internet 
üzerinden telefon 
kullanıcılarının şu 
anda bu imkanının 
bulunmadığını 
belirtti.
VolP kullanıcılarının 
özellikle kaçakçılık ya 
da kanunsuz işler 
yönünden takip 
edilebilmesi gerektiği
ni dile getiren 
Karaçuha, acil çağrı 
ve izlenebilme yön
lerinin tartışıldığını, bu 
alanlarda bazı tedbir
lere ihtiyaç olduğunu 
ifade etti. Uzak mesafe 
telefon işletmecilerinin 

yasal olarak internet 
üzerinden kullanıcı 
adresi vererek konuş- 
turamadıklarını kayde
den Karaçuha, ancak 
kullanıcıların bazı 
programları yükle 
yerek internet 
üzerinden görüşme 
yapabildiklerini anım
sattı. Telekomünikas 
yon Kurumu'nun bu 
alanda düzenleme 
yapacağını, bu sayede 
uzak mesafe telefon 
işletmecileri ve gele
cekte bu alanda 
faaliyet gösterecek 
sabit telekomünikas 
yon işletmecilerinin 
Kurum'dan numara 
alabileceklerini 
belirten Karaçuha, 
işletmelerin numara 
bloklarını vererek kul
lanıcılarını internet 
üzerinden karşılıklı 
konuşturma imkanına 
kavuşacaklarını 
bildirdi.

r V

Vflilldnf ™YA DOGALGAZ ISI SAN. 
rn!, T?1 ' HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞIgemlik ana bayii

✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓ TESİSAT ve PROJE

✓ SPLİT KLİMALAR

✓ DOGALGAZ

kontrol cihaılannûa 
ÜMR

✓ raAai ah öaraöi Tel & Fax: (0-224) 513 88 26DOGALGAZ 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

jmlikkorfezgazetesi.com
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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LPG çalışanlarına eğitim geliyor
Liki'c Petrol Gazı (LPG) 
sektöründe hizmet 
veren 400 bin çalışan, 
Makine Mühendisleri 
Odası (MMO) tarafın
dan eğitilecek.
MMO Antalya Şube 
Başkanı Mustafa 
Karaman, 
düzenlediği basın 
toplantısında, LPG 
Piyasası Kanunu 
Eğitim Yönetmeliği'ne 
göre, bu hizmet sek
töründe çalışanların 
eğitimden geçirilmesi 
gerektiğini hatırlattı. 
LPG hizmetlerinin 
tüketiciye, ekonomik, 
kaliteli ve güvenlikli 
bir şekilde ulaştırıl
masının hedeflendiği
ni belirten Karaman, 
LPG Piyasası 
Kanunu'na göre, bu 
sektörde görev yapan 
tüm personelin, Türk 
Mühendis ve Mimar

Odaları Birliği'ne 
(TMMOB) bağlı ilgili 
meslek odası tarafın
dan eğitilmesinin 
zorunlu hale 
getirildiğini bildirdi. 
LPG piyasasında 
görev alacak 
personele verilecek 
eğitimlerle, 
piyasadaki teknolojik 
gelişmelerin takibi, 
hizmet kalitesinin 
artırılması, mesleğin 
gerektirdiği bilgi, 
beceri ve 
davranışların 
kazandırılması, 
çevreye verilebilecek 
zararın ve 
ekonomik kayıpların 
önlenmesi, can ve 
mal güvenliğinin 
sağlanmasının 
hedeflendiğini 
vurgulayan Karaman, 
şunları kaydetti: 
"Bu sektörde hizmet

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü J

Genel Sekreteri
e-mail: yeldabykz@yahoo.coin.

veren yaklaşık 400 
bin çalışanın eğitimi 
Makine Mühendisleri 
Odası tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Eğitimlere 
yakında başlanacak. 
Odamıza verilen 
yetki ve sorumluluk 
kapsamındaki 
bu eğitimleri 66 
bin üyemizin bilgi ve 
deneyim birikimini, 
18 Şube ve 
110'a yakın il, ilçe 
temsilciliği ve mesleki

denetim bürosuyla, 
LPG sektöründe 
bulunan kurum ve 
kuruluşlarla da 
paylaşarak, 
kamu yararı 
doğrultusunda, 
LPG'lerin kul
lanıcılara, ekonomik, 
kaliteli ve güvenli 
bir şekilde ulaştırıl
ması hedefiyle hazır
lıklarını tamamlamış 
olup, en kısa 
zamanda gerçek
leştirecektir."

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok... 

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464’e mesaj atın.

www.tema.org.tr

İçimden geldiği gibi...
Son günlerde sürekli olarak dile getirilen 

özgürlük, laiklik, türban gibi bir takım konular 
ne yazık ki, amaç dışına çıkartılarak, ideolojik . 
yandaşlığa doğru kayma eğilimi gösteriyor. 
Herkes kendi çıkarını gözeterek, sosyal bütün
lüğümüzü bozma çabasına giriyor. Mustafa 
Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güze
lim Cumhuriyeti tam anlamıyla benimseyip, 
yaşayamiyoruz. kuruluşumuzdan beri; gerek 
iç, gerekse dış düşmanlarımızın, bir şekilde 
yandaş bularak toplumsal refahımızı bozma 
yarışı içerindeler. Bunu da en hassas olduğu
muz konuları kullanarak yapıyorlar. Nedir bu 
konular; biri "din" olgusu, diğeri de "milliyetçi
lik" olgusu. Bir bakıyorsunuz, din elden gidi 
yor deyip, rejimimizi ve bunu getirisi olan laik
liği içine sindiremeyenler, bir yandan da 
ülkemizde, sanki vatandaşlarımızın arasında 
herhangi bir ayrımcılık varmış gibi, köken fark
lılıklarını ısıtıp ısıtıp önümüze koyan bölücüler. 
Artık biz bunları duymak, yaşamak istemi 
yoruz. Gerçekten çok yazık oluyor. Rahat 
gerçekten bir takım kişilerin işine gelmiyor. 
Bakın İran'a, geçen Cuma gününe kadar tüm 
bayanlara, yarım olarak kapattıkları saçlarını, 
tek bir teli gözükmeyecek şekilde kapatma 
zorunluluğu getirildi. Oradaki bayanların tatil 
için geldikleri ülkemizdeki fotoğraflarını 
gördüğümüzde, gerçekten bu olacak şey değil 
diye düşünüyoruz.

Din dayatmayla benîmsetilemez, iman duy
gusu o kadar güzeldir ki, zorla değil, içten 
gelecek şekilde inanılarak yaşanır. Kendi 
ülkemize baktığımızda herkes istediği gibi 
dinini yaşıyor. Bu arada türban konusu ne ola
cak diye sorarsanız. İşte yazımın başlarında 
bahsettiğim gibi, bu konuyu kullanarak siyasi 
malzeme yapanlar, türbanı farklı görüşlere 
göre takarak dini rejim isteyenler yüzünden bu 
hale geldi. Bunlardan çok daha önemli konu
larımız var bizim. İleri medeniyetler seviyesine 
ulaşmak için yapacak çok işimiz var. Önce 
sağlık, eğitim, güvenlik gibi baş konularımız 
düzeltmeye bakalım. Bu yüce vatanımızda 
gözü olanların oyunlarına kanmayalım. Zaman 
birlik olma zamanıdır. Hem de tüm içtenliği 
mizle. Amacımız çağdaş, laik ve sosyal 
demokrasinin özümsenmesi için var gücümü
zle çalışıp, Atatürk'ün ilke ve devrimler! ışığın
da Türk Milleti'ni uluslar arası arenada elbir- 
liğiyle hak ettiği konuma getirmek olmalıdır. 
Türkiye'nin farklı kültürlerini içerisinde 
barındırarak, hepsinin birbirleriyle kay
naştırılarak, barışçıl bir toplumda yaşatılmasını 
sekteye uğratmak isteyenler, asla başarıya 
ulaşamayacaklar.

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

ACİLSATILIK 
KELEPİR DAİRE

Manastır9 de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09

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

Mehmet ÖZDEMİR

http://www.tema.org.tr
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ÇİZİYORUMDimya’da çalışan çocuk
Dünya Çalışma 
Örgütü'nün (ILO) 
saptamalarına göre, 
çalışan çocuk sayısı 
2000-2004 yılları 
arasında %11 
oranında azalarak 
246 milyondan 
218 milyona indi. 
ILO'nun çocuk 
işçiliğinin durdurul
ması yolunda 
küresel düzeyde 
sağlanan başarıları 
ve yerine getirilmesi 
gerekli görevleri 
ortaya koyan 
"Çocuk İşçiliğinde 
Sona Doğru; 
Ulaşılabilir Bir 
HedĞf" raporu 
yayımlandı. 
ILO Türkiye 
Temsilcisi Gülay . 
Aslantepe, düzen
lediği toplantıda 
rapor hakkında 
bilgi verdi. - 
Aslantepe, ILO'nun 
1992 yılında küresel 
boyutta başlattığı 
çocuk emeğiyle 
mücadele çalış
malarının olumlu 
meyvelerini vermeye 
başladığını söyledi. 
2000-2004 yılları 

MED LIFE’ta
kendi işinizi 

yaparak 
1000 YTL

kazanabilirsiniz

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

Kundl i€MR€ KUNDURA

KALİTEDE GÜVENCE
DÖKTAS

BORÇELIK 
fişleri geçerlidir

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ 
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

arasında çalışan 
çocuk sayısında 
%11 oranında 
azalma olduğunu, 
bunun da 246 
milyon olan çalışan 
çocuk sayısının 
218 milyona düşmesi 
anlamına geldiğini 
belirten Aslantepe, 
"Küreşel boyutta 
%11'lik bir azalma 
var. Tehlikeli ve ağır 
işlerdeki azalmanın 
oranı da özellikle 5- 
11 yaş arası çocuk
larda %26'ları 
buluyor" dedi.
Aslantepe, 
çocuk işçiliğiyle 
mücadelede en 
olumlu gelişmelerin 
Latin Amerika ve

Karaib ülkelerinde 
gözlendiğini, bu 
bölgedeki en başarılı 
ülkenin ise Brezilya 
olduğunu ifade etti. 
Sahra Afrikası'nda 
ise HlV'in insan 
gücünü olumsuz 
etkilemesinden 
dolayı çocuk 
emeğinin halen 
yoğun bir şekilde 
kullanıldığını 
kaydeden Aslantepe, 
Türkiye'de ise çocuk 
emeğinin sonlandırıl- 
ması noktasında 
çok önemli adımlar 
atıldığını belirtti. 
Bu yıl içinde Türkiye 
İstatistik Kurumu ile 
birlikte yapacakları 
çalışmayla

Türkiye deki çocuk 
işçi sayısını ve neler 
yapabileceklerini 
belirleyeceklerini 
bildiren Aslantepe, 
"Umarım bu çalışma, 
Türkiye'de çocuk 
emeğinde çok 
önemli bir azalmanın 
olduğunu karşımıza 
çıkaracak. Tabii 
bunda da temel 
eğitimin 8 yıla çıkmış 
olması son derece 
önemli bir adımdı" 
diye konuştu. 
Zamana bağlı 
programlarda, 
ülkelerin, ulusal 
politikalarında 
yapacakları değişik
lerle ve atacakları 
çok önemli stratejik 
adımlarla belirli bir 
zaman içinde 
çocuk emeğini 
sonlandırmayı 
taahhüt ettiklerini 
anımsatan 
Aslantepe, "Türkiye 
de bu taahhütte 
bulundu ve 
2015 yılına kadar 
Türkiye'de çocuk 
emeğinin son- 
landırılacağını 
umuyoruz" dedi.

arış Güler’in 
aleminden

Teknolojik
diyabete dikkat

Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Endokrin ve 
Metabolizma 
Hastalıkları Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Tamer Tetiker, 
teknolojinin insanları 
hantallaştırarak obez 
olmalarına yol 
açtığını belirterek, 
obez insanların da 
sıklıkla diyabet 
hastalığına yaka
landıklarını söyledi. 
Halk arasında şeker 
hastalığı olarak bili
nen diyabetin toplum 
arasında hızla 
yayıldığını ve 8-9 
yaşlarındaki çocuk
larda da görülmeye 
başlandığını belirten 
Tetiker, bundan 20 yıl 
önce çocuklarda 
diyabetin görülme 
oranının çok az 
olmasına rağmen 
bugün ise çocuklar 
arasında hızla yayıl
maya başladığını 
söyledi. Diyabetin 
önlenmesi için bir 
takım çalışmalar 
yapılması gerektiğini 
ifade eden Tetiker, 
"Eskiden çocuklarda 
şeker hastalığı 
görülme oranı 
oldukça azdı. 
Şimdilerde ise sıklık
la görülüyor. 8-10 
yaş arası çocuklarda 
yapılan testlerde 
diyabet rahatsızlık
ları sıklıkla gözlenir 
hale geldi. Çocuklar 
eskiden sokaklarda 
top koşturur, fiziksel 
aktiviteli oyunlar 
oynarlardı. Bu 
nedenle obezite 
olmazdı. Şimdi ise 

çocuklar teknolojik 
aletler ile hareketsiz 
bir şekilde oyunlar I 
oynuyor. Servisle . | 
okula gidiyor, sürekli 
hamburger, cips gibi 
yağlı gıdalar 
tüketiyorlar ve 
yeniden okuldan 
servisle eve gelerek, 
akşam bilgisayar 
oyunları oynayıp, 
uykuları geldiğinde ı 
ise yatıyorlar. Bu da j 
obez olmalarına ve * 
dolayısıyla diyabete i 
yakalanmalarına 
neden oluyor" 
dedi
İnsanların teknolojik I 
aletlerin başında 
sadece parmaklarını 
kullanarak saatlerini 
geçirmesinin 
obezitenin en büyük i 
nedeni olduğunu 1 
vurgulayan Tetiker, 
"Teknolojik aletlerin i 
hareketsizce kul- | 
lanımı en çok çocuk
larda diyabete yol ■ 
açıyor. Yetişkinlerin 
günleri de çocuklar* | 
dan farklı değil. 1 
İşimize otomobil I 
veya başka bir 
ulaşım aracıyla 
gidiyor, İşyerimizde I 
masa başında otu- ■ 
ruyoruz. Akşam 
olunca yeniden bir I 
araçla eve gelip - 
televizyon izleyip A 
yatıyoruz. Hatta 2 A 
katı bile asansörle ■ 
çıkıyoruz. Teknoloji 
insanları han
tallaştırdığı gibi j 
şeker hastalığının .■ 
oluşmasının baş J 
nedeni" diye 
konuştu.
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Cep telefonu 
bağımlılık yapıyor

Ayak sağlığına dikkat

Avustralya’nın 
Queensland 
Üniversitesi 
bünyesinde yapılan 
bir araştırma, cep 
telefonu kullanımının, 
abartılması halinde 
aynı sigarada olduğu 
gibi bağımlılık yap
tığını belirledi. 
Araştırma sonuçları
na göre çok fazla cep 
telefonu kullananlar, 
cep telefonlarından 
ayrıldıklarında anksi- 
ete, sürekli yorgun
luk, hatta panik gibi 
psikolojik sorunlarla 
karşılaşıyor.
İNTERNETTEN 
BİLE TEHLİKELİ 
Araştırmanın 
başında bulunan > 
akademisyen Diana 
James, cep telefonu 
bağımlılığın internet 
bağımlılığından bile 
daha tehlikeli 
olduğunu zira bil
gisayarın başından 
kaîkma imkanı 
varken cep telefon
larının sürekli insan- 
.ların yanında bulun
duğunu vurguladı. 
James, cep telefonu 
bağımlılığının bazı 
kişilerde iyice 
abartılarak "cep tele- 
fonsuz yapamam"

noktasına getir
ildiğinin altını çizdi. 
Araştırmada, 45 
yaşın altındaki 
bireylerde cep 
telefonu kullanımının 
duygusal, psikolojik, 
finansal ve 
sosyal etkileri 
araştırıldı. Araştırma 
sonuçları bazı kişi
lerin cep telefonunu 
bir nevi "güvenlik 
battaniyesi" gibi 
gördüğünü ve çağrı 
ya da mesaj ala
madıklarında 
ruhsal bazı sıkıntılar 
yaşadıklarını 
ortaya koydu. 
Araştırmada, 
cep telefonunu en 
çok kullanan kitlenin 
gençler ve ofis 
çalışanları olduğu 
vurgulandı. 
İSKOÇYA’DA BİR 
ÇOCUK TEDAVİ

GÖRDÜ 
Öte yandan 
İskoçya’da 
yayınlanan Scotsman 
gazetsinin haberine 
göre, geçtiğimiz 
yıl 19 yaşındaki bir 
Iskoç çocuğun, 
cep telefonu bağım
lılığı nedeniyle tedavi 
gördüğü ortaya 
çıktı. Adı açıklan
mayan çocuğun 
yılda mesajlaşmak 
için 10 bin YTL’nin 
üzerinde para 
harcadığı ve 
haftada ortalama 
7ÖÖ mesaj 
gönderdiği bildirildi. 
Çocuğun, İskoçya’da 
genelde alkol bağım
lılarına yardım 
edilen bir kurumda 
bu alışkanlıktan kur
tulmak için psikolojik 
destek aldığı 
vurgulandı.

Özellikle yaz ayların
da artış gösteren ve 
bulaşıcı özelliği 
dolayısıyla özenli 
olunmaması duru
munda aile bireyleri 
arasında kısa sürede 
yaygınlaşan, rahatsız 
edici boyutlarda 
kaşınma gibi 
şikayetlere yol açan 
mantar hastalığından 
korunmak için, bakı
ma özen gösterilme
si, giysi ve ayakkabı
da seçici olunması 
gerektiği bildirildi. * 
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hamdi 
Memişoğlu, aşırı ter
leme, yüzme ve sık 
duş alınması son
rasında ıslak ve 
nemli kalmanın man
tar hastalığım tetik- 
lediğini belirterek, 
"Tedavi görmeyen 
kişilerde ya da 
tedavinin eksik uygu
lanması sonucu 
hastalık kronik bir 

' seyir göstererek yıl- 
! larca sürebilir" 
uyarısında bulundu. 
Memişoğlu, yaz 
aylarında, aşırı ter
leme, deniz ve 
havuza girilme ile 
duş sonrasında iyi 
kurulanmama, özel
likle ayakların uzun 
süreli ıslak ve nemli 
kalması nedeniyle

hastalığa daha sık 
rastlandığını kaydetti. 
Bu konuda rahatsı
zlık çekenleri özellik
le ayaklarını uzun 
süre ıslak ve nemli 
bırakmamaları 
konusunda uyaran 
Memişoğlu, 
"Hastalığı tetikleyön 
konularda duyarlı 
olunmalı.. Bu nedenle 
banyo ve yüzmeden 
sonra vücutla birlikte 
ayaklar iyice kurulan
malı. Ayaklarında 
mantar hastalığı 
olanlar ayrı havlu kul
lanmalı ve bunu 
başka yerle temas 
ettirmemeli" dedi. 
Mantar hastalığının 
ortaya çıkmasında, 
lastik ve kauçuk gibi 
havalanmayı önleye
cek, ıslaklığa ve ter
lemeye neden olan 
ayakkabıların, naylon 
çorapların ve sentetik 
iç çamaşırlarının 
uzun süre giyilmesin
den kaynaklandığını 
belirten Memişoğlu, 
şöyle devam etti: 
"Sıcak ve nemli 

ortamlarda, örneğin, 
havuz, hamam, 
sauna ve spor salon
ları mantar hastalık
larının buluşma 
olasılığının yoğun 
olduğu yerlerdir. 
Mantar hastalığı 
belirlendiğinde, 
çamaşır, havlu 
gibi malzemelerin 
kaynatılması ve ortak 
kullanılmaması 
gerekir. Özellikle 
ayak mantar hastalık
larında ayaklarınızı 
ıslak bırakmayınız. 
Sentetik ve 
naylon içeren 
ayakkabı, terlik ve 
çorap giymekten 
kaçınılmalıdır." 
Hastalığın, daha ileri 
aşamalarda kasıklar 
ve vücudun çeşitli 
yerlerinde de 
görülebildiğini ifade 
eden Memişoğlu, 
tedavi süresinin orta
lama 6' hafta 
olduğunu, ilerleyen 
vakalarda mutlaka bir 
dermatoloji uzmanına 
başvurulması gerek
tiğini vurguladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133'
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet 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 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513*22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz • 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 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 7.9
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Dünya’da 694 milyon 
kişi internet kullanıyor

Araştırma grubu 
ComScore 
Netvvorks'ün yaptığı 
bir araştırmaya göre, 
dünyada 15 yaşından 
büyük yaklaşık 
694 milyon kişi 
internet kullanıyor. 
Grubun Çin ve 
Hindistan dahil 
başlıca piyasalardan 
alınan verilere 
dayanarak Mart 
2006'da yaptığı 
araştırmaya göre, 
152 milyon kadarı 
ABD'de ve 23,9 
milyon kadarı 
Fransa'da olmak 
üzere dünyada 694 
milyon kişi internet 
kullanıcısı.
Araştırma, bu 
rakamın .15 yaş 
üstü dünya nüfusu
nun yüzde 14'üne 
karşılık geldiğini de 
ortaya koydu. 
Araştırmada en 
çok internet kul
lanıcısının bulun
duğu ülkelerin şu 
dağılımı gösterdiği 
belirtildi: ABD 152

milyon, Çin 72 
milyon, Japonya 
52 milyon, Almanya 
32 milyon ve 
İngiltere 30 milyon. 
Araştırmaya göre, 
24,6 milyon internet 
kullanıcısıyla 
Güney Kore listenin 
altıncı sırasında yer 
alırken, Fransa'da 
bu rakam 23,9 
milyon, Kanada'da 
19 milyon, İtalya'da 
16,8 milyon ve 
Hindistan'da 
16,7 milyon 
olarak belirlendi. 
Listenin onbirinci 
sırasında 13,2 milyon 
kullanıcıyla Brezilya 
geliyor. İspanya 
12,5 milyon, Hollanda 

11 milyon, Rusya 
10,8 milyon ve 
Avustralya 9,7 mil 
yon kullanıcı ile bu 
ülkeyi takip ediyor. 
15 yaşın altındaki 
internet kul
lanıcılarının sayısının 
ve internet kafe ya da 
cep telefonundan 
yapılan internet 
bağlantılarının değer
lendirilmediğinin 
belirtildiği araştırma-• 
da, internet başında 
geçirilen saatler 
konusunda İsrail'in 
kullanıcı başına aylık 
ortalama 57,5 saatle 
birinci sırada geldiği, 
bunun ABD'deki 
ortalamanın iki katı 
olduğu kaydedildi.

Dünyanın yarısı 
katı yakıt yakıyor
Dünya nüfusunun 
yarısının odun, 
kömür, tezek 
gibi katı yakıt 
kullandığı ve bu 
yakıtlardan 
çıkan zehirli 
dumanlardan 
dünyada yılda 1,5 
milyon kişinin 
öldüğü bildirildi. 
BM Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ), 
yayımladığı bir 
raporda, katı yakıt
ların çıkardığı 
dumandan 
zehirlenenlerin 
800 binini 

çocukların, 
500 binini kadınların, 
kalan 200 binini 
ise erkeklerin 
oluşturduğu 
belirtti.
Raporda, ayrıca 
kadın ve çocukların 
soludukları evdeki

‘Gemili Küfe’internetle ww.gemlilikorfezgazetesi.com adresini tıilajıı

kötü sobalardan 
çıkan dumanın, 
günde iki 
paket sigara 
içmeye 
denk olduğu 
kaydedildi.
Katı yakıt kullanan 
3 milyar insanın 
sayısını 2015'te 
yarıya indirmenin 
maliyetinin ise, 
yeni enerji kay
naklarına bağlı 
olarak 13 ila 43

milyar dolar 
olduğu belirtildi. 
Ancak böyle bir 
gelişmenin, 
katı yakıt 
kullanımından 
kaynaklanan 
sağlık harcamalann- 
da düşüş, daha 
az ölüm ve verimlilik 
artışı sonucu 
91 milyar dolarlık 
bir tasarrufla 
sonuçlanacağı da 
bildirildi.

Çok yakında başlayacak 
"Abonelik kampanyamızı' 

B€KL€VİN...
/l£AAnöCİ İrtibat Tel:

DOĞAL GAZ
GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

ww.gemlilikorfezgazetesi.com


Basınçlı su ile arabayı 4 metre havaya kaldırdılar 
Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri, Türkiye’de ilk defa bin 100 kiloluk arabayı su basıncı ile 
binlerce kişinin izlediği sırada 4 metre havaya kaldırmayı başararak, bir ilke imza attılar. Kültürpark’ta 
yapılan bu ilginç gösteri? bazı televizyon kanallarında canlı yayında gösterildi. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

SATILIK VİLLALAR

. . TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
8 Mayıs 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

GEMLİK UMURBEY’de 
Körfez manzarasına hakim 

Anahtar teslimi bitmiş müstakil 
Ayrık nizam, dubleks villalar 
TEL: (0.224) 513 38 84
GSM: (0.532) 271 74 19

Yarışmalarda dereceye girenlere ve yelken yarışlarına destek veren basın kuruluşlarına teşekkür plaketi verildi

Basın ve Gençlik Kupası Yelken yarışları yapılılı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yelkenler fora
Cumartesi-Pazar günleri İl Spor Müdürlü 

ğü Yelken Ajanlığı tarafından Gemlik’te Basın 
Kupası Yarışmaları düzenlemiş.

Basını düşündükleri için İl Spor 
Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Ancak, bu 
durum çok daha önceden basın kuruluşlarına 
duyurulmalıydı.

Hatta Bursa da bulunan Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Güney Marmara Şubesiyle birlikte organize 
edilmeliydi.

Anladığım kadarıyla Yelken Federasyonu 
Türkiye genelinde optimist dalında yapılacak 
yarışmalara çeşitli adlar veriliyor.

Bursa da bir tek yelken kulübü Gemlik’te 
olduğu için bu yarışa Basın Kupası adını ver
mişler sağolsunlar.

1979 yılında Kayıkhane Tesisleri’nde biz 
de Gemlik Yelken Spor Kulübünü kurmuştuk.

O zamanlar Kayıkhane bugün gibi değildi.
Gidip gelinmesi bile bir sorundu.

Ama döküntü tesisi adam etmiştik.
Ne var ki siyasetin kamplara ayrıldığı bir 

dönemde yaşıyorduk., Yelken Kulübü’nü bile 
zamanın AP’lileri siyasi malzeme yaptılar.

Bizim iyi niyetle başladığımız hizmet yarı
da kaldı.

O tarihlerde Gemlik’teki optimistler İznik’e 
götürülmüştü.

Amacımız da Gerhlik’e yeniden yelken 
sporunu kazandırmaktı.

Aradan yıllar geçtikten sonra küçük opti- 
misitleri Körfezimizde görmek bize büyük 
mutluluk veriyor.

Tesislerin Borusan’ınmış gibi lanse 
edMtnesi hoş değil.

Ama her kulübün arkasında maddi destek 
sağlayacak bir kurum gereklidir.

Bu bence Belediye olmalıydı, ama olmadı.
Körfez’de yelkenler dolu gezdikçe Körfez 

| de güzelleşiyor.

İlçe Gençlik ye Spor 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Basın ve Gençlik 
Kupası Yelken 
yarışları Kayıkhane 
Tesisleri önünde 
yapıldı.
Cumartesi ve Pazar 
günü yapılan 
Optimist genel ve 
optimist kızlar 
yarışmalarında 
derece alan 
sporcular ile yelken 
yarışlarına destek 
veren basın kuru
luşlarına teşekkür 
plaketi verildi.
Optimist genelde 
birinci sırayı alan 
Uğur Güner ile

Optimist kızlarda 
birinci olan Tuğba 
Ökzüz’e kupalarını

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut verdi. 
Genelde ikinci sırayı 
alan Haşan Sal ile 
kızlarda ikinci olan 
Zeynep Salduz 
kupasını İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan’dan alırken 
genel üçüncüsü 
Cengiz Beliç ile 
kızlar üçüncüsü 
Merve Öksüz’ün 
kupalarını Liman 
Başkanı Dr. Harun 
Özmaden verdi.

Genel yarışmada 
üçüncü olan Murat 
Samsun'a kupasını 
Basın adına Ünsal 
Malgil verirken 
beşinci sırayı alan 
Batuhan Cesur'a 
kupasını Borusan 
Lojistik adına Ahmet 
Doğan verdi.
Yarışmalarda en 
mücadeleci yelkenci 
seçilen Berke 
Tekin'e işe ödülünü 
yelken hocası 
Önder Cesur verdi.

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

Cumhuriyet ve değerleri.. 
Siyaset cambazları..

Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkma
mak için aklın yerinde yellerin esmesi 
gerek..

Türkiye Cumhuriyeti gerçek anlamda laik, 
demokratik, hukuksal bir yapıdadır.

Kuruluşunca kan ve irfan olduğu için 
duyguyu ve aklı doğru sentezlemiştir.

Cumhuriyet...
Kimsenin dinsel yaşamını sorgula

mamış...
Etnik kimliklerle uğraşmamış...
Irk, din, dil ayrımı yapmamış...
Türkiye toprakları üzerinde yaşayan 

herkesi yüreğiyle kucaklamış ve “Ne Mutlu 
Türküm Diyene “ sözleriyle de durumu çok 
net bir biçimde aktarmıştır..

Bir duygu ancak bu denli yalın olarak 
anlatılabilir..

Ne var ki...
Geçip giden yıllarda Türkiye Cumhuriyeti; 

kuranların ilkeleri ve attıkları temeller 
üzerinde yükselememiştir.

Sürekli çekiştirilmiştir.
Atatürk ilke ve devrimlerinin yanında 

gözükenler analitik yanlışlarla alt yapının 
kurulumunda sürekli hata yapmışlardır.

Tanımlar iyi yapılmış, kurallar doğru kon
muş ancak zarfla mazruf sürekli bir itişme 
halinde olmuştur.

Doğal olarak bu yapı karşı devrimcilerin 
işini kolaylaştırmış, Türkiye’nin dışarıdaki 
düşmanlarına da çanak tutmuştur.

Gelinen noktanın tahlilini yapacak olursak 
yüz yüze geldiğimiz gerçek budur.

Türk Aydını’nın, Türkiye Cumhuriyeti 
Yurttaşının bu gerçekle yüzleşmesi gerek
mektedir.

Taşın altına elini sokmak yaşamsal bir 
ilke olmak durumundadır..

Çünkü;
Dünyada hiç ama hiçbir şey “insansız” ve 

“duygusuz” gerçekleşmiyor.
Toplumları dinamik tutan ve geliştiren de 

duygularını yerinde ve zamanında harekete 
geçiren insanlardır.

•Başarılı olmak ve bağımsızlığı korumak 
için gösterilecek çabanın niteliği insanın 
genetik yapısıyla çok ilgili..

“Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen 
Atatürk bu sözleriyle Türk İnsanının 
genetiğini de çok net olarak ortaya koymak
tadır.

Ama..
Türkiye Cumuriyeti’nin yönetim işlevini . 

üstlenen kadrolar kendi işlerini kendi bildik
leri gibi okuyınca,okuma-yazma oranı 
oldukça düşük olan ülketpizde “at” larını 
pek bir güzel oynatmışlar,ülkeyi bir cam
bazhaneye çevirmeyi ve halkı uyutmayı 
becermişlerdir.

Cambazhanenin büyülü dünyasına ken
disini kaptıran vatandaş gerçeklerle daha 
yeni yeni yüz yüze gelmektedir.

Ne ki cambaz yine sahneye çıkmıştır...
Vatandaşı yeniden uyutmanın yollarını 

aramaktadır..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

ADD Gemlik 
Şubesi'nin düzen
lediği yemekte 
Atatürkçü düşünenler 
bir araya gelirken, 
düzenlenen yarış
malarda derece alan 
çocuklara ücretsiz 
burs imkanı sağlayan 
dershanelere 
de teşekkür 
belgesi verildi. 
Gemlik Gübre Sanayi 
Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen yemeğe 
ADD Marmara Bölge 
Sorumlusu Turgut 
Ünlü, ADD Genel 
Sekreteri Emre 
Altınışık, ADD Bursa 
Şubesi Başkanı Lütfü 
Kırayoğlu, ADD'nin 
kurulmasında emeği 
geçen eski ve yeni 
üyelerle ADD'ye gönül 
verenler katıldı. 
Gemlik Şube başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
yaptığı konuşmada, 
Atatürk'ün kurduğu 
genç Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ve 
Kemalist Aydınlanma 
devriminin yetiştirdiği 
her biri kendi alanında 
yetkin değerli bilim ve 
devlet adamlarının 
ortak düşünceleri 
doğrultusunda 1989 
yılında kurulan 
ADD'nin kurucularına 
teşekkür ederken 
hayatını kaybedenleri 
de minnetle andık
larını söyledi. 
Laikliğin 
değiştirilmesini 

isteyenlerin 
Atatürk'ün açılış 
gününü çocuklara 
bayram olarak hediye 
ettiği TBMM'de çocuk 
diye 21 yaşındaki 
örümcek kafalı insanı 
konuşturarak şeriat 
özlepılerini dile 
getirdiklerini belirten 
Kızılkaya, "Ülkemizin 
Üniversite gibi çağdaş 
bir eğitim kurumunda 
bir profesör kadın 
öğretmenlerin sadece 
kız öğrencilere öğret
menlik yapmalarını 
isteyebiliyor. Biz 
ADD olarak bunların 
Atatürk ilkelerine, 
devletimizin çağdaş, 
laik yapısına, devrim 
kanunlarına yapılan 
bir saldırı olarak 
görüyor ve kınıyoruz. 
On gün önce 23 
Nisanda Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının 86. yılını 
kutladık. Bayram 
günü bayram kutla
ması yapılır. Bayram 
günü tatildir, çalışan 
olmaz, kanun öyle 
der. Ama ilçemizde 
maalesef başka gün 
kalmamış gibi bazı 
işgüzar okul ve kurum 
müdürleri bayram 
günü veli toplantısı 
yapıyor, kurs sınavı 
yapıyorlar. Tabi amir
lerinden izinlerini 
alarak. Saat 13.oo ve 
14.oo gibi saatlerde 
veli toplantısı, 
sınav yapan okul 
yöneticilerinin, 
öğretmenlerinin

bayrama katılıp 
katılmadıklarını merak 
ediyorum. Çünkü bu 
bayram Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı. Hadi çocuk 
bayramı diyebilirsin 
ama Ulusal egemen
lik? Bunu rafa mı 
kaldırıyorsun uz ? " 
diye konuştu.
ADU olarak ve Atatürk 
ilkelerini benimseyen, 
ülkesinin bağımsız 
lığını, bütünlüğünü, 
çağdaş, laik yapısını 
savunan bireyler 
olarak böylesi uygula
malar karşısında 
sessiz kalmamaları 
gerektiğini söyleyen 
Mehmet Kızılkaya, „ 
"Bir taraftan 
emperyalist güçler 
diğer taraftan onların 
beslemeleri olan 
bölücü PKK ve 
gerici güçlere

karşı emeğimizi, 
zamanımızı, paramızı 
harcayıp bilgimizi 
paylaşarak karşı 
koymalıyız. Sahip 
olduğumuz 
bağımsızlık, 
demokrasi, çağdaşlık, 
laiklik, ulus devlet 
gibi değerlerimiz 
ancak böyle korunur". 
şeklinde konuştu. 
ADD'nin düzenlediği 
yemekli gecede ayrıca 
yapılan çeşitli yarış
malarda derece alan 
çocuklara ücretsiz 
burs imkanı veren 
özel dershane yöneti
cilerine yemeğe 
katılan davetliler 
tarafından teşekkür 
belgesi verildi. 
ADD'nin yemeği 
Türk Sanat Müziği 
eşliğinde geç saatlere 
kadar devam etti.

2000 Model, 63.000 Km. 
DOKTOR’DAN SATILIK 

GSM: (0.532) 522 81 52

SATILIK OPEL ASTRA
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Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi’nin başarısı

Basınçlı su ile 
arabayı 4 metre

Yazı YORUM

havaya kaldırdılar
Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri, Türkiye’de ilk defa bin 100 
kiloluk arabayı su basıncı ile binlerce kişinin izlediği sırada 4 metre 
havaya kaldırmayı başararak, bir ilke imza attılar. Kültürpark’ta yapılan 
bu ilginç gösteri, bazı televizyon kanallarında canlı yayında gösterildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi 
inanılmaz bir rekor 
denemesine imza 
atarak bir ton 100 
kiloluk arabayı suyun 
kaldırma gücüyle 
4 metre havaya 
kaldırdı.
İlginç denemeyi 
başarıyla tamamlayan 
itfaiye ekipleri çocuk
lar gibi sevindi.
Almanya'da 
daha önce bir 
aracın aynı yöntemle 
2 metre yükseğe 
kaldırılmasını gören 
Bursa İtfaiye ekipleri 
yeni bir rekor 
denemeye karar 
verdi. Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın örd: •- 
liginde çalışmalara 
başlayan ekip, 
Atv’de cumartesi 
akşamları yayınlanan 
Sinan Çetin’in sunr- 
duğu 'İddiaya var 
mısın?' programına 
başvurdu.
4 ay önce çalışmalara 
başlayan itfaiye 
ekipleri tüm hazırlık
ları tamamladıktan 
sonra cumartesi 
gecesi muhteşem

Hıdrellez 
kana 
bulandı

gösteriye imza attı. 
Kültürpark içinde 
gerçekleştirilen 
muhteşem gösteride 
6 itfaiye aracı 
hazır bulundu.
36 ton su kullanılarak 
yapılan ilginç 
rekor denemesinde 
1 ton 100 kiloluk 
bir otomobil
16 Bar basınç 
verilerek 4 metre 
havaya kaldırıldı. 
Yeni bir başarıya 
imza atan 
Bursa İtfaiyesi 
erleri, çocuklar 
gibi sevindi. 
Bu denemenin 
arkadaşları 
kesmediğini 
söyleyen Bursa

İnegöl'e bağlı 
Kurşunlu Beldesi'nde, 
hıdrellez kutlaması 
sırasında gençler 
arasında çıkan kavga 
3'ü ağır 4 kişinin 
yaralanmasıyla 
sonuçlandı.
İnegöl'ün Kurşunlu 
Beldesi'nde hıdrellezi 
kutlamak için cadde 
üzerinde ateş yakan 
ve eğlenen gençler ile 
bu gençlerin kapattığı 
yoldan araçlarıyla 
geçmek isteyen bir 

Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın, "Arkadaşlar 
şimdi de otobüs 
uçuralım diyorlar" 
dedi.
Bu denemeyle 
Guiness Rekorlar 
Kitabı'na aday olup 
olmayacakları 
sorusuna ise Yalın, 
"Sanırım Guiness 
Türkiye temsilcisi 
Orhan Kural bu 
gösteriyi izledikten 
sonra bizimle 
irtibata geçecektir" 
şeklinde cevap verdi. 
Kültürpark’tan canlı 
yayında yapılan gös
teriye çok sayıda 

grup*genç arasında, 
tartışma yaşandı. 
Edinilen bilgiye 
göre yol verme, 
yüzünden çıkman 
tartışma üzerine alkol
lü olan gençler birbir
lerine şişe ve bıçak
larla saldırdılar. Bir 
anda savaş alanına 
dönen hıdrellez 
eğlencesi Selim Ay 
(19), Mehmet Z. (17), 
Ali Ş. (16), Cafer 
Başol'un (19) 
yaralanmasıyla son

BursalI da katılarak 
destek verdi. 
Gösterinin ardından 
rekor kıran itfaiye 
ekipleri vatandaşlar 
tarafindan alkış 
yağmuruna tutuldu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’in 
yurtdışında olması 
nedeniyle canlı 
yayına katılamadığını 

«söyledi.
Yalın, BursalIların 
itfaiyeye güvendiğini, 
bu gösteri ile daha 
çok güven 
duyacağını belirtti.

buldu. Hastaneye 
kaldırılan ve durum
larının ağır olduğu 
öğrenilen, gençlerden 
Selim Ay, Mehmet 
Zengin ve Cafer 
Başol'un ilk müda
halenin ardından 
Bursa Devlet 
Hastanesine sevk 
edildikleri kaydedildi. 
Jandarma kavgaya 
karışan 3 kişiyi 
gözaltına alırken 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı. BHA

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

Bir Belediye hikayesi!..
Sayın Gemlikliler size bir hikaye anlata

cağım. Yazıma böyle uslupla başlıyorum, 
zira olanlar ancak hayali bir hikaye konusu 
olabilir..

Hem de Aziz Nesin’lik bir hikaye...
Bir hafta önce Adliye binasında, önceden 

tanıdığım Gemlik Belediyesi çalışanlarından 
olan Gemlik’li arkadaşlara merakla niye 
burada bulunduklarını sordum..

Maksadım bir hemşeri yakınlaşması, 
yetişmemin ve örfümün gereği idi.

Bu üç arkadaşın hukuki bir konu için 
Adliyede bulunduklarını. Konunun da 
Gemlik Belediyesini ve Başkan Mehmet 
Turgut’u şikayet edip, gasp edilen bazı hak
larını yasa ile almak olduğunu söylediler..

Konu özetle şu; Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlanınca Gemlik Belediyesi’nde çalışan 
bu arkadaşları oraya devredilmiş, orada 
çalışmaları söylenmiş.

Bu arkadaşların halen maaşlarını Gemlik 
belediyesi ödüyor.

Maaşlarını ödüyor ama maaşla beraber 
ödenen 30 lira olan yemek parasını ödemi 
yor, Büyükşehir’den al diyormuş..

Büyükşehir de maaşı Gemlik ödüyor, 
yemek parasını da Gemlik ödeyecek diye bu 
ödemeyi yapmıyor.

Sayın Gemlikliler Belediye başkanımızın 
sıkılığını hepimiz biliyoruz, Belediyeyi bir 
çeki düzene soktuğunu da biliyoruz, trilyon
larla parası olduğu (bu rakamı defalarca sor
duğum halde açıklamıyor), başkan Gemlik 
Belediyesinin kaç lirası var, söyle de bu 
meraktan kurtulalım!...

Ama burada dur Sayın başkan; Üç eski 
çalışanına, hem de bunlar Gemlikli senin öz 
be öz hemşerilerin ayda vereceğim 30 x 3 = 
90 lira parayı vermekte zorluk çıkarırsan 
kimse sana aferin demez..

Bu konu adüyeye düşer, dava konusu 
olursa Gemlik Belediyesi ayıplanır..

Bu arkadaşlar yıllarca bu şehre hizmet 
verdiler, şimdide yasa gereği başka yerde 
hizmet veriyorlar, hakları olan yemek 
parasını kim kesiyorsa, para biriktiriyorum 
diye vermiyorsa bence yanlış yapıyor...

Gemlik Belediyesi’n de zaten çalışan per
sonel kalmadı. Zabıta beş kişi..

Beş değil on beş olsalar dahi bu büyük 
ilçede kontrol zor.

Ondan sonra da Zabıta amiri 
arkadaşımızın koşmaktan ayakları şişer..

Bir kurumda çalışanı azaltmak, ama ayni 
işi az kişi ile çıkarmak mühim.

Yoksa ben Belediye başkanıyım 40 kişi 
kaldık diye öğünürsünüz, ama iş yapılmaz, 
kordon harap olur, çimler günlerce sulan
madığı için kurursa, bir çok yer gibi 
Gazhane Caddesi tozdan geçilmiyecek duru
ma girerse, ben artık ne diyeyim, gerisini ko I 
gitsin..

Birde Belediyeye Bilgisayar sistemleri 
için dışarıdan eleman getirdiğini duydum, 
inanamadım. Gemlikte bu işleri yapacak hiç 
Bilgisayarcı yok mu ki dışarıdan ithal edi 
yoruz. Bu Gemlik durmadan niye bu hızla 
çoğalıyor diye merak ederdim, demek ki 
sebep bu imiş!...

Hayırlı o<sun..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE olun 

UaSsUUaa OKUYUN OKUTUN
■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE IMB

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Hıdrellez coşkusu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hıdrellez geleneğinin 
muhteşem coşkusunu 
çocuklar sokak 
aralarında ateşler 
yakıp üstünden 
atlayarak kutladılar. 
Türk dünyasında 
bilinen mevsimlik 
bayramlarımızdan 
biri olan ve 6 Mayıs 
günü kutladığımız 
Hıdrellez, mahalle

aralarında yakılan 
ateşlerin üstünden 
atlanarak coşkuyla 
kutlandı.
Kış mevsiminin bitip 
sıcak yaz günlerinin 
başladığı anlamına 
gelen Hıdrellezi tüm 
Türk dünyası bayram 
havasında kutluyor. 
Kadınların çocukları 
istediği dilekler ile 
genç kızların güzel bir 
gelecek bekleyerek .

ağaç dallarına 
bağladıkları çeşitli 
bezlerle günümüze 
kadar uzanan 
hıdrellez kutla
malarının tarihçesi 
ise şöyle: 
"Hızır,yaygın bir 
inanca göre, 
hayat suyu (ab-ı 
hayat) içerek ölme
zliğe ulaşmış, 
zaman zaman özellik
le baharda insanlar

arasında dolaşarak 
zor durumda 
olanlara yardım 
eden, bolluk-bereket 
ve sağlık dağıtan, 
Allah katında ermiş ' 
bir ulu ya da peygam
berdir. Hızır'ın 
hüviyeti, yaşadığı yer 
ve zaman belli 
değildir. Hızır, 
baharın, baharla 
vücut bulan taze 
hayatın sembolüdür"

I m ıısm Özalp amâl
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 İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı 

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macide ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 51410 21

Özel güvenlik 
hizmetlerinde 
yeni dönem 

Özel güvenlik hizmet
leriyle ilgili yasanın 
yürürlüğe girmesiyle 
birlikte özel güvenlikte 
yeni bir dönemin 
başladığı ve bu ne 
denle dershanecilik 
sektörünün özel 
güvenlik kurslarına 
yöneldiği bildirildi. 
Adana'da ilk kez özel 
güvenlik kursu açan 
Erkan Eğitim Kurum 
lan Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdurrahman 
Hatipoğlu, 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmet 
lerine Dair Kanun ve 
İlgili Yönetmelik 
gereğince güvenlik 
elemanı olarak çalışa
cak olanların mutlaka 
eğitimden geçirilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Hatipoğlu, gün geçtik 
çe artan hırsızlık olay
ları eğitim kurumlarını 
harekete geçirerek 
özel güvenlik dersleri
ni hizmetlerine dahil 
edilmesini sağladığını 
belirtti.

Akçaabat köftesi sevenlere müjde

Karadeniz 
Sofrası

hizmete açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ has başta

Karadeniz 
yöresinin sevilen 
yiyeceklerini 
müşterilerinin 
hizmetine sunmak 
amacıyla açılan 
Karadeniz Sofrası 
hizmete girdi. 
İstiklal Caddesi 
İstiklal Çıkmazında 
(Kaymakamlık eski 
lojmanı karşısı) 
açılan Karadeniz 
Sofrası Hüseyin 
Köroğlu, Orhan 
Aydın ve Necati 
Bıçakçı'dan* 
oluşan üç ortak 
tarafından 
Karadeniz Bölgesine

Akçaabat köftesi 
olmak üzere bir 
çok yiyecekleri 
müşterilerinin 
beğenisine 
sunmaya başladılar. 
Karadeniz 
Sofrası'nda 
beğenerek 
yiyeceğiniz yöreye 
has yaprak 
döner ve Akçaabat 
köftesinin yanı 
sıra yine yöreye 
ait Kuymak, Saç 
kavurma, pirzola, 
kaygana, lahana 
çorbası ve meşhur 
hamsi sütlacı j 
yapılıyor.

‘Gemlik Körfez’ İnternette 
Gazetemizi

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
adresinden okuyabilirsiniz J

BAYAN HASTAYA
BAKACAK BAYAN 1

HASTA BAKICI ARANIYOR 
Tel: 0.224 513 26 1İ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytinspor galibiyeti kaçırdı Gemlik stadından Tepecik galip çıktı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci amatör küme 
10. Grupta mücadele 
eden Zeytinspor, 
Ahmetpaşa ile 
yenişemeyerek 
puanları paylaştı 2-2 
Öz Karadenizspor'un 
birinci sırada 
bulunduğu 10.
Grupta zirve 
mücadelesi yeren 
Ahmetpaşa karşısın
da üstün bir 
oyun sergileyen 
Zeytinspor 

yakaladığı 
pozisyonları 
gole çeviremeyince 
sahadan 2-2 
berabere ayrıldı. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER: 
Akın Uzun (8) 
Ferhat Kabacah 
(8) Demircan 
Şerbetçi (8) 
ZEYTİNSPOR : 
Samet 87) Murat (7) 
Sabri (6) Bülent (8) 
Aydın (7) Gökhan (7) 
Ömer Faruk (6) (Eray 

7) Ercan (8) Orhan 
(9) Nuri (8) Engin (6) 
AHMETPAŞA : 
Cem (7) Emrah Balcı 
(7) Harun (6) Engin 
(5) Gökhan (7) • 
Mustafa (7) Mithat (7) 
Fatih (5) (Rasim 6) 
Serhan (7) Emrah 
Akar (6) İsa (8) 
Haşim (6) (Engin 6) 
GOLLER :
Dk. 2-35 Orhan 
(Zeytinspor) Dk. 20 
Isa Dk. 70 Emrah 
Balcı (Ahmetpaşa)

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Üçüncü lige terfi 
grup birinciliği için 
Gemlik Atatürk 
stadında karşılaşan 
iki İstanbul takımın
dan Tepecikspor 
galip ayrıldı.
Tepecik güçlü rakibi 
Ümraniyespor'u ilk 
yarıda attığı tek golle 
1-0 yenerken evine 
mutlu döndü.
İki takımın da 
İstanbul’dan gelen 
taraftarlarının yoğun 
tezahüratı ile 
başlayan maçta 
geniş güvenlik 
önlemleri alındı.
Maçın 21. dakikasın

da Tepecik'ten Büyük 
Sinan'ın attığı golle 
ilk yarısı 1-0 biten 
maçta ikinci yarıda 
taraflar gol kaydına 
muvaffak olamadı. 
Tepecik'in 1-0 galip 
ayrıldığı maçta 
Ümraniye umutlarını 
gelecek sezona 
bırakırken Tepecik 
üçüncü lige terfi 
maçlarına katılmaya 
hak kazandı.
SAHA : Gemlik 
Atatürk
HAKEMLER: 
Bahadır Kayışoğlu 
(8) Erdinç Sezertan 
(8) Soner Maraş (8) 
TEPECİKSPOR : 
Eray (7) Ömer (7) .

Serkan (8) Kenan (7) 
Yasin (7) Ahmet (8) 
Umut (6) (Orhan 7) 
Sinan B. (10) Sinan 
K. (5) (Selçuk 7) 
Enver 86) (Eser 7) 
İbrahim (7) 
ÜMRANİYESPOR : 
Kıvanç (6) Volkan 
(5) (Muzaffer 6) 
Mustafa Kaymaz (7) 
Ufuk (7) Ergün (7) 
Mustafa Alınmaz 
(6) Erdem (5) 
(Zafer 6) Hakan (7) 
Uğur (6) Bülent (7) 
Ömer (7)
GOL : Dk. 21 B. 
Sinan (Tepecikspor) 
KIRMIZI KART :
Dk. 51 Hakan 
(Ümraniye)

fGem
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

GEIM-GAZ GEM-GAZİ
«ms •6*5 ; \ H

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021 
iş Tel-Fax:51303 44 

513 03 02



Kumla Belediyespor fırsatı kaçırdı 2-2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
kümede düşmeme 
mücadelesi veren 
Kumla Belediyespor 
evinde oynadığı 
önemli maçta kendisi 
gibi düşmeme 
mücadelesi veren 
Mimar Sinan'la 2-2 
berabere kalarak 
büyük avantaj kaybet

ti. ilk yarısı golsüz 
kapanan maçın ikinci 
yarısında Kumlaspor 
50. dakikada 
Özkan'la 1-0 
öne geçti.
Maçı iyi götüren 
Kumlaspor 70. 
dakikada yediği 
beraberlik golünden 
sonra oyundan 
düştü ve 72. 
dakikada 

rakibine sert giren 
Uğur'un kırmızı kartla 
oyun dışı kalmasının 
ardından 73. dakikada 
2-1 yenik duruma 
düştü.
Kalesinde üç dakika
da iki gol görüş maça 
10 kişi devam eden 
Kumlaspor, 77. ' 
dakikada Memduh'la 
beraberliği sağladı. 
Maçı 2-2 tamamlayan 

Kumla Belediyespor, 
kendisi için çok 
önemli 2 puanı 
kaybederek düşme 
hattına iyice yerleşti. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Cemalettin Bulut (8) 
Mustafa Kılıç (8) 
Erol Boğacı (8) 
KUMLA 
BELEDİYESPOR :

Hakan (7) Atahan (8) 
Tankut (6) (Yakup 7) 
Umut (7) Özkan (8) 
Bayram (6) (İbrahim 
6) Cüneyt (5) Volkan 
(5) Fatih (7)
Memduh (8) Uğur (6) 
MİMAR SİNAN :
Semih (6) Samet 
Keleş (7) Gökhan (7) 
Sercan (7) Mehmet (7) 
Osman (8) Uğur (7) 
Samet Elmas (8)

Yılmaz (8) 
Kabjl (5) (Can 6) 
Engin (6)
GOLLER : 
Dk. 50 Özkan, 
Dk. 77 Memduh 
(Kumla Belediyespor) 
Dk. 70 Samet Elmas 
Dk. 73 Yılmaz 
(Mimar Sinan) 
KIRMIZI KART : Dk. 
72 Uğur (Kumla 
Belediyespor)

_____
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Körfezspor galibiyete hasret 1-2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

■HH

K
Gemlik'in ikinci 
amatör küme 
takımlarından olan 
Körfezspor, bu 
sezon henüz 
puanla tanışamadı. 
Temsilcimiz kendi 
sahasında oynadığı 
maçta Nilüfer 
Belediyespor'a 
2-1 yenildi. 
İlk yarısı golsüz 
kapanan maçın ikinci 

yarısına sürpriz 
bir golle başlayan 
Körfezspor 46. 
dakikada Volkan'la 
1-0 öne geçti.
Grubun lideri Nilüfer 
karşısında başarılı 
bir oyun sergileyen 
Körfezspor 59 ve 65 
dakikarda kalesinde 
gördüğü gollerle 
maçı 2-1 
yenik kapadı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk

HAKEMLER:
Ali Kemal Erdem (7) 
Tuncay Kurt (7) 
Erkan İnan (7) 
KÖRFEZSPOR : 
Mahmut (6) Mehmet 
(6) Ceyhan (6) 
Kazım Ayyıldız (7) 
Nihat (6) Kazım 
Güzel (7) (Ümit 6) 
Mehmet Emin (6) 
Ferdi (7) Çağdaş (5) 
(Volkan 7) Murat (5) 
(İbrahim 6) Mesut (6) 
NİLÜFER

BELEDİYE :
Mustafa (6) Gökhan 
Sevinç (8) Alper (7) 
Serhat Karahan (6) 
Onur (6) Çetin (7) 
Gökhan İmren (5) 
(Gürkan 7) Berkay (5) 
(Tanju 6) Ümit (5) 
(Hüseyin 6) Samet (7) 
Emir (6)
GOLLER : Dk. 46 
Volkan (Körfezspor) 
Dk. 59 Alper, 
Dk. 65 Gürkan 
(Nilüfer Belediye)
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Emekliler 3 aylık maaş istiyor
Çalışırken ücret
lerini aylık olarak 
alan memurlar, 
emekliliklerinde 
3 aylık maaşı 
tercih ediyor. 
Emekli Sandığı 
Genel Müdürü 

ı Mehmet Ali Özyer'- 
den alınan bilgiye 
göre, Emekli 
Sandığı'nın 
Haziran 2003'te 
uygulamaya 
koyduğu isteğe 
bağlı aylık maaş 
uygulaması, 
emekliye fazla 
cazip gelmedi. 
Emekli maaşlarının 
isteyenlere 3'er aylık, 
isteyenlere aylık 
ödenmesini öngören 
yeni sistemin 3 yıllık 
uygulama sürecinde, 
her 5 emekliden 
sadece 1'i aylık maaş 
talebinde bulundu. 
Bu şekilde Nisan ayı 
başı itibariyle Emekli 
Sandığı'ndan emekli 
maaşlarını aylık 
olarak alanların 
sayısı 341 bin 988, 3 
aylık olarak alanların

sayısı da 1 milyon 
317 bin 672 olarak 
belirlendi
Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü, maaş ter
cihleri konusunda 
çeşitli anket çalış
maları gerçekleştirdi. 
Bu çalışmalarda, 
milletvekilleri, 
müsteşarlar, genel 
müdürler, valiler, 
askerler, hakim ve 
savcılar başta 
olmak üzere emekli 
maaşları yüksek olan 
hak sahiplerinin aylık 

yerine 3'er aylık 
emekli maaşını 
tercih ettiği 
ortaya çıktı.
Düşük tutarda 
emekli maaşı 
olanların ise 
emekli maaşlarını 
aylık olarak 
istediği tespit 
edildi.
Öte yandan, 
Emekli 
Sandığı'nın 
Posta İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 
ile işbirliği 
yaparak 1 Nisan 

2000 tarihinde 
hayata geçirdiği 60 
yaş ve üzerindeki 
emeklilere evde 
maaş ödenmesi 
uygulamasından da 
günümüzde 3 bin 643 
emekli yararlanıyor. 
Yine 7 bin 60 emekli, 
dul ve yetim, iki 
kurum arasındaki 
işbirliği çerçevesinde 
1 Ocak 2002'de 
devreye giren Posta 
İşleme Merkezleri 
kanalıyla maaşını 
ahypr.

Ücret yatırma süresi doluyor
Lisans düzeyindeki 
adaylara yönelik 
yapılacak Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'na (2006- 
KPSS/1) başvurmak 
için ücret yatırma 
süresi, 10 Mayıs 
Çarşamba günü 
sona erecek.
Sınava, lisans mezun
ları ve lisans prog 
ramlarından mezun 
olabilecek dürümdak
iler başvurabilecek 
2006 yılında yapılacak 
sınavların sonuçları 
nın 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 
bulunmuyor 
2006-KPSS/1 başvu
ruları, ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilik
leri, ÖSYM büroları ve 
belirlenen bazı lise 
lerde yapılacak.
Başvuru merkezleri 

| OSYM'nin internet

sitesinden öğre
nilebilecek. Adaylar, 
sınav kılavuzuna 
"www.osym.gov.tr." 
internet sitesinden 
ulaşabilecekler. 
2004 ve 2005'de 
yapılan KPŞS'den en 
az birine lisans 
düzeyinde girenler 
"eski adaylar", gire
cekleri oturum 
sayısının 1/2/3/4 
olmasına göre 
35/45/55/65 YTL 
yatıracaklar.
Adaylar sınav ücretini 
yatırdıktan en az 2 iş 
günü sonla, başvuru 
işlemlerini internet 
aracılığıyla bizzat 
kendileri yapacaklar. 
Sınav ücreti yatırma 
süresi, 10 Mayıs 
Çarşamba günü sona 
erecek. 2004 ve 2005 

yıllarında yapılan 
KPSS'ye hiç 
girmemiş ya da 
ortaöğretim veya ön 
lisans düzeyinde gir
miş ve şimdi lisans 
düzeyinde girmek 
isteyenler de "yeni 
adaylar" olarak, 
başvuru merkez
lerinden randevu ala
caklar ve girecekleri 
oturum sayısına göre 
sınav, ücreti 
yatıracaklar. Yeni 
adaylar da sınav 
ücretini yatırdıktan en 
az 2 iş günü sonra 
randevu aldıkları 
başvuru merkezine 
kılavuzda belirtilen 
belgelerle birlikte 
gidecekler ve 
başvuru hizmet ücreti 
olarak 3 YTL 
ödeyecekler.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
Sabahattin DOKSANBİR

Budar us
(jsîsÂiT)

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

http://www.osym.gov.tr
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Sosyal Güvenlik Yasası TBMM’de “Siyasi partiler kanunu değişmeli1
Meclis, bu hafta da 
yoğun bir gündemle 
çalışacak.
TBMM Genel 
Kurulunun bu haftaki 
önemli gündem 
maddelerinden biri, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in geri 
gönderdiği Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Yasası ile Terörle 
Mücadele Yasası'nda 
değişiklik yapan 
düzenleme olacak. 
Genel Kurulda 
9 Mayıs Salı günü, 
5 maddesi kabul 
edilen, elektrik 
dağıtım şirketlerinin 
özelleştirilmesine 
imkan tanıyan 
Elektrik Piyasası 
Kanunu'nda 
değişiklik yapılmasını 
içeren yasa 
tasarısının 
görüşmelerine 
devam edilecek. 
Tasarı, 3'ü geçici 
olmak üzere 11 
maddeden oluşuyor 
Bu tasarının 
görüşmelerinin 
tamamlanmasının 
ardından, Türk 
Silahlı Kuvvetleri

Personel Kanunu'nda 
değişiklik yapan . 
yasa tasarısı ele 
alınacak. Tasarıyla; 
TSK'da görevli 
subay ve astsubay 
kadınların sağlık 
izinleri artırılıyor, 
öğretmenlerin 
emekliliğini 
Haziran-Temmuz 
aylarına çeken, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
Teşkilat ve 
Görevlerine İlişkin 
Kanun Tasarısı 
ile YURTKUR'dan 
kredi alanların 
geri ödemelerini 
3'er ay yerine' 
her ay yapmasını t 
düzenleyen 
Yükseköğrenim

Kredi ve
Yurtlar Kurumu 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına 
ilişkin Kanun 
Teklifi'nin de bu 
hafta Genel Kurulda 
ele alınması 
bekleniyor
TBMM Genel Kurulu, 
9 Mayıs Salı ve 10 
Mayıs Çarşamba 
15.00-21.00, 11 Mayıs 
Perşembe günü ise 
14.00-20.00 saatleri 
arasında çalışacak. 
Genel Kurulda bu 
hafta, denetim konu
ları görüşülmeyecek. 
TBMM'deki ihtisas ve 
araştırma komisyon
ları gündemlerindeki 
konuları görüşecek 

Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa 
Sarıgül, mutlaka 
Siyasi Partiler 
Kanunu'nun 
değiştirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Sarıgül, Samsun ve 
Ordu'da çeşitli 
ziyaret ve etkinliklere 
katılmak üzere 
geldiği Samsun 
Çarşamba 
Havaalanında 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, "Laik ve 
çağdaş Türkiye'nin 
uluslararası 
alanda arzu edilen 
noktada, mensubu 
bulunduğu partinin 
ise hak ettiği yerde" 
olmadığını ifade etti. 
Mustafa Sarıgül, 
şöyle konuştu: 
"Mutlaka Siyasi 
Partiler Kanunu 
değişmelidir. Ön 
seçim olmalıdır ve 
mutlaka halkın mil
letvekilleri parlamen
toya girmelidir.
Liderlere bağlı, lider
lere itaat eden mil
letvekilleri değil, 
hakka bağlı ve halka 
bağlı milletvekil
lerinin mutlaka parla

mentoda 
olması lazım." J 
"Mücadelemiz, 
koltuğa bağlı olanlar
la laik ve demokratik 
Türkiye Cumhdri 
yeti'ne bağlı olanların 
mücadelesidir" diyen 
Sarıgül, "Bu müca 
dele, Erdal İnönü'
lerin, rahmetli Aydın 
Güven Gürkan'ların, 
Murat Karayal 
çınların, Altan 
Öymen'lerin, 
herkesin bir araya 
gelerek, tek başına 
sosyal demokratların 
iktidar olma mücade
lesidir" dedi.
Bir soru üzerine, 
erken seçimin 
kaçınılmaz olduğunu 
öne süren Sarıgül, 
şu anki parlamentoy
la cumhurbaşkanını 
seçmenin doğru 

bir mantık 
olmadığını söyledi. 
CHP'nin güçlenmesi 
gerekirken üçüncü 
parti, dördüncü 
parti konumuna 
düştüğünü ifade 
eden Sarıgül, 
"Barajla uğraşanlar, 
ülkenin sorunlarıyla 
uğraşamazlar. 
Türkiye'de uzun yıl
lardan beri genel 
başkanlık koltuğunu 
işgal eden, Fadime 
Hala gibi orada otu
ran, başka hiçbir iş 
yapmayanların, 
sosyal demokratların 
Schröder'i örnek 
alması lazım" diye 
konuştu. Sarıgül, 
seçim pusulalarına 
parti genel başkan- 
İarının fotoğrafları 
nın konulması gerek
tiğini de söyledi. J

4
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Petrol faturası kabarık
Uluslararası piyasada 
yüksek seyreden ham 
petrol fiyatları, 
Türkiye'nin petrol fat
urasını artırmayı 
sürdürüyor.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
verilerine göre, 
Türkiye'nin bu yıl 
Şubat ayında ithal 
ettiği petrolün 
maliyeti, bir önceki 
aya göre yüzde 1,3 
gerilerken, Şubat 
sonu itibarıyla son bir 
yılda yüzde 35,3 
oranında arttı 
Petrol ithalatı için 
2006 yılının Ocak 
ayında 598 milyon 
dolar para ödeyen 
Türkiye'nin petrol 
ithalatı, Şubat ayında 
590 milyon dolar oldu. 
Türkiye, petrol ithalatı 
için geçen yılın Şubat 
ayında 436 milyon 
dolar ödemişti. 
Türkiye'nin petrol 
ithalatı, 2006 yılının iki 
ayında ise geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 28,6 artarak, 1 
milyar 188 milyon 
dolara yükseldi.
Verilere göre 
Türkiye'nin petrol 
ithal maliyeti, geçen 
yılın aynı döneminde 

924 milyon dolar 
olarak gerçekleşmişti 
Bu arada 2000-2006 
yılları arasındaki 6 
yılda, Türkiye'nin 
petrol ithalat maliyeti 
32 milyar 880 milyon 
doları buldu. Türkiye, 
petrol ithalatının 
maliyeti 2000 yılında 4 
milyar 208 milyon 
YTL, 2001'de 3 milyar 
878 milyon YTL, 
2002'de 4 milyar 88 
milyon dolar, 2003'de 
4 milyar 777 milyon 
dolar, 2004'de 6 mil
yar 92 milyon dolar ve 
2005 yılında da 8 mil
yar 649 milyon doları 
bulmuştu.
Buna göre, 
Türkiye'nin petrol 
maliyeti 2005 yılında 
bir önceki seneye 
göre yüzde 42, 2000 
yılına göre yüzde 
105,5 artış gösterdi. 
Türkiye'nin Şubat 
ayında bir önceki aya 
göre ithal ettiği petrol 
miktarı 5,1 oranında 
gerileyerek 1 milyon 
417 bin tondan 1 mily
on 345 tona geriledi. 
Geçen yılın aynı 
dönemine göre, 
Türkiye'nin Şubat 
ayında ithal ettiği 
petrol miktarı ise

yüzde 9,7 oranında 
düştü. Türkiye'nin 
Şubat 2005 tarihinde 
1 milyon 489 bin ton 
petrol ithal etmişti. 
Türkiye'nin birikimli 
ithal ettiği petrol mik
tarı Şubat ayında 
geçen yılın aynı döne
mine göre 14 oranın
da gerileyerek 2 mily
on 763 bin ton olarak 
belirlendi. Geçen yılın 
aynı döneminde 
birikimli petrol miktarı 
3 milyon 213 
bin ton idi.
2000'de 21 milyon 84 
bin ton, 2001'de 23 
milyon 142 bin ton, 
2002 yılında 23 milyon 
708 bin ton, 2003'de 
24 milyon 29 bin ton, 
2004 yılında da 23 
milyon 917 bin ton, 
2005'de 23 milyon 390 

bin ton ve 2006 yılının 
ilk iki ayında 2 milyon 
763 bin ton, olmak 
üzere Türkiye'nin ithal 
ettiği petrol miktarı 
142 milyon 33 bin 
tonu buldu.
Öte yandan 
Brent türü 
Kuzey Denizi petrolün 
Türkiye'ye varil 
maliyeti Şubat ayında, 
bir önceki aya göre 
yüzde 4 artarak 57,2 
dolardan 59,4 
dolara çıktı.
Brent türü petrolün 
varil fiyatında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre Şubat ayında 
yüzde 49,8 artış 
kaydedildi. Brent türü 
petrolün varil fiyatı 
2005 Şubat ayında 
39,3 dolar idi

Erdoğan: “Modern 
Türkiye için 
çalışacağız”

Başbakan 
Recep 
Tayyip 
Erdoğan, 
"Gelişen, 
kalkınan, 
modern 
Türkiye'ye 
ne yakışı 
yorsa onu 
yapacak, 
neye ihtiyaç 
varsa yerine 
getireceğiz" dedi. 
Erdoğan, Adana 
Havaalanı'nda, 
Atlas Jet 
Havayollarının 3 CRJ 
900 tipi uçağın filo
larına katılması 
dolayısıyla düzenle
nen törende, hizmet 
faktörünün önem 
kazandığı bir 
dönemde Adana'da 
böylesine bir törenin 
düzenlenmesinin 
anlamlı olduğunu 
söyledi.
Türkiye'de bü tür bir 
adımın atılmasının 
cesaret meselesi 
olarak görüldüğünü

belirten Erdoğan, 
şöyle devam etti: 
"Biz göreve 
geldiğimizde herkes 
(olur mu olmaz mı?) 
diye konuşuyordu. 
Ama biz kararımızı 
verdik, adımımızı 
attık. THY devletin 
bir kurumu.
Dolayısıyla (devlet 
özel sektörle rekabet 4 
istemez) diyorlardı. 
Hem özel sektör 
hem, THY kazanıyor. 
Fiyatlar da düştükte 
düşüyor. Önemli bir 
gelişme. Havacılık 
sektörü daha iyiye 
gidecek."

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
MERTKAN AYDIN

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür 
BİRSEN APAK

ELEMAN ARANIYOR- ELEMAN ARANIYOR

SATILIK ARSA
Yeni Mahalle Tamer Sokakta 

231 m2 imarlı arsa 
satılıktır.

GSM: (0.536) 855 50 61 
Tel: (0.312) 359 80 62

Sahibinden Satılık Daire
Şehit Mehmetçik Sokakta,
* şehir merkezine yakın 

5. kat 85 m2, 3+1 oda, 
2 cepheli, üç tarafı açık, 

camlar pvc doğrama, 2 balkonlu 
Banka kredisine uygun

43 000 YTL

GSM; (0.535) 656 32 75
TECRÜBELİ 

MUHASEBE ELEMANI 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 514 0060

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

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09
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Yakışanı giymek marifet ister
İster toplu, ister 
hamile, ister minyon 
olun, size uygun bir 
giysi stili mutlaka 
var.
Toplu kadınlar genel
likle bol giysiler ve 
gösterişsiz renklerle 
vücutlarını saklamak 
eğilimindedir. Ancak 
bunun yerine, 
üzerinize oturan, 
göğüs ve kalçalarınızı 
saran giysileri tercih 
etmekte fayda var. 
Vücudunuz kıvrım
lıysa, sezonun trend
leri tam size göre. 
Özellikle de 1950'lerin 
tarzındaki geniş etek
ler ve üzerinize otu
ran üstler.
Vücudunuzun 
beğendiğiniz yan
larını öne çıkarmak 
için aksesuarlardan 
da yararlanabilirsiniz. 
Mesela dikkati ince 
belinize çekmek için, 
kontrast'renklerde 
şık bir kemeri, göz
den kaçmayacak par
lak ayakkabılarla 
tamamlayabilirsiniz. 
Unutmayın, bol kes
imli giysiler sizi daha 
da hımbıl gösterir. 
Üzerinize oturan tok 
kumaşlar daha şık 
durur.
Mutlaka bulunması 
gerekenler: 
Bacaklarınızı uzun 
gösterecek size 
uygun yapılmış bir

MED LİFE’ta 
kendi işinizi 

yaparak 
1000 YTL 

kazanabilirsiniz

€Mfi€KUNDURA
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

pantolon. Üzerinize 
oturan bir palto. 
Korse şeklindeki 
üstler. Rahat, yüksek 
töpuklu bir ayakkabı, 
hem uzun gösterir, 
hem de yürürken 
sahnmanızı.sağlar. V 
yaka ince bir kazak. 
Vücudunuza oturan 
ve düz inen bir etek. 
VÜCUDUNUZ UZUN 
VE İNCEYSE
Bu vücut tipine sahip 
kadınlar hemen her 
şeyi giyebilirler. Üstte 
■taşınması zor pek 
çok trend, bu vücut 
tipinde harika durur. 
Bu sebeple maceracı 
olup, değişik kombi
nasyonları rahatlıkla 
deneyebilirsiniz.
Mesela sezonun dar 
jeanleri, aşırı cafcaflı 
baskılar ve üste 
yapışan jarse 
elbiseleri tam size 
göre. Mutlaka bulun
ması gerekenler: Dar 
pantolonlar. Bunları 
topuklular, ya da 
babetlerle giyin. İnce 

ve üzerinize yapışan 
uzun elbiseler. Uzun 
olan gövde boyunu 
daha kısa göstermek 
için yatay çizgili 
üstler. Yüksek topuk
lu çizmeler. Jean 
veya şık pantolonlar
la giyebileceğiniz 
jarse üstler. Kemerli 
bir trençkot.
Bu tip vücuda sahip 
olanlar için en önemli 
şey, giysilerinizin 
üzerinize oturmasıdır. 
Tek renk giyinmek ve 
koyu renkleri seçmek 
modern görünüm ve 
bütünlük sağlar. 
Uygun çoraplar ve 
ayakkabılar 
boyunuzun da daha 
uzun görünmesine 
yardımcı olur.
Mutlaka bulunması 
gerekenler: Etekler. 
Üzerinize oturan 
kazaklar.
Pantolonlarla giymek 
üzere az topuklu bot
lar. Üzerinize uygun 
boru paça pantolon
lar. Diz hizasında 
biten paltolar.
ARMUT MODELİ 
Armut olarak tanım
lanan vücut şekli, 
üstü ince; ama 
baseni olan kadınları 
tarif etmekte kul
lanılıyor. Armut vücut 
sekline sahipseniz, 
kabarık eteklerden 
ziyade, üzerinize otu
ran ve düz inen etek
leri tercih edin, özel
likle çok yüksek 
topuklu çizme ve 
ayakkabılarla. Korse

tipi üstler, oturuk 
ceketler veya önü 
açık bırakılmış bir 
bluzun içine giye
ceğiniz balkonet tarzı 
sütyenler tercih ede
bilirsiniz. Evaze etek
lerle boyundan bağlı 
elbiseler, yaz akşam
ları ve düğün gibi 
olaylar için yerinde 
seçim olacaktır. Ama 
fazla parıltılı 
kumaşlardan uzak 
durmakta fayda var, 
zira bunlar ışığı yan
sıtarak kıvrımlarınıza 
fazladan dikkat çeker. 
Mutlaka bulunması 
gerekenler: Boru 
paça pantolonlar 
harika durur; ama bel 
kısmında esneme 
yapıp açılmamasına 
dikkat edin. Alt ve üst 
dengesini sağlamak 
için göğüslerinizi 
kaldıran balkonet 
tarzı sutyenler. Koyu 
renk bir etek ki bunu 
her şeyle giye
bilirsiniz. Anvelop 
elbiseler. Her beden 
üst ve altlar için 
uygun. Geniş 
kalçalarla dar üstleri 
dengelemek için - 
çizgili üstler. Sizi ince 
gösterecek ince 
çizgili bir takım. 
HAMİLEYSENİZ 
Hamileyseniz, bol 
tunik ve elbiselerin 
altına saklanmayın.' 
İyice açılıp saçılın da 
demiyoruz; ama 
karnınızın şişkinliğini 
hafifçe belli eden 
giysiler şık duracak
tır. Çapraz kesimler 
ve anvelop elbiseler 
gece giymek için 
uygundur. Ayrıca 
hamileliğin ileri 
safhalarında da gi 
yilebilirjer. Kısa 
üstlere fazla yanaş
mayın. Bunun yerine, 
karnınızı kapatacak 
ama saklamayacak 
uzunca üstleri tercih 
edin.

Baharda sağanak
Ve bahar
Yürekler canlanır 
Sevdalar şahlanır 
Sular kaynar 
Toprak oynar 
Cancağızım filizlerin ince uzun boyunları 
Baharın ılık rüzgârıyla gürbüzleşir 
Ve yeniden yeşerir umut 
Canım, cancağızım baharda...

Baharla coşuyor Deniz
Bir nefes aydınlık için sürüyor al atını 
güneşe doğru
Terkisinde al yeleli Aslan ve de İnan 
Dalgalanıyorlar ovalarda, dağlarda 
Geride kalanlara umut, güç bırakarak 
Yürekleri ellerinde
Koltukta boyunları...

Ve gökyüzünün göğsü yarıldı
Kara şimşekle, yağlı sağanak yeryüzüne 
dağıldı
Taşlar yerinden oynadı 
Ova dağ birbirine kaynadı...

Yeryüzünün anası, kara ve bereketli toprak! I
Baharın kıyısında
Mayıs'ın 6'sında
Yirminci yüzyılın yetmiş iki senesinde;
Alacakaranlıkta
Dilleri
Belleri kelepçeli canlar hayal beşiğinde nin* 
nilenirken;
Kağnıların hüzünlü sesi çorak topraklarda 
yankılanırken;
Ve bir daha
Köklü bir ağacın ince uzun üç filizini 
Gövdeden koparıp gönderdik sana!

Doğurgan ana!
Onları iyi bas bağrına
İyi besle, iyi besle ki
Nice genç, kocamış dallara su yürüsün B 
Dallar, zulmü
Işık, karanlığı kürüsün!
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Faydalı kolesterol 
hayat kurtarıyor

(yaş alimin yiiztle 48'inde demir erikliği var

Halk Sağlığı ve İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. M. Emin 
Dinççağ, HDL- 
Kolesterolü'nün 
kalp hastalıkların
dan koruduğunu 
hatırlatarak 
uyarıda bulundu. 
HDL-Kolesterol'ün, 
yüksek yoğunluklu 
kolesterol damar 
sertliğini önleyici 
etkisiyle kalp 
hastalığını önleyici 
kolesterol cinsi 
olduğunu hatırlatan 
Dr. Dinççağ, "Bazı 
ırklarda bu kolesterol 
düşüktür. Türk ırkın
da genellikle HDL- 
Kolesterol Avrupa ve 
Amerikahlar'a göre 
yüzde 20 daha 
düşüktür. Bu koles
terolü yükselterek 
kalp hastalıklarına 
engel olmak 
mümkündür. HDL- 
Kolesterol ilaçlarla 
pek az yükselmekte
dir. HDL-Kolesterol 
yükselten en önemli 
etki egzersiz yap
maktır. Bunun için 
yaşam boyu spor 
yapanların HDL- 
Kolesterolü yüksek 
tespit edilir" dedi. 
HDL-Kolesterol'ün 
erkeklerde 40, kadın
larda 50 mg/dl'nin 
üzerinde olması

gerektiğini ifade 
eden Dr. M. Emin 
Dinççağ, "Yapılan 
tıbbi araştırmalarda 
HDL-Kolesterol 
düşüklüğünün önem
li ölçüde koroner 
kalp hastalığı için 
risk faktörü olduğu 
anlaşılmıştır. HDL- 
Kolesterol'ün yüzde 
1 mg/dl'ye düşmesi 
kalp hastalıklarında 
yüzde 2-3 oranında 
artışa neden olur. 
HDL-Kolesterol'ün 
’yûzue oo'ih diûTıucı 
olduğu durumlarda 
4 kat daha fazla 
risk vardır. HDL- 
Kolesterol kötü huylu 
kolesterolü taşıyarak 
zararsız hale getirir. 
Amerikan Kalp 
Cemiyeti (AHA) HDL 
kolesterolün yük
seltilmesi ve koroner 

kalp hastalıkların
dan korunma için 
yaşam tarzı 
değişikliği olan 
sigaranın bırakıl
ması, az koles
terolü beslenme, 
sebze ağırlıklı 
yemekler, stres 
den uzak durma 
tavsiye etmekte, 
haftada bin 500 
kilo kalori tükete
cek kadar 
egzersiz yapıl
masını sigaranın 
bırakılmasını 

önermektedir" 
diye konuştu. 
Sigara bırakıldıktan ' 
sonra 60 gün içinde 
HDL-Kolesterol'ün 
yükselmeye 
başladığı tespit 
edildiğini belirten 
Dinççağ, "Pasif 
sigara içenlerde de 
HDL-Kolesterolü 
olumsuz etkilediği 
anlaşılmıştır. 4.5 kilo 
vermenin HDL- 
Kolesterolü 2 mg/dl 
yükselttiği bulun
muştur. Bazı ilaçların 
HDL- Kolesterolü az 
da olsa yükselttiği 
bilinmektedir. Bu 
ilaçlar koroner kalp 
hastası ve HDL- 
Kolesterolü düşük 
olan hastalara 
tavsiye edilmektedir" 
şeklinde konuştu.

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Filiz Gebeşoğlu, 
Türkiye'de 4 yaş altı 
nüfusun yüzde 
48'inde demir eksik
liği görüldüğünü 
söyledi.
Aneminin neden
lerinden biri olan 
demir eksikliğinin 
tüm dünyada en sık 
karşılaşılan sağlık 
sorunu olduğuna 
dikkat çeken Uz. Dr. 
Filiz Gebeşoğlu, 
dünyada demir eksik
liğine bağlı anemiden 
2 milyar kişinin etk
ilendiğine işaret etti. 
Demir eksikliğinin 
tüm yaşlarda 
görülebilmesinin 
yanında 6 ay ile 2 yaş 
arasında daha sık 
görüldüğünü belirten 
Gebeşoğlu, "Okul 
çağında görülme sık
lığı azalmakla birlikte 
büyümenin hızlı 
olduğu ergenlik 
döneminde bir kez 
daha artmaktadır.
Demir eksikliği basit 
bir kansızlık nedeni 
olmayıp, farklı organ 
ve vücut fonksiyon
larını etkileyen sis
te m’ı’k bir hastalık, 
daha da önemlisi 
toplumun zeka ve 
başarısını etkileyen 
önemli bir halk 
sağlığı sorunudur" 
dedi.
Gebeşoğlu, erken 
doğan ve düşük 
doğum ağırlıklı 
bebekler, bir yaş 

öncesi ve günde 0.5 
litreden fazla inek 
sütü tüketenler, 6. 
aydan sonra ek gıda 
verilmeyenler, büyü
menin hızlı olduğu 
süt çocukluğu ve 
ergenlik dönemindek- 
iler, kronik hastalık
ları, barsak parazit
leri, adet kanamaları 
olanlar, ergenlik 
döneminde diyet 
yapanlar ve düşük 
sosyoekonomik 
seviyedekilerin demir 
eksikliği anemisi 
açısından yüksek 
risk taşıdığını 
kaydetti.
Demir eksikliği ane
misinin belirtileri 
hakkında bilgi veren 
Gebeşoğlu, "Bulgular 
erken dönemde gizli 
kalmakta ve ancak 
anemi geliştikten 
sonra tanı konula- 
bilmektedir.
Başlangıçta hafif 
solukluk dışında her
hangi bir belirti ver
meyip sadece yapılan 
kan tahlilleri sonucu 
tanı konulur. Daha 
ağır olgularda huzur
suzluk, halsizlik, 
çarpıntı, çabuk yorul
ma, Kalpte uturum 
ortaya çıkar. Süt 
çocukluğu döne
minde büyüme ve 
gelişmede gerilik, 
davranış bozukluğu, 
hiperaktivite, uyku 
problemleri görülür. 
Dudak kenarlarında 
çatlaklar, şık enfek
siyon geçirme, dalak

ta büyüme olabilir. 
Demir eksikliğinde 
toprak, kağıt, buz 
yeme görülebilir. 
Katılma nöbetlerine 
neden olup ailede 
ciddi endişelere yol 
açabilir. Daha büyük 
çocuklarda okul 
başarısında azalma, 
öğrenme ve kon
santrasyon 
güçlüğüne neden 
olur. Süt çocukluğu 
döneminde demir 
eksikliğine bağlı ane
misi gelişen çocuklar 
hayata lO'larında 
yüzde 5 daha düşük 
başlamakta olup bu 
durum geriye 
dönüşümsüzdür" 
diye konuştu.
Demir eksikliğine 
doktor muayenesiyle 
birlikte yapılacak kan 
tahlilleriyle tanı 
konulduğunu 
vurgulayan 
Gebeşoğlu, ağızdan 
verilen demir damla, 
şurup veya tablet
leriyle tedavi edildiği
ni ifade etti. 
Gebeşoğlu, "Demir 
emilimini arttırmak 
için tercihen aç karna 
ya da C vitamini 
içeren gıdalarla' 
beraber alınmalıdır. 
Özellikle sütle 
beraber alındığında 
emilimi azalır. Demir 
tedavisi 3 ay devam 
etmelidir. Tedavi 
süresi vücutta demir 
birikimini engellemek 
adına 5 ayı geç 
memelidir.” dedi.

' GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.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
İDÖ İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.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 Türizm 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 4521-122 
Su İşlet. 513 4521 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza • Yalnyz 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 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 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE#
8 MAYIS 2006 PAZARTESİ 

İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 5 GEMLİK

GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ----ıwKBrfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMMİ

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2432 

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-Reklamçıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



ÖRNEKLER TICAI
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA &

K A M P A N V A O/ A i.ırbiDi^ 
KREDİ KARTINA TAKSİT... /O WF İNDİRİM
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ - borçelİk Orhanoazi Caddesi No ■ 80borusan çalişanlarina urnangazı ^aaaesı NO . ÖU
1 MAYIS - 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEMLİK Tel : 512 10 11

Çok yakında başlayacak 
"Abonelik kampanyamızı" 

BEKLEYİN... 
GCMPOŞ İrtibat Tel : i 
DOĞAL GAZ J 513 29 29

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.



Sayısalda büyük ikramiye kaçtı
Yavuz Gıda'da Sayısal Loto oynayan Süleyman Doğan, 5 yakalayarak toplam 2 bin 200 YTL kazandı. Her hafta milyon
larca YTL dağıtan Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta altılı bilen çıkmadı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
9 Mayıs 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

SATILIK VİLLALAR
GEMLİK UMURBEY’de

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi bitmiş müstakil 

Ayrık nizam, dubleks villalar
TEL: (0.224) 513 38 84
GSM: (0.532) 271 7419

2 Nolu Cadde'de doğal gaz ta çalışmaları başladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Aklın yolu
Bizim meslekte çırak bulmak zor.
Gazeteci vaya matbaacı yetiştirmek 

zor.
İlkokulların ilköğretim okuluna 

dönüşmesinden sonra sanatkarlar çırak 
bulmada zorlanıyorlar.

Bunun yolu meslek okulları ama, 
gazeteciliğin ve matbaacılığın Gemlik’te 
meslek okulu yok.. .

Bu nedenle bir süredir gazetelerin 
abone dağıtımını da yürütüyorum.

Ne yapalım bu da geçer diyoruz.
Dün, Halk Eğitim Müdürlüğü’ne gazete 

götürürken, Halitpaşa Mahallesi’nin 
Atatürk İlkokulu’ndan sonra yolunun 
kapatılarak doğalgaz çalışmalarına baş
landığını görünce cumartesi günkü 
haberimizin ilgililere ulaştığını anladım.

Aklın yolu birdir.
Kimse Gemlik’teki hizmetlerin 

gecikmesini istememeli.
İstemesi de akla ve mantığa uymaz.
Önümüz yaz, 1 Nolu ve 2 Nolu 

Caddelerden Küçük Kumla yönüne 
hergün binlerce araç geçecek, bu iş biraz 
daha gecikseydi geçen yıl ki Yeni Mahalle 
Yokuşu’nda yaşanlar yaşanacaktı.

Neyseki başlandı.
Yaşlı anneme de doğalgazın yakında 

evine bağlanacağını söyleyebilirim.
Yeni Mahalle, Balıkpazarı, Halitpaşa, 

Kayhan ve Demirsubaşı Mahallelerinde 
ana boru geçerse, gelecek kış Gemlik’in 
her köşesinde doğal gazla ısınmak 
mümkün olur.

İlçemizin Balık 
pazarı, Kayhan, 
Demirsubaşı, 
Halitpaşa ve 
Yeni Mahalle’de 
belediyeden 
kazı izni 
verilmediği için 
başlatılamayan 
doğal gaz kazı 
çalışmalarına 
dün Halitpaşa 
Mahallesi 2 
Nolu Cadde’den 
yayınımız üzerine 
başlatıldı.
Çalışmalar, bir 
ayda bitirilecek.
2 Nolu Cadde’nin 
bir bölümü 
trafiğe kapatıldı. 
Elif ESMEN’in 
haberi sayfa 3*de

Bursa’da yangın 2 ölü 1 yaralı
Bursa'nın Kestel İlçesi'nde özürlü kızını alevlerin arasından yaralı olarak kurtaran baba özürlü 

eşini kurtarmak için girdiği alevlerin arasında hayat arkadaşı ile birlikte yanarak can verdi.
Edinilen bilgiye göre 
olay önceki gece 
saat 00:30 sıraların
da Kestel İlçesi'ne 
bağlı Ümitalan 
Köyü'nde meydana 
geldi. Ahmet Armut 
(70) ve Sevim Armut 
(65) sobayı açık 
bırakarak uykuya 
daldılar. Ancak açık 
bırakılan soba bir

anda parladı. 
Alevlerin tüm evi 
sardığını gören 
fedakar baba Ahmet 
Armut, zihinsel 
engelli kızı Hafize 
Armut'u (21) kucak
layarak alevlerin 
arasından yaralı 
olarak kurtardı. 
Özürlü eşini kurtar
mak için tekrar alev

lerin arasına giren 
Ahmet Armut hayat 
arkadaşı Sevim 
Armut ile birlikte 
alevlerin arasında 
kalarak can verdi. 
İtfaiye ekiplerinin 
söndürme çalış
malarının ardından 
Armut çiftinin kül 
olmuş cesetlerine 
ulaşıldı. Feci olay 

karşısında köy 
sakinleri gözyaş 
farını tutamadı. 
Yangında yaşamını 
yitiren çiftin 
erkek çocukları 
Süleyman Armut'un 
ise 12 aylık 
asker glduğunu 
öğrenildi. Jandarma 
olayla alakalı 
soruşturma başlattı.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Trafik ve İnsan

Önceki gün Gemlik-Yalova yolu üzerinde 
bulunan Bölge Trafik İstasyonu’na uğradım.

Hep yollarda ekipleri görüyoruz da...
Bir de söz konusu ekiplerin üssünü göre* 

lim diye düşündük.
Çok mutlu olduk...
Güleryüzlü, sorun çözücü polis 

arkadaşları görünce mutluluğumuz katlandı.
Bir de trafik kurallarını anımsatan, uyarıcı 

broşür demeti tarafımıza sunulunca bölgeler 
arasını birbirine bağlayan yolların denetim
cilerine güvenimiz pekişti.

Sonra da yollarda olanı biteni düşündüm.
Bu kadar iyi niyet, bu kadar bilgi 

aktarımına rağmen kazalar olmaya devam 
ediyor.

Bizim önceki günkü gazetede iki trafik 
kazası haberi var.

Bereket versin ki ölüm yok.
Dikkatsizlik...
Vurdumduymazlık...
Kural tanımazlık...
Kazaların ana nedeni...
Demek ki eğitim çok önemli.
Ancak eğitim almaya hazır olana veriliyor.
Yoksa..
Trafik şubeleri, Jandarma, Karayolları, 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu üzerlerine düşeni fazlasıyla 
yapıyorlar.

Okullara kadar gidip öğrencileri eğitiyor
lar.

Velilere broşürler gönderiyor.
Hatta işi o kadar geliştirmişler ki karayol

larında en çok kaza olan bölgeleri bile sap
tamışlar. Tüm sürücülere dağıtıyorlar.

Örneğin Bursa’da kazaların yoğun olarak 
gerçekleştiği noktalar şunlar:

Bursa-İstanbul yolu:
13. krri. Bursa Oto önü, 14. km. Tan Lisesi 

önü, 19. km Dürdane Tepesi, 24. km Kurtul 
Köyü, 26. km Engürücük Köyü, 38. km 
Karsak Deresi Mevkii, 41. Km Gedelek 
Mevkii, 44. Km Çeltikçi Köyü yol ayrımı

Bursa-İzmir yolu :
18. km Görükle Köprüsü civarı, 23. km 

Penguen kavşağı, 65. km Karacabey 
Kavşağı, 80. km Dikici Kavşağı, 83. Km 
Tatkavaklı Kavşağı, 91. km Yolağzı Köyü 
Kavşağı

Bursa-Ankara yolu
11. km Gürşu kavşağı, 12. km Kestel 

kavşağı, 13. km Kestel çıkışı, 28. km Ümita- 
lan Rampası, 41. km Yenice kavşağı, 60 km 
Kınık Mevkii, 74. km Güney Kestane Mevkii

Kazasız belasız yolculuklar dileklerimizle 
karayollarında seyreden sürücülerin güven
likleri açısından dikkatine sunulur.

KSrfez
mm GÜNLÜK SVYASY GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

SATILIK OPEL ASTRA
2000 Model, 63.000 Km. 
DOKTOR’DAN SATILIK

GSM: (0.532) 522 81 52

Sayısalda büyük ikramiye kaçlı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit Gökhan 
Aydınlı Sokak’ta 
bulunan Yavuz 
Gıda'da sayısal 
Loto oynayan 
Süleyman 
Doğan 5 
yakalayarak 
toplam 2 bin 
200 YTL kazandı. 
6 Mayıs 2006 
Cumartesi günü 
yapılan çekiliş 
için Yavuz Gıda'da 
Sayısal Loto 
oynayan Süleyman 
Doğan isimli 
vatandaş, altılı 
tutturulmayan' 
haftada 5 rakamı 
tutturarak 
2.200 YTL 
kazanmayı başardı. 
Her hafta 
milyonlarca YTL 
dağıtan

Yardımseverler yemekte buluştu
Elif ESMEN

Gemlik 
Yardımsevenler
Derneği "Anneler 
Günü" sebebiyle 
düzenledikleri 
yemekte bir 
araya geldiler. 
Yardımsevenler 
Derneği geleneksel 
hale getirdikleri 
yemeği bu yıl 
Botanik İskender 
Efendi Konağı’nda 
düzenleyerek, 
Anneler Günü'nü 
kutladılar.
İskele Meydanı’ndan 
kalkan iki 
otobüsle yaklaşık 
100 civarında 
bayanın katıldığı

yemekte gönüllerince Yemeğin sonunda annelere hediyeler
eğlendiler. çekiliş yapılarak dağıtıldı.

TOPRAK YOKSA... TAVUK YOK!
EL KOYUN ■

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

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

I

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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2 Nolu Cadde’de
doğal gaz kazı 

çalışmaları başladı 
İlçemizin Balıkpazarı, Kayhan, Demirsubaşı, Halitpaşa ve Yeni 
Mahalle’de belediyeden kazı izni verilmediği için başlatılamayan doğal 
gaz kazı çalışmalarına dün Halitpaşa Mahallesi 2 Nolu Cadde’den 
yayınımız üzerine başlatıldı. Çalışmalar, bir ayda bitirilecek.

Elif ESMEN

Kazı izni alınamadığı 
için bir türlü 
başlanılamayan 
Balıkpazarı 1 ve 
2 Nolu Caddelerde 
dünden itibaren 
doğalgaz kazı 
çalışmalarına 
başlandı.
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
GEMDAŞ'ın 
başlattığı kazıları 
üstlenen B224 
firması tarafından 
yapılacak olan 
kazı ve boru döşeme 
işlemlerinin bir 
ayda bitirilmesi 
planlanı yor. 
Demirsubaşı, 
Kayhan, Balıkpazarı, 
Halitpaşa ve Yeni 
Mahalle'nin bir 
bölümünde doğalgaz 
çalışmalarının 
neden durdurulduğu 
konusunda 
tepkilerini dile 
getiren vatandaşlar, 
geçtiğimiz hafta 
sonu gazetemize 
yaptıkları 
açıklamalarda 
durumdan yakın- 
mışlardı.
Şimdi ise yayınımızın 
ses getirmesi 
üzerine çalışmaların 
başlatıldığını 
görerek sevindiler. 
Yaz sezonunun 
yaklaşması nedeniyle 
1 ve 2 Nolu 
Caddelerin biran 
önce kazılıp 
doğalgaz borularının 
döşenmesi için 
bir aylığına izin 
verildiği öğrenilirken, 
bu süre içinde 
işlerin bitirilip 
caddelerin 
yeniden trafiğe 
açılması planlanıyor.

■ Geçtiğimiz yıl

2 Nolu Caddenin bir bölümü 
jg, 'dün trafiğe kapatılarak kail 
K * ' . çalışmalarına başlandı.

I YazıYORUM
Djş Hekimi Özcan VURAL

I ozcanvural1933@hdtmail.com
I www.ozcanvural.sayfasi.com

Gösterişi severiz...

yaz sezonunda 
Kumla rampasında 
başlatılan doğalgaz 
ve BUSKİ su 
borusu döşeme 
çalışmaları nedeniyle 
yaklaşık iki ay 
süreyle kapalı 
kalan yol, araç 
sürücüleri ile 
Kumla yönüne 
gidenleri çileden 
çıkarmıştı.
Bu nedenle 
bir ay süreyle 
izin verilen 1 ve 2 
Nolu Caddelerin 
doğalgaz kazı ve 
boru döşeme 
çalışmalarının 
bitirilmesine 
kadar 2 Nolu 
Caddenin bir bölümü 
dün trafiğe 
kapatılarak kazı 
çalışmalarına 
hemen başlandı.

Türk halkı gösterişi sever.
Yeni teknolojik ürünlere de son derece 

hızla adaptö olur. Giyecek ceketi yoktur ama 
gecekondu evinde uydu antenli televizyonu, 
çamaşır makinesi kurulmuştur...

Bunun içinde cep telefonu Türkiye’de 
inanılmaz hızla yayıldı..

Adama bakıyorsunuz yemek yiyecek 
parası yok ama cebinde son model çok 
zamanda kameralı telefonu var...

Eğer sigara ikram edecekse bilin ki çok 
zaman yabancı tür sigaradır.

Kıçında pantolonu durmaz, cebinde para 
yoktur, ama nerden bulur bilinmez bu say
dıklarımı muhakkak edinmeye çalışır, edinir 
de...

Son model cep telefonu ile sürekli 
konuşur, üstüne üstlük durmadan mesaj da 
çeker..

Çok zaman işsiz olan bu adam kiminle 
devamlı konuşur, mesajlaşır, bazen görüyo
rum okuma-yazma bilmeden de bu işleri 
yapanları gördükçe hayretler içinde kalıyo
rum..

Borçlanıyor, cebinde birkaç banka kredi 
kartı, sonunu düşünmeden harcamalarını 
yapıyor. Tabidir ki bu işte bu banka kartlarım 
onun cebine sokanların da çok günahları 
var..

Şimdi ki merakları Plazma televizyon al 
mak...

Siyah-beyaz televizyonu yeni atmış olan 
aileler bile plazma televizyon alıyorlar. En 
büyük ve en şık plazma televizyon almak, 
son model cep telefonu taşımak bir gece 
kondular için şart oldu..

Bu sosyal grup içine girenler evde ki 
plazma televizyonun fotoğraflarını son 
model kameralı cep telefonu ile çekip 
köyüne, memleketlisine göstermenin heye
canı içinde.

Bütün bu anlatılanlar aslında sosyal bir 
olgu, bir toplum hastalığı..

Bu toplum sorularına cevap verebilmek 
için Türklerin genetik kodları çözülürse bir 
açıklama yapılabilir. Yeni olana kendimizi 
uydurmakta ki müthiş yeteneğimiz Anado 
lu’dan Avrupa’ya, giden işçilerimizde görün 
ce AvrupalIlar da şaşırmışlardı-

Bu yazdıklarıma bir tüy dikerek bu konu 
yu kapatalım..

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde camilere 
yerleştirilen plazma televizyonlar törenle 
hizmete girmiş.

Daha da ilerisi bu ilçeye bağlı Aşağı 
koçaklar Köyü camii’nde düzenlenen tören 
de Sarıgöl Müftüsü (adını da yazayım Oğuz 
Metin) televizyon ekranına yerleştirilen kur
deleyi keserek hizmete açmış !...

Böylece dünya tarihinde ilk plazma Tele 
vizyon açılışı da bu beye nasip oldu..

Buraya kadar her olan biteni anlayışla kar 
şılayahm; ama cami de plazma televizyon ne 
işe yarar, ne seyredilecek orada, yoksa 
ibadeti unutup dince günah olan şeyleri ka 
çak olarak izlemesinler ?...

Mutlaka bu abukluğun da bir açıklamasını 
bulmuşlardır..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

USSUİM OKUYUN OKUTUN 
I GUNIUK SİYASİ GAZETE ■■■ ■ «IV ■ VIV

mailto:ozcanvural1933@hdtmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Tuvaletlerin gece
kapatılması sıkıntı yaratıyor

Bursa’ya 
5 dakika

Elif ESMEN

Nüfusu her 
geçen gün 
artan Gemlik'te 
tuvaletlerin 
akşam 23.00'den 
sonra kapatılması 
sıkıntı yaratıyor. 
Gemlik'in 
merkezinde 
bulunan iki 
tuvaletinde 
geceleri belirli 
saatten 
sonra kapalı 
olmasından 
dolayı zorluk 
çektiklerini 
belirten çay bahçesi 
çalışanları bu 
duruma bir çözüm 
bulunmasını 
istediler.
Özellikle bayan 
müşterilerin 
zor durumda 
kaldıklarını 
belirten çay 
bahçesi çalışanları 
geceleri otobüsten 
inen yolcuların 
yada düğün 
sonrası çay 
bahçelerine 
gelen ailelerin 
zor durumda 
kaldıklarını

yağmur yetti
Bursa'da dün öğle
den sonra aniden 
bastıran sağanak 
yağmur ve dolu 
yaşamı olumsuz 
yönde etkiledi.
Rögarlar taşarken, 
yollarda oluşan su 
birikintileri trafik 
sıkışıklığına 
neden oldu. Yağışa 
hazırlıksız yakalanan 
vatandaşlar ise 
sırılsıklam oldu. 
Kent merkezinde 
dün saat 16.00 
sıralarından aniden 
başlayan ve 5 dakika 
etkili olmak üzere 15 
dakika süren yağmur 
ve dolu hayatı olum
suz yönde etkiledi. 
Rögar kapaklarının 
taşmasına neden 
olan yağış nedeniyle 
yollarda meydana 
gelen su birikintileri 
nedeniyle ana arter
lerde kısa süreli 
trafik sıkışıklığı 
yaşandı. Bunun 
dışında Altıparmak 
Caddesi'ndeki bir 
elektrik direği yoğun

yağış nedeniyle yıkıl, 
ma tehlikesi ile 
karşı karşıya kaldı. 
Ancak itfaiye ve 
TEDAŞ görevlilerinin 
müdahalesi ile direk
teki elektrik akımı . 
kesildi ve daha 
sonra da düzeltildi. 
Bu arada bazı 
semtlerde kısa süreli 
elektrik kesintileri 
yaşanırken, TEDAŞ 
ekiplerinin uğraşları 
sonucunda arızalar 
giderildi. Merinos 
Köprülü Kavşağı'nın 
suyla dolması ise 
kazalara davetiye 
çıkarırken, milyonlar
ca YTL harcanarak 
inşa edilen kavşakta 
ortaya çıkan man
zara sürücüleri 
çileden çıkardı.
Yağışa hazırlıksız 
yakalanan vatan
daşlar ise sırılsıklam 
olmaktan kurtula
madı. Bazı vatan
daşlar da yağış 
nedeniyle mutlu , 
olduklarını dile 
getirdi.

İM HUSTAFA ÖZALP Elim
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 İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe içinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

■Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
& Bag-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

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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

";O 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 p: 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA t

Mac & ÖZALP
Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

irâ .. ti -i y

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www. gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

BAYAN HASTAYA
BAKACAK BAYAN 

HASTA BAKICI ARANIYOR
Tel: 0.224 513 26 10

&

I#

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

gazetesi.com
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Kaymakamlık Kupası küçükler Fultol Tıımuvası talaiı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyeti 
tarafından düzenle
nen 2005-2006 
Eğitim-Öğretim yılı 
Kaymakamlık Kupası 
Küçükler futbol 
turnuvası ilçe 
stadında başladı.

Kaymakam Mehmet 
Baygül ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Şube Müdürü ve İlçe 
Lig Heyeti başkanı 
Hüseyin Zan'ın 
izlediği ilk maçın 
başlama vuruşunu 
Kaymakam Mehmet 

Baygül yaptı. 
İlköğretim Birinci 
kademe 4-5 sınıf 
öğrencilerinden 
oluşan 9 takımın 
katıldığı futbol 
turnuvasında elenen 
takımlar turnuvaya 
veda ediyor.
Şehit Etem Yaşar ile 

Hamidiye İlköğretim 
okulları arasında 
başlayan ilk maçın 
hakemliğini İlçe 
Spor Müdürü 
Burhan Arıkan 
yaparken, maçı 
3-0 kazanan Şehit 
Etem yoluna devam 
ederken, Hamidiye 

elenen 
ilk takım oldu.
İkinci maçta 100. Yıl 
İlköğretim Okulu, 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu’nu 
3-1 'le saf dışı 
bırakırken, 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 

Atatürk İlköğretim 
Okulu’nu 4-0 yendi. 
Günün son 
maçında ise 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nu 3-0 
yenerek ikinci tura 
çıktı.

ilk mâçıfi başlama 
vuruşunu Kay makam ' 
Mehmet Baygül yaptı .
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Bahar Kupası Voleybol Turnuvası başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

2005-2006 Eğitim 
Öğretim yılı Bahar 
Kupası Gençler 
Voleybol Turnuvası 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda başladı. 
Eleme usulü ile 
yapılan turnuvada,

yenilen takımlar 
turnuvaya veda 
ederken, kazanan 
takımlar yoluna 
devam ediyor.
ERKEKLER 
Liselerden 6 erkek 
takımın katıldığı 
grupta Celal Bayar 
Anadolü Lisesi ile

Endüstri Meslek 
Lisesi baş çekerken, 
ilk maç Anadolu 
Ticaret ve Kız Meslek 
Lisesi ile Ticaret 
Meslek Lisesi 
arasında oynandı. 
Çekişmeli geçen 
maçta Ticaret Meslek 
Lisesi rakibini 3-2 

yenerek, turnuvadan 
elerken yan finalde 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nin rakibi oldu. 
İkinci maçta ise İmam 
Hatip Lisesi, Gemlik 
Lisesi’ni 3-1 yendi. 
İmam Hatip Lisesi 
yarı finalde Endüstri 
Meslek Lisesi ile 

karşılaşacak. 
KIZLARDA 
Dört takımın katıldığı 
Kızlar maçlarında 
Gemlik Lisesi, 
Ticaret Meslek 
Lisesi’ni 3-0 . 
yenerken, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'de 
rakibi Kız Meslek

Lisesi’ni aynı 
skorla 3-0 yendi. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ile Gemlik 
Lisesi final maçı 
oynarken, Ticaret 
Lisesi ile Kız Meslek 
Lisesi üçüncülük- 
dördüncülük maçı 
oynayacaklar.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKpNOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ... 
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

fc 33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
M ATB AACI Ll K-YAYIN CI Ll K-REKLAMCiLİK

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

MM
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KPDS, 14 ilde daha düzenlenecek Emlak verginizi ödediniz mi?
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), Türkiye'de 
sadece Ankara'da 
gerçekleştirilen ve 
her dönem ortalama 
50-60 bin adayın 
katıldığı Kamu 
Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı'nın 
(KPDS), Kasım- 
2006'dan itibaren 
14 ilde daha 
düzenlenmesini 
kararlaştırdı.
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
KPDS'nin bugüne 
kadar sadece 
Ankara'da ve 
KKTC'nin başkenti 
Lefkoşa'da 
gerçekleştirildiğini 
anımsattı.
Sınava katılmak için 
başka illerdeki 
adayların Ankara'ya 
gelmek zorunda 
kaldıklarını ifade 
eden Yarımağan, 
gerçekleştirilen

'Gemlik Körfez' internetle^. www.gemlikkorfezgazetesi.com aMen obyabffirsmiz

KPDS'ye 57 bin 
ciyarında kişinin 
katıldığını belirterek, 
"Bu adayların yak
laşık 45 bini Ankara 
dışından geliyor ve 
yazık oluyor, sıkıntı 
yaşıyorlar. Bu neden
le sınavın başka 
illerde de düzenlen
mesini kararlaştırdık" 
dedi.
Yarımağan, Üniver
sitelerarası Kurul 
Yabancı Dil 
Sınavı'nın 14 ile 
yaygınlaştırılması 
kararı aldıklarını 
anımsatarak,

KPDS'nin, ÜDS'nin 
gerçekleştirildiği 
bu illerde düzen
leneceğini bildirdi. 
Buna göre, 12 Kasım 
2006 ve daha sonraki 
tarihlerde düzen
lenecek KPDS, 
Ankara ve KKTC'nin 
başkenti Lefkoşa'nın 
yanı sıra, Adana, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, 
Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas, 
Trabzon ve 
Van'da da yapılacak.

Emlak Vergisinin 1. 
taksidin ödeme süresi 
31 Mayıs Çarşamba 
günü sona eriyor. 
Mükelleflerin gecikme 
faizine maruz kalma
maları için belirtilen 
güne kadar vergilerini 
ödemeleri gerekiyor. 
Yılda iki taksit olarak 
ödenen Emlak vergi
lerinin 2006 yılı 
1. taksitleri için 31 
Mayıs Çarşamba 
gününe kadar 
yerilen süre doluyor. 
İkinci taksidin son

PTT’ye 1619 personel alınacak
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, PTT 
Genel Müdürlüğüne 
2006 yılında 1619 
personel alınacağını 
bildirdi.
Yıldırım, Anavatan 
Partisi Şanlıurfa 
Milletvekili Turan 
Tüysüz'ün, PTT'ye 
personel ahmlarına 
ilişkin soru

I  

ödeme tarihi ise 
30 Kasım 2006.
Vatandaşların, 
uzun tahsilat 
kuyruklarında 
beklememeleri ve 

gecikme faizine 
maruz kalmamaları 
için ödemeyi son 
güne bırakma
maları gerekiyor. 
Ödemeler, 
08.00-17.00 
saatleri arasında, . 
belediyelerin 
hizmet binası içinde 
bulunan merkez 

önergesini yanıtladı. 
Yıldırım, PTT Genel 
Müdürlüğüne, 2006 
yılında 1250 dağıtıcı, 
358 memur ve 11 
avukat olmak üzere, 
toplam 1619 person
el alınacağını ifade 
etti. Binali Yıldırım, 
2004 yılında yapılan 
KPSS'ye giren ve PTT 
Genel Müdürlüğü

büroları ile diğer 
tahsilat bürolarına 
yapılabiliyor.

pozisyonlarını tercih 
eden adaylar 
arasından, ÖSYM 
Başkanlığınca 
yerleştirme yapıla
cağını belirtti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOÖALGAZ 
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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10 soruda yeni OSS sistemi
Üniversiteye hazır
lanan 1 milyon 679 bin 
kişinin başvurduğu 
Öğrenci Seçme Sınavı 
(ÖSS) için geri sayım 
başladı. Bu yıl ÖSŞ 
sisteminde yapılan 
değişiklikler adeta 
bulmaca gibi. 
İlk defa uygulanacak 
sistem nedeniyle 
öğrenciler daha 
dikkatli olmak zorun
da. Uzmanlar 18 
Haziran 2006 tarihinde 
yapılacak sınava çok 
az bir süre kala öğren
cileri uyarıyor. Zirve 
Dergisi Rehberlik 
Uzmanı Hakan Baykal, 
son 1,5 aylık dönemi 
öğrencilerin deneme 
sınavı çözerek 
geçirmesini tavsiye 
ediyor. Baykal, dene 
me sınavından sonra 
yapılması gerekenleri 
ise şöyle sıralıyor: 
‘Deneme sınavı yaptık
tan sonra belli bir 
süreyi denemenin 
analizine ayırmalı, 
eksik konular tespit 
edilmeli, hataları 
giderici konu takviyesi 
yapılmalı ve bol soru 
çözülmeli. Öğrenciler, 
her deneme sınavının 
son 10-15 dakikasını 
soruların kontrolüne

ayırmaya gayret 
etmeli.’
Konu açığı fazla 
olduğu için derslerin 
tamamını bitirme şansı 
bulunmayan öğrenci
lerin puanına en fazla 
katkı sağlayacak der
slere yoğunlaşmasını 
tavsiye eden Baykal, 
konuları bitiren ya da 
bitirmek üzere olan 
öğrencilerin haftada en 
az 2-3 deneme sınavı 
çözmesi gerektiğini 
söylüyor. Baykal, 
1 Haziran'dan itibaren 
ise bütün öğrencilerin 
sınav gününe kadar 
her gün bir deneme 
sınavı çözmesini 
öneriyor.
Yeni sistemde 
neler değişti? 
Yeni sınav sisteminde 
SAY-2, SÖZ-2 ve EA-2 
puanları da mesleki ve 
teknik ortaöğretim 
kuramlarından mezun 
olanların kendi alan
larındaki ek puanla 
girilen yükseköğretim 
programlarına girebile
cek. Adayların alan 
testlerini cevaplayıp 
cevaplamayacakları ile 
hangi testleri cevap
layacakları okul türleri, 
alanları ve girmek iste
dikleri yükseköğretim 

programlarına göre 
değişecek. Adaylar, 
tercih etmek istedikleri 
yükseköğretim prog 
ramlarında hangi ÖSS 
puanı kullanılıyorsa o 
puanın hesabında ağır
lığı olan teştleri cevap- 
layacaklar.İhtisas soru
larının içeriği; daha 
önceki OSS ve ÖYS 
sorularından farklı 
olarak direkt bilgiyi 
ölçen değil, bilgi 
gerektiren ve analitik 
düşünceyi de içine 
alacak şekilde düzen
lenecek. Burada gele
cek sorular lise-2 ve 
lise-3 müfredatını 
içerecek. Bu sorular, 
ÖSYM’nin soru 
bankasındaki sorular 
arasından seçilmeye
cek; yeni sorular 
hazırlanacak.
10 farklı soru kitapçığı 
Sınav, tek oturumda 
yapılacak. Toplam süre 
195 dakika olacak. 
Sınavda 10 farklı soru 
kitapçığı kullanılacak. 
Her adaya tek soru 
kitapçığı verilecek. 
Kitapçıkta 30'ar soru
luk 8 ayrı test yer ala
cak. Adayın 6 testi, 
yani 180 soruyu yanıt
laması yeterli olacak. 
Sorular 5 seçenekli ve 

çoktan seçmeli.
Ortak derslerle ilgili 
testleri adayların 
tümü cevaplayacak. 
Kaç farklı puan 
gelecek?
Sınavda toplam 6 puan 
bilgisi gelecek. Eğer 
yabancı dil sınavına da 
girilmişse bu rakam 7 
olacak. EA puan 
türüyle Açıköğretim 
veya 2 yıllık meslek 
yüksekokullarına git
mek isteyen bir aday, 
sınavın ilk bölümünde 
yer alan 120 soruyu 
yanıtlayacak. Lisans 
programlarını tercih 
edecek adaylar ise bu 
120 soruya ek olarak, 
Edebiyat, Sosyal 
Bilimler ve Mat-2'den 
oluşan 60 soruyu 
daha yanıtlamak duru
munda kalacak.
Puan nasıl 
hesaplanacak? 
Öğrencinin yerleştirme 
puanı hesaplanırken 
üç kıstas etkili olacak. 
Öğrencinin ÖSS'de 
yaptığı net sayısı, 
okuldaki başarı ortala
ması ve okulun ÖSS 
puan ortalamaları 
puanı belirleyecek. 
Öğrencinin okul 
başarısıriın, okulun 
ÖSS ortalamalarına

göre ağırhklandırılması 
sonucu Ağırlıklı 
Ortaöğretim Başarı 
Puanı (AOBP) ortaya 
çıkacak. Bu puan alan 
içi tercihler için 0,8; 
alan dışı tercihler için 
ise 0,3 katsayısıyla 
çarpılıp ÖSS puanına 
eklenecek.
Ortak derslerde puan 
Ortak derslerle ilgili 
testlere (I. Bölüm) göre 
SAY-1, SÖZ-1 ve EA-1 
puanları oluşacaktır. 
Birinci puan türlerinin 
oluşabilmesi için 4 
testin en az ikisinden 
0,5 net ve üzeri yap
mak gereklidir. Ortak 
derslerle .ilgili testlerle 
birlikte alan derslerine 
ait testlere (I. ve II. 
Bölüm) göre SAY-2, 
SÖZ-2 ve EA-2 puan
ları oluşacaktır. İkinci, 
puan türlerinin (SAY-2, 
SÖZ-2, EA-2) oluşa
bilmesi için ortak ders 
lerle ilgili 4 testin en az 
ikisinden 0,5 net ve 
üzeri yapmanın 

yanısıra ilgili puan 
türünde alan dersleri 
ile ilgili çözülmesi 
gereken 2 testten 
her birinden de yine 
en az 0,5 net ve üzeri 
yapılmalıdır.
Baraj yine 100 puan 
160 puan barajı 2 yıllık 
programlar ve özel 
yetenek sınavıyla gi 
rilen bölümler için kul
lanılacak. 185 baraj 
puanı ise lisans pro
gramlarına girebilmek 
için dikkate alınacak. 
Tavan puan yine 300 
olacak. Sınavın 120 
soruluk ilk kısmını 
yanıtlayan adaylar, 
meslek yük
sekokullarını, 
Açıköğretim ön lisans 
programlarını, 
Açıköğretim lisans 
programlarını (İngilizce 
Öğretmenliği hariç) 
ve özel yetenek sınavı 
sonuçlarına göre 
öğrenci alan lisans 
programlarını tercih 
edebilecek.

V

I

gemlik ana bayii

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA

■L ULUKAYA
D0GALGA2 ISI SANAYİ
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
. v Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

v DÛGALGA7 ŞÛRAMI Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
VVVRfaVMfa UVUMUI Tel: (0 224) 513 49 93

✓ TESİSAT ve PROJE e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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ABD Karadeniz’de
geri adım attı

ABD, bir NATO gücünün görev alaiıının 
Karadeniz'e de jenişleteLplamıiı. 

Türkiye'nin M Anlaşmam daya
narak direnmesinin ardından geri çekti.

Küfürlü tezahüratta
maç durdurulacak

Bu gelişmenin, 
Washington tarafın
dan Türk tarafına 
aktarıldığı belirtildi. 
Türk yetkililer, bu 
gelişmeyle birlikte, 
Türkiye'nin Montrö'ye 
ilişkin kaygılarına 
ABD'nin de hak 
verdiğini ve son 
adımın, Türk- 
Amerikan ilişkilerine 
katkıda bulunacağını 
söylediler.
ABD, teröre ve 
suçlara karşı 
mücadele amacıyla 

2001'de doğu 
Akdeniz'de NATO 
bünyesinde oluşturu
lan Aktif Çaba 
Operasyonu'nun 
görev alanının 
Karadeniz’i de 
kapsayacak şekilde 
genişletilmesi 
yönünde geçen 
yıl gayri resmi bir 
plan önermişti. 
Ancak Türkiye, 
Karadeniz'de 
böyle yeni bir NATO 
gücünün görev 
yapabilmesi için

Montrö'nün değişme
si gerektiğine işaret 
ederek, bu duruma 
karşı çıkıyordu. 
Türkiye, son bir yıldır 
yürüttüğü görüşme 
lerde, 1936'da 
imzalanan Montrö 
Anlaşması'nın, 
yabancı savaş gemi
lerinin Karadeniz ve 
Boğazlardaki faaliyet 
ve geçişlerine ilişkin 
getirdiği sınırlamaları 
hatırlatıyordu. 
Türkiye ayrıca, en 

başta kendisi 
aracılığıyla 
NATO'nun zaten 
Karadeniz'de bulun
duğunu ve bölgede 
halen Türk Deniz 
Kuvvetleri'ne bağlı 
görev yapan 
Karadeniz Uyum 
Operasyonu'nun yanı 
sıra kıyıdaş ülkelerin 
oluşturduğu 
Blackseafor adlı 
gücün yeterli 
olduğunu dile 
getiriyordu.

w-

Futbol 
Federasyonu 
yeni sezonda 
kötü teza
hüratı kökten 
bitirecek 
çözüm 
yolları arıyor. 
Futbol 
Federasyonu 
yönetiminin, 
Hukuk 
Kurulu'na küfrü 
önlemenin kesin 
çözümünü bulmasını 
ve bunu Disiplin 
Talimatı haline 
getirmesini istediği 
ifade edildi. 
Hukuk Kurulu'nun 
Disiplin Talimatı 
üzerinde yaptığı 
çalışma sonucu ilk 
olarak küfürlü teza
hüratın yapıldığı 
maçın, hakem ya da 
temsilci tarafından 
durdurulması uygula
masının getirilmesi 
kararlaştırıldı. 
Küfrün durmasının 
ardından hakemin 
karşılaşmayı yeniden 
başlatması 

düşünülürken, 2 ya 
da 3 kez yapılacak 
bu uygulamanın 
ardından küfürlü 
tezahüratların 
hala devam etmesi 
halinde ise karşılaş
masının tatil 
edilmesinin söz 
konusu olacağı 
belirtildi.

Yeni sezonda küfür 
içeren pankartlara da 
kesinlikle müsamaha 
tanınmayacağı ifade 
edilirken, seyircisiz 
oynama, saha kapat
ma cezalarının yanı 
sıra yüksek para 
cezalarının da tali
matta olacağı 
kaydedildi.

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

T.C. Hava Kuvveteleri’nden aldığım 
V. 500 418 Seri noiu silahım 

çalınmak suretiyle kaybolmuştur. 
Hüseyin GÜMÜŞ

ELEMANARANIYOR
TECRÜBELİ 

MUHASEBE ELEMANI 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 514 00 60

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 Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastikname- 

mi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet DURAN

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

SATILIK ARSA
Yeni Mahalle Tamer Sokakta 

231 m 2 imarlı arsa 
satılıktır.

GSM : (0.536) 855 50 61 
Tel: (0.312) 359 80 62
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Mutfağınızdaki eczaneniz
Mutfaklarımız aslında 
birer ecza deposu. 
Mutfaklarımızda 
bulundurduğumuz 
meyve ve sebzelerin 
vücudumuz için 
faydalarını biliyor 
musunuz? İşte 
faydalan: 
ANANAS: 
Vücudumuzun 
albümin sindirimini 
destekleyen bir 
enzim olan Bromelain 
İçerir. Daha önemlisi 
beyne giden kan yol- 
larini temizler ve 
beynin kan dolasimi- 
ni arttirir.C Vitamini 
deposu olan çilek, 
önde gelen 
afrodizyaklar arasın
da yer alır.Çilek 
bütün salgı bezlerini 
çalıştırarak vücuda 
gençlik ve kuvvet 
kazandırır, çileği çok 
olan bölgenin halkı 
uzun yaşar. Yüksek 
tansiyonu düşürür, 
damarları temizler. 
Kansere karşı korur, 
Böbrekte kum ve taş 
oluşmasını önler. 
ANASON: Sindirim 
sisteminin en iyi 
dostudur. Çin ve 
Hindistan'da eskiden 
tip biliminde kul
lanılırdı. Enfeksiyona 
karsi koyma 
gücümüzü arttirir, 
sinirsel hücrelerin 
verimliliğini besler 
yani beyin ve omuri
lik işlevlerini destek
ler. Sindirimdeki zor
luklardan doğan 
migrenler, baş dön
meleri, karin ağrisi 
gibi rahatsızliklardan 
korunmak için 
yararli olur. 
AVOKADO: Lif, A, C, 
E vitamini ve bazi B 
vitaminleri açisindan 
oldukça zengindir. 
Ayrica potasyum yük
lüdür. Potasyum 
eksikliği depresyona 
ve yorgunluğa yol 
açtigi için düzenli

yenmelidir. Kalp için 
yararli olan avokado 
ayni zamanda cildi de 
besler. Uzmanlar 
avokadoyu cildin 
kirisiksiz olmasinda 
önemli rol oynayan 
kolajenin üretimini 
sağlayan bir depo 
olarak değerlen 
diriyorlar.
ADAÇAYLMide ve 
bağırsak gazlarını 
giderir. Mide bulan
tısını keser.Hazım 
sisteminin düzenli 
çalışmasını sağlar. 
Göğsü yumuşatır. 
Astım hastaları için 
yararhdır.Bu uyarıcı 
bitki kan dolaşımını 
hızlandırır. Hücre 
yenilenmesini ve 
cildin elastikiyetimin 
artmasını sağlar. 
Bu bitkiyle^sivik 
çelerinizden de 
kurtulabilirsiniz. 
AHUDUDU: Kanı te 
mizler, vücutta 
biriken zehirli mad
delerin atılmasını 
sağlar. Terletir ve 
idrar söktürür. 
Kabızlığı giderir. 
Vücuda dinçlik verir. 
ASMA:Yaprakları ile 
yapılan ilaçlar 
kanamayı durdurur. 
Vücuda kuvvet verir. 
Sarılığı keser. 
İshali durdurur.
ALGE VERA(SARIS- 
ABIR):Eski yunan
lılarında güzelleşmek 
için kullandıkları bir 
bitki. Yıpranmış cilt
leri onarmak ve nem
lendirmek için son,

derece yararlı. Akne 
sıcaktan kaynaklanan 
kaşıntılara karşı cildi 
koruyor. Yıpranmış 
saçları onarıyor ve 
nemlendiriyor.
AYRIKOTUddrar sök
türür. Böbrek ve 
mesane taşlarının 
düşürülmesine 
yardımcı olur. 
Buralardaki iltihapları 
da giderir., 
AYVA-İshal ve dizan
teriyi keser. Mide ve 
bağırsakları 
‘kuvvetlendirir. İnce 
*bağırsak iltihabını 
giderir. Kanı temizler. 
Çarpıntıyı dindirir. 
BAMYA:Halsizliğe 
karşı bire bir. 100 
gram bamya günlük 
magnezyum 
(hücrelerin enerji 
depolamasına 
yarayan madde) ihtiy
acımızın üçte birini 
ve yüzde 10'dan daha 
fazla miktarda ise 
günlük demir (akyu
varların vücut içinde 
oksijen taşımasını 
sağlıyor)ihtiyacımızı 
karşılıyor.
BADEM: Badem 
demir, kalsiyum, B1, 
B2 vitaminleri ve C 
vitamini bakimindan 
zengin bir meyvedir. 
Uzmanlar zekasından 
memnun olmayan ve 
yüzündeki renksizlik
ten şikayet edenlere, 
sürekli bas agrisi 
çekenlere badem 
yemelerini önermek
tedirler.
BAL: Yüzyillardir

soğuk alginligi ve 
öksürüğün 
tedavisinde kullanilir. 
Bir tatli kasigi kekik 
ile yendiğinde astima 
iyi geldigi söylenir. 
Yatmadan önce 
yenecek olan bir 
kasik bal rahat uyu- 
manizi sağlar. Ayni 
zamanda dezenfektan 
ve antiseptiktir. 
BALIK: Uskumru, 
sardalya gibi baliklar 
Omega 3 tasir ve 
hormonumsu bir 
madde sayilan 
prostaglandinleri 
üretir. Bu sayede 
beyin fonksiyonlari, 
iyi bir görüş, öğren
me yeteneği ve koor
dinasyon için kaçınıl
mazdır. Egzama gibi 
rahatsizliklarin da 
iyileşmesinde 
yardimci olur.
BİBERİYE: Dölasim 
ve sinir sistemini 
aktif hale getirir. Yasli 
insanlarda damar 
sertliğine bagli hafıza 
zayifliklarinda etkili 
olarak kullanilir. 
16yy'da gut ve roma
tizma hastaligindan 
aci çeken Macaristan 
kraliçesi’ tı’ızabeth 
biberiye suyu ile 
yaptigi banyolar 
sayesinde sagligina 

. kavuşmuştur. İyi bir 
uyarici olan biberiye 
saça canlilik ve par- 
laklik verir,saçin uza- 
masini hizlandirir. 
BEZELYE:Taze ve 
donmuş olarak kul
lanılabilen bezelye 
B1, C vitaminleri, pro
tein, lif ve folrk asit 
içerir. Sinir siste
minde sorunları olan
lara tavsiye edilir.
BROKOLI:
Kansere karşı 
bizi koruyan ve 
ömrümüzü uzatan 
müthiş bir sebze. Çok 
miktarda kalsiyum 
içerdiği için kemik 
erimesine bire bir.

ŞİİR KÖŞESİ
BUSKİ’nin Marifeti

Birinci kademe su tarifesi

1 Metreküp su fiyatı....=1.11 YTL 
Atık su bedeli...........=0.17 YTL
Bakım ücreti............ =0.02 YTL
Çevre Temizlik Vergisi=0.16 YTL
KDV......... ................=0.14 YTL
Toplam su ücreti........ =1.60 YTL
I Kilovatsaat elektrik...=0.16 YTL
1 Adet ekmek............ =0.25 YTL

€MR€ KUNDURA
BORÇELIK 

fişleri geçerlidir

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ 
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK
uoesh» «Dnnnnnmffl

KALİTEDE GÜVENCE

Bu hesaba göre; 1 Metreküp su 
parasıyla 10 Kilovatsaat elektrik 
kullanılır. 1 Metreküp su parasıyla 6.5 
Ekmek alınır.

Hor görür de nimeti, 
Su bilir ganimeti. 
Bursahyı kahreder, 
BUSKİ’nin marifeti.

Suyu zamlı akıyor, 
Canımızı yakıyor. 
Bu BUSKİ’nin yüzünden, 
Eşler ayrı yatıyor.

Bu BUSKİ’nin sayacı, 
Söyletir acı acı. 
Su ile abdest alma, 
Teyemmüm et be hacı!

Bak BUSKİ müdürüne, 
İtaat et emrine.
Su ekmekten pahalı, 
Ekmek iç su yerine.

Kont mu, lort mu, sör müdür?
• Gözü, gönlü kör müdür? 

Su zammını savunur, 
Bu müdür, müdür müdür?

Kimi BUSKİ savcısı, 
Kimi de saf avcısı. 
Seçim günü gelince, 
Elbet çıkar acısı.

‘Gemlik Körfez' internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresini tıklayın

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kansızlık hangi
hastalıkların habercisi

Kansızlık genellikle 
hafife alınıp, demir 
haplarıyla tedavi 
edilmeye çalışılıyor. 
Oysa hekimler kansız 
lığın tek başına 
tedavi edilmesi 
gereken bir rahatsız 
lıktan çok, vücudu
muzdaki çok daha 
önemli.hastalıkların 
alarmını veren bir 
bulgu olabileceğine 
dikkat çekiyor.
Toplumlarda oldukça 
yaygın olarak 
görülen kansızlığın 
tedavi edilmesi değil, 
altta yatan nedeninin 
bulunması gerekiyor. 
Bu bilgi aslında kan
sızlık tedavisindeki 
uygulama hatalarını 
da ortaya koyuyor. 
Çünkü genellikle 
kansızlığın ortadan 
kaldırılması için çaba 
sarf edilirken, altta 
yatan farklı bir 
hastalık ilerlemesini 
sürdürebiliyor. 
Ortaya çıkmasında 
pek çok faktörün et 
kili olduğu kansızlık; 
vücudumuzun doku 
ve organlarına oksi
jen ve diğer mad
deleri ulaştırmakla 
görevli kırmızı 
hücrelerin, kabul 
edilen miktarın altına 
inmesi sonucu ortaya 
çıkıyor. Kan

hücrelerinde gözle
nen bu azalma sonu
cunda şikayetler 
oluşmaya başlıyor. 
Acıbadem Bakırköy 
Gastroenteroloji ve 
Hepatoloji Uzmanı 
Doç. Dr. Murat Saruç, 
özellikle üreme 
çağındaki kadınların 
hastalığı olarak 
anlaşılmasının kan 
sizliğin hafife alın
masına neden oldu 
ğunu söyleyerek, 
sorunun bunun tam 
tersine ciddiyetle 
karşılanması gerek
tiğine işaret ediyor. 
Sadece kansızlığı 
tedavi' edilmeye 
çalışılan ve farklı ilaç 
tedavilerinin ardın
dan altta yatan nede 
ninin kalın barsak 
kanseri olarak belir
lendiği birçok hasta 
ile karşı karşıya 
kaldıklarım söyleyen 
Dr. Saruç, uygulama 
hatalarına ilişkin şun- 

* lan anlatıyor:

"Kansızlık genellikle 
bir hastalıkmış gibi 
görülüyor ve eksik 
olan demirin yerine 
konarak kansızlığın 
giderilmesine 
çalışılıyor. Kansızlık 
aslında bir bulgu. 
Vücudunuzda imdat 
isteyen bir duruma 
karşı açılan bir 
bayrak var ve tedavi 
ederek siz bu bayrağı 
yok etmeye çalışıyor
sunuz ve artık imdat 
isteyemiyor.
Hastaların da çok 
dikkatli olması ve 
hekimlerine kansı
zlıklarının nedenlerini 
sormaları gerekiyor. 
Kansızlık genellikle 
masum sebeplerle 
ortaya çıkmıyor. Bu 
nedenle toplumun 
dikkatinin bu konuya 
çekilmesi gerekiyor." 
Belirti ve bulguları 
neler oluyor?
Kansızlık çabuk 
yorulma, halsizlik, 
nefes darlığı, göğüs 

ağrısı ile kendini gös
teriyor. Hastanın mua 
yenesinde ciltte so 
lukluk, kalp yetmez: 
liği, nefes darlığı ve 
kalp ritm bozukluğu 
saptanabiliyor. Bazen 
ise kansızlığa yol 
açan altta yatan 
hastalığa ait belirti
lerin bu tabloya ha 
kim olabileceğini 
söyleyen Doç. Dr. ‘ 
Saruç şu bilgileri 
aktarıyor: "Dışkıda 
kan görülmesi, kahve 
telvesi şeklinde kus 
ma, siyah dışkılama, 
ishal, dilde yara, sinir 
sistemini ilgilendiren 
belirtiler, eklem ağrı 
lan, kolay kanama, 
kabızlık, karın ağrışı, 
kilo kaybı, bulantı bu 
belirtiler arasında yer 
alıyor. Ayrıca, has
tanın kullandığı ağrı 
kesiciler, diğer ilaçlar 
ve geçirdiği ameliyat
lar da bize ek bilgi 
sağlayabiliyor." 
Kansızlıkın en sık 
karşılaşılan nedeni 
demir eksikliği.
Bunuri yanında kro
nik bazı hastalıklar
da, diğer vitamin 
eksikliklerinde, kemik 
iliğinin hastalıkları ve 
genetik kırmızı hücre . 
yap'ısal hastalıkları 
da kansızlığa neden 
olabiliyor.

Kayısı çekirdeği 
güzelleştiriyor

Kayısının 
hem çeşitli 
hastalıklar 
için hem de 
güzellik için 
ilaç gibi 
kullanıldığı 
bildirildi. 
İnönü Üniver
sitesi Öğretim 
Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Bayram 
Murat Asma, kayısı 
çekirdeğinin çeşitli 
hastalıklar için kul
lanıldığım söyledi. 
Yrd. Doç. Dr. Asma 
İHA'ya verdiği bil
gide, kayısının 
üzerinde taşıdığı 
özellikler nedeniyle 
fonksiyonel gıdalara 
örnek verilebileceği
ni söyleyerek, 
"Fonksiyonel gıdalar 
kendi özel bileşenleri 
yoluyla hastalıklar
dan koruyucu veya 
tedavi edici etkiye 
sahiptir. Kayısı tohu
mu ve tohum yağı, 
bileşimindeki vüzde 
95 doymamış yağ 
asidi, yüzde 5 doy
muş yağ asidi içeriği 
ve ideal oleik-linoleik 
asit oranıyla serum 
kolestrol düzeyini 
düşürebilmesi, lak- 
statif, ekspektoran 
gibi özelliği 
nedeniyle fonksi 
yönel gıdalara örnek 
olarak verilebilir"

dedi. Yrd. Doç. Dr. 
Asma, gıda sana 
yisinin fonksiyonel 
gıdaları üretmesi 
sonucu tıp ve ilaç 
sanayisi ile işbir
liğine girerek, yeni 
bir alan ortaya çıka
cağını sözlerine 
ekledi. Türkiye'de 
kayısının halk 
arasında karın ağrısı 
ve şeker hastalığına 
karşı kullanıldığını, 
belirten Yrd. Doç. Dr. 
Asma, "Ülkemizde 
acı kayısı tohumu
nun yağ ve 
amigdalin içermesi 
nedeniyle halk 
arasında karın ağrısı 
ve şeker hastalığına 
karşı kullanılmak
tadır. Çin'de bronşial 
hastalıkları hafiflet
mek için sıklıkla 
kayısı tohumu kul
lanılır. Tohumlar 
hırıltılı öksürükte, 
bronşit, astım, 
amfizem ve 
kabızlıkta dahilen 
kullanılmaktadır" , 
diye ifade etti.

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

I
I
IVI

I
I

I
K 
R

B

i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

110
155
156

513 10 55 
51318 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 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
Amtur 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

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet. 
İtfaiye

13 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53'
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 .-182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

77 84
30 60
12 12
13 23

256 
544 

(212)516 
(226) 811

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR s 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 51417 00

513 14 25

513 1079
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
İSI TEKNİĞİ

Kolon Hattı 
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri

k LG KLİMA
” vie|mann

KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No:16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

513 03 02

Çok yakında başlayacak 
"Abonelik kampanyamızı"

B€KL€VIN...
G€MDAS
İDOĞRl GRZ
GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

İrtibat Tel :

513 29 29



Bursa’da atık piller toplanıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Gençlik Konseyi’nin hazırladığı “Atık Piller Çöp Değildir" projesi Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı kapsamında 113 proje arasında ilk ona girdi. BursalI öğrencileri geliştirdikleri proje ile 2 ayda 1600 
atık pil topladılar. Atık pillerin yeniden dönüşüm için kazanılmasıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Syf 3’de

GEMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

{■■Mi TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
10 Mayıs 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

SATILIK VİLLALAR
GEMLİK UMURBEY’de

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi bitmiş müstakil 

Ayrık nizam, dubleks villalar 
TEL: (0.224) 513 38 84 
GSM: (0.532) 271 7419

Ulaşım Daire Başkanlığı ile yeni sözleşme yapılamaması sıkıntı ya ratıyor; ■M

Ulaşım sorunu çözülemedi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP’nin duyuruları
Dün geç saatlerde Bursa’dan Gemlik’e 

girdiğimde yoğun trafik akışı içinde ağır 
ağır aracımla ilerlerken, İstiklal 
Caddesine asılan bez pankartlar dikkati
mi çekti.

Büyük bir bölümü birkaç gündür 
asılıydı.

Bu hafta Trafik Haftası. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü her yıl bu konuda ana cad
delere halkı uyarıcı pankartlar astırarak 
trafik kazalarına dikkat çeker.

Ancak, aralarındaki bazı pankartlar ise 
İktidar partisinin yapacağı il kongresini 
duyuruyordu.

Bu işe bir türlü anlam veremiyorum.
Geçtiğimiz hafta MHP’nin II Genel 

Kurulu vardı. İstiklal Caddesinde bez 
pankatlar görmedim.

Başka Partilerin İl Kongrelerinde de 
bu olmuyor. Ama iş iktidar partisine 
gelince herşey değişiyor.

Yasaklar kalkıyor belediyenin tüm 
olanakları iktidar partisine açılıyor.

Peki bu yapıhyorda Gemlik iktidarın 
olanaklarından yararlanabiliiyor mu?

Hayır.
Elle tutulur bir tek hizmet, Kapalı Spor 

Salonu’na gönderilen ödenekler..
Yerel yönetimlere seçilenler, seçildik

ten sonra seçildikleri partinin gömleğini 
çıkarmalı tüm partileleri ve vatandaşlara 
aynı eşitlikte olmalıdır.

Belediye anonsunda geçmişte 
yaşananlar, İstiklal Caddesine asılacak 
bez pankartlarda da yaşanıyor. .

Ama duyurular AKP’ya ait olunca iş 
I değişiyor.

Gemlik-Bursa 
arasında yolcu taşıyan 
Özel Halk Otobüslerinin 
sözleşmelerinin 
geçtiğimiz Mayıs ayında 
bitmesine karşın Ulaşım 
Daire Başkanlığı 
ile yeni sözleşme yapıla
maması sıkıntı yarat
maya devam ediyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin ilçemize 
tahsis ettiği tek otobüse 
ilginin büyük olması, 
Bursa Merinos 
Kavşağına kadar 900 
Ykr. dan taşımacılık yap
masından kaynaklanıyor. 
Sorunun bu ay içinde 
çözümü bekleniyor. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Gurbetçi nasıl 
emekli olacak?
Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin, 
Türkiye'deki emeklilik koşulları değişi 
yor. Gurbetçilerin de 2007 yılı başından 
itibaren, yurt içinde çalışanlarla 
aynı koşullarda emekli olmaları 
öngörülüyor. Haberi sayfa 9’da

Kıdem 
tazminatına 
dokunmayın

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının Gemlik e 
tahsis ettiği bir otobüs her seferinde yaklaşık 70-80 yolcu ile 
Bursa’ya gidiyor. Ucuz otobüse ilgi büyük oluyor.

Yemek yaparken 
canından oldu

Keleş'te yemek pişirdiği sırada piknik 
tüpünden tutuşan eteğini söndürmeyen 
78 yaşındaki Sultan Argın, evde 
kimsenin olmadığı bir saatte yanarak 
can verdi. Haberi sayfa 6’da

Türk-İş Başkanlar Kurulu, "Kıdem tazminatının 
özüne dokunulmasını ve kazanılmış hakların 
geriye götürülmesini, işsizlik sigortasında işçilerin 
katkılarıyla biriken fonların başka amaçlarla 
kullanılmasını, zorunlu istihdamın kaldırılmasını 
ve asgari ücretin bölgeselleştirerek düşürülmesi
ni" asla kabul etmediklerini bildirdi. Sayfa 8’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Tahammül...
Başbakanla Bakanlar şimdi de 82 yaşında 

bir yurtsever dedeye kafayı taktılar..
Karar vermişler..
Onun defterini dürecekler..
Haddini bildirecekler.
Sürüm sürüm süründürecekler..
Ne yapmış Fethi Dede..
Selanik’teki Atatürk Evi’nde bulunan 

şeref defterine duygu ve düşüncelerini 
yazmış.

Dede'nin duygu ve düşünceleri 
Başbakanı hoplatmış..

Nasırına basılmış gibi feryad figan 
eylemiş.

Kızmış...
Üstüne üstlük bir iddiaya göre de defterin 

sayfasını koparmış..
Artık kesinleşti..
Bizim Başbakan eleştirilere tahammül 

edemiyor.
Oysa demokratik toplumiarda eleştiri 

yapılır.
Demokrasiye inananlar da eleştiriye açık

tırlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 

yazmıyor mu ?
“Egemenlik Kayıtsız Şartsız 

Milletindir”diye..
Eee.
O halde.

I O deyişin önünde yemin edenler,yemin 
etmeden önce şöyle bir sağa sola, aşağı 
yukarı bakmıyorlar mı ?

Sahi neydi o yemin ?
Bir kez de biz yazalım ve anlı şanlı ikti

darımızın sütten çıkmış ak kaşık milletvekil
lerine anımsatalım:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yur
dun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, 
halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruya
cağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, 
laik ve sosyal hukuk devleti ve

Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; 
halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağı
ma; her yurttaşın insan haklarından ve 
temel hak ve özgürlüklerden yararlanması 
ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrıl
mayacağıma; namusum ve şerefim üzerine 
and içerim."

Başbakanın ve bakanların Milletvekili 
andına ne denli bağlı olduklarını bilmem 
yorumlamaya gerek var mı?

Halep de burada...
Arşın da burada..
Her şey açık ve seçik olarak toplumun 

önünde cereyan ediyor.
Çomak sokmanın ne anlamı var.
Dedenin ki de iş..
Ah dede vah dede sen neymişsin sen.. 
Dillere düştüler senin yüzünden.
Bakalım şimdi nasıl çıkacaksın işin için

den..
Kolay mı güçlü iktidarla başa çıkmak..

SATILIK OPEL M»

2000 Model, 63.000 Km. 
DOKTOR’DAN SATILIK 

GSM; (0.532) 522 81 52

Arabanın arka kapısı aniden açılınca yaralandı
Elif ESMEN

Akıllara durgunluk 
verecek gibi 
gelişen kaza dün 
saat 10.oo sıralarında 

. İstiklal Caddesi 
üzerinde yaşandı. 
Yol kenarında bir 
işyerine mal 
bırakmak için 
yanaşan 77 DF 606 
plakalı aracın 
sahibi Fethi Fikos, 
arkasından aldığı 
darbe ile yere yıkıldı. 
Yoldan geçmekte olan 
Ahmet Ors'ün 
kullandığı 
34 VF 1547 plakalı 
kapalı kasa aracın 
arka kapağının 
açılması nedeniyle 
sırtından aldığı darbe 
ile yere yığılan 
Fethi Fikos, 
olay yerine gelen 
112 Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Sırtından aldığı 
darbe ile yere yığılan

Fethi Fıkos'un hayati 
tehlikesi olmadığı 
belirtilirken 
bilincinin açık 
olduğu ve ilk 
tedavisinin acil 
serviste yapılırken 
kasa kapağı 
açılan aracın 
sürücüsü Ahmet Örs, 
ifadesi alınmak üzere 
polis karakoluna 
götürüldü.

Elektrik panosu tehlike yaratıyor

kaybetmelerinin de 
söz konusu olduğu 
elektrik panosunu 
yetkililerin kontrol

töp oynayan 
çocuklar için 
büyük tehlike 
yaratıyor.

etmesi beklenirken 
açıkta kalan 
yüksek gerilimli 
kablolar çevrede

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız 
ve reklamlarınız için bizi arayın

W

1^0

Gemlik Atatürk 
stadının yanında 
takımların idman 
yaptıkları sahanın 
aydınlatma panosu 
görenleri hayrete 
düşürürken 
doğacak bir 
tehlikeyi de 
gözler önüne 
seriyor.
Gemlikspor'un 
gece yapacağı 
idmanlar için 
yapılan aydınlatma 
direklerine 
elektrik gelen 
panonun kapağı 
ve sayacının 
kırılması yaşı 
küçük olan çocuklara 
tehlike yaratıyor. 
Kendini bilmezlerin 
gece kurcalayacakları 
elektrik panosunda 
akıma kapılarak 
hayatlarını

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
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Ulaşım Daire Başkanlığı ile yeni sözleşme yapılamaması sıkıntı yaratıyor
O

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

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik-Bursa 
arasında yolcu 
taşıyan Özel Halk 
Otobüslerinin 
sözleşmelerinin 
geçtiğimiz Mayıs 
ayında bitmesine 
rağmen Ulaşım 
Daire Başkanlığı 
ile yeni sözleşme 
yapılamaması 
sıkıntı yaratmaya 
devam ediyor. 
Bursa Büyükşehir'e 
bağlı yolcu 
otobüsünün. 
iskele Meydanı 
ile Merinos 
kavşağına kadar < 
yolcu taşıması 
soruna çözüm 
getiremezken, 
otobüsün fazla 
yolcu taşıması ise 
endişe yaratıyor. 
Büyükşehir 
otobüsünün 
yoğunluğun 
olduğu saatlerde 
yaklaşık 70-80 
kişiyle Bursa'ya 
gidip gelmesine 
anlam veremeyen 
vatandaşlar, özel 
halk otobüsleri 
ile neden anlaşma 
sağlanamadığını 
da merak edilirken, 
geçen hafta içinde 
bir oturum gerçek

leştiren tarafların 
önümüzdeki hafta 
içinde yine bir 
araya gelecekleri 
ifade edildi. .
HAFTAYA ÇÖZÜM 
ÖLABİLlR
Öte yandan yapılacak 
anlaşmada çıkan 
bazı pürüzler 
nedeniyle sorunu 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne taşıyan // 
Ulaşım Daire 
Başkanlığı'nın 
buradan alacağı 
yetki İle Gemlik 
Özel Halk Otobüsleri 
yetkililerini

görüşmeye 
çağıracağı 
öğrenilirken; 1 
sorunun önümüzdeki 
hafta içinde 
çözümlenmesinin 
beklendiği 
belirtiliyor.
Gemlik-Bursa 
arasında çalışacak 
otobüslerde kartlı 
sistemi kabul 
eden Özel Halk 
Otobüsleri yönetimi 
belirtilen ebatta 
ve sayıda 
otobüs' âliminin da; 
uygun görülmesine 
rağmen sorunun

çözümlenememiş 
olması ilçede

/ sıkıntı yaratıyor. 
Bazı otobüsçülerin 
ise Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
şimdiye kadar 500 
bin YTL ödediklerini 
ifade ederlerken

: Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Gemlik'e tahsis

/ ettiği otobüs ile 
900 Ykr’a yolcu 
taşımasını haksız 
rekabet olarak 
yorumladılar ve zor 

^nurumda kaldıklarını 
. dile getirdiler.

Bursa’da atık pillertoplanıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Konseyi’nin hazır- / 
ladığı “Atık Piller Çöp 
Değildir” projesi 
Birleşmiş Milletler. 
Kalkınma Programı 
kapsamında 113 proje 
arasında ilk ona girdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, atık pillerin 
yeniden dönüşüm 
için kazanılmasıyla 
ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlaya
caklarını belirterek, 
“Atık pillerin hem 
çevreye, he de insan 
sağlığına büyük 
zararları var. 
Türkiye’de pil 
üretilmediğini ve 
tüketilen tüm pillerin 
de çöpe gittiğini 
düşünürsek, ülke

proje ile 2 ayda 1600 
atık pil topladıklarını 
belirterek, proje hak 
kında bilgi verdiler. 
gÜ^jy^e yılda 15 
bihtonpil kollanılıyor

, ekonomisinin büyük 
kayıplara uğradığı \ 
ortada. Amacımız, 
‘Atık Piller Çöp 
Değildir’projesiyle 
çevremize, sağlığı 
miza ve ülke ekono 
mimize katkı sağla- 
maktâdrr” dedi.. 
Atık' piller ülke eko 
nomisine de büyük 
zararı var. Civa, kur 
şuh, çinko, manga, 
lldyum, demir, nikel, 
kobalt ve kimyasal 
maddelerden üretilen 
pillerin gelişi güzel 
bertaraf edilmesi 
durumunda toprağın

Taşınabilir Pil Uretici- 
lerj ve İthalatçıları Der 
jrieğl (TAP) temsilcisi 
Bekir Tombul da, pih

insan sağlığjiSdâ/. ; 
önemli hasarrar /; /
bı ra kıy or. Bü hastal ı k-! 
ların başında nörolo
jik bozukluklar, / j 
merkezi sinir sistemi, 
kanser, böbrek ve ' 
karaciğer hastalıkla?! 
geliyor” şeklinde 
konuştu.
Öğrenciler 2 ayda 
1600 atık pil topladı 
Bu arada Özel Fen 
Lisesi öğrencileri, 
okulda geliştirdikleri

gmi yapılmıyor.
Türkiye’de kullanılan 

.. 15 bin ton pil yurt dı 
şindan ihraç ediliyor. 
Avrupa Birliğinde 
attkpiller ile ilgili
300’den fazla yönet- 
rnelik'var. Örneğin 
bizle aynı nüfusu 
sahip olan Alman 
yâ’dâ yılda 34 bin ton 
pil üretimi yapılıyor 
ve bu pillerin 15 bini 
geri dönüşüme kazan 
diriliyor.” dedi.

Böyle valilerimiz var...
Türkiye’nin 81 ilinde ki toplam 236 

sanayi bölgesinin 165’inin yönetim kurulu 
başkanlığını valiler yapıyor, ayda da 6 bin 
YTL hakkı huzur parası alıyorlarmış. (Vatan 
gazetesi)

Söylemesi ayıp, Kocaeli valisi Erdal 
Ata’ya ayrıca bu fabrikatörler makam aracı 
olarak (350 milyar değerinde lüks S320 
Mersedes) ve ayrıca (110 milyar değerinde 
Mitsubishi Pajero) marka cipi biz her 
zaman böyle yaparız diye almışlar.

Ulusal gazetelerin yayınları ve bu açıkla
maları üzerine Vali bu görevinden istifa 
ettiğini, (6 milyar) huzur hakkını almaya
cağını ilan etti..

Şöyle düşünün; Adları zehirli varilciğe 
çıkan, toprağı, suyu, havayı kirleterek üre
tim yapan, onlar için yalnız para önemli 
olan kişilerin denetlemesi ile görevlisiniz, 
ama bu göreve onların verdiği araba ile 
gidiyor, cebinizde onların verdiği para...

Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin valisi 
bu durumlara sokuluyor, ayda 3 bin YTL. 
aylık maaşla geçime zorlanıyor, 
konuşurken mangal da kül bırakmayanlar, 
Büyük Millet Meclisi başkanlığı için özel 
yasa çıkararak aylık maaşına 3 bin YTL 
artıranlar okusun..

“Ben sizin kalkanınız olamam, ben 
halkın ve devletin Vahşiyim” diyip bu kibirli 
fabrikatörlerin başına atan bu vali halkın 
valisi olduğunu gösterdi.

Sayın Vali geri gönder Mersedesi, sonra 
da Pajero cipi...

O zaman halk ayağa kalkacak, seni 
saygı ile selamlayacaktır...

Valimiz doğrusunu yaptın.. Tarih bunu 
yazacaktır..

Ben biliyorum ki İzmit halkı seni sırtın
da taşıyacak, sabah evinden makamına, 
akşam makamdan evine manen götürüp 
getirecektir..

Türkiye’de makamlar fedakarlıklar 
isteyen, onurlu yerlerdir...

Sayın valiyi saygı ile selamlarım..
Şimdi “Anlayana sivrisinek az, anla

mayana davul zurna az” atasözünü bir 
defa tekrarladıktan sonra, anlama sırası 
Başbakan Erdoğan ‘a gelecektir. İçlerinde 
toprağı - havayı - suyu zehirleyen, 
zehirlemeyen, bütün fabrikatörlerin yer 
aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
(TOBB) Başbakana binsin diye aldığı süper 
lüks VİP helikopteri geri verir..

Sayın Vali örnek olarak ortada duruyor..
Hediye VİP helikopteri (17 milyon dolar

mış) geri gönderilmezse, eminim ki onu 
“iktidarı döneminde etrafı zehirleyen 
“zehirli varilciyi” bulup ortaya çıkara
madılar, adını şöyle gerine gerine bağıra
madılar, ama onların aldığı VİP helikoptere 
binmeye devam eden başbakan diye yaza
caktır..

Tarih acımasızdır. Her şeyi lafı uzat
madan .gevelemeden dosdoğru yazar.

Bunu da gelecek nesiller okurlar. 
Kurtuluş hiçbir zaman olmaz..

ABONE OLDUNUZ MU?
RöCTH AB°NE OLUN

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Yerel yönelim dersi için Başkanı ziyaret ettiler
Hamidiye İlköğretim Okulu 4-B sınıfı öğrencileri öğretmenleri 

Muhsin Aladağ ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret ederek, 
“Yerel Yönetimler ve Yöneticilerin Çalışma sistemi” konusunda bilgi aldılar. 

Öğrenciler Başkan Turgut’a sorular sormayı da ihmal etmediler
Elif ESMEN

Hamidiye İlköğretim 
Okulu 4-B sınıfı 
öğrencileri ders 
konusu olarak 
gördükleri 
"Yerel Yönetimler 
ve Yöneticilerin 
Çalışma Sistemi" 
hakkında bilgi 
almak için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
makamında 
ziyaret ettiler. 
Öğretmenleri 
Muhsin Aladağ ile 
birlikte ziyaret

ettikleri Belediye 
Başkanı
Mehmet Turgut'a 
hazırladıkları 
soruları yönelten 
öğrenciler Yerel 
Yönetimler 
hakkında 
kendisinden 
açıklayıcı 
bilgiler aldılar. 
Öğrenciler 
Başkan Turgut'a 
yönelttikleri 
sorular içinde 
İlçe Merkezi’nde 
yeni bir Kültür 
Merkezi’nin

yapılmasını da ye önümüzdeki
isterlerken proje aylarda başlanması
çalışması sonuçlanan gereken Yeni Çarşı

alış-veriş 
merkezinde oyun 
salonları

yapılacağının 
müjdesini alarak 
çok sevindiler.

&

iS

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 
Manastır’da kiralık daire İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 

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 fe

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

&

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 ve ' 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 51410 21

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

BAYAN HASTAYA 
BAKACAK BAYAN 

HASTA BAKICI ARANIYOR
Tel: 0.224 513 26 10

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 5133595

http://www.gemlik
gazetesi.com
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Elif ESMEN

Zübeyde Hanım 
Anaokulu 4-5-6 yaş 
öğrencilerinin bir 
yıllık emeğini 
ortaya koyan 
"Artık materyalleri 
değerlendirme 
sergisi" Belediye 
Sergi Salonu’nda 
açıldı.
Yaklaşık 180 
öğrenciye ait 
farklı teknikteki

destekleyerek 
sîzlerin beğenisine 
açtık. Çöp dediğimiz 
ve kullanmadığımız 
maddelerden 
meydana getirilen el 
sanatları ürünler 
çocuklarımızın 
eseridir” dedi.
Misafirlerin 
beğenerek gezdikleri 
serginin bugün de 
açık kalacağı 
belirtildi.

I I Duygulandıran ödül

bireysel ve 
gurup çalışmalarının 
yer aldığı sergi 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen 
tarafından açıldı. 
Serginin açılış 
konuşmasını yapan 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Pervin Unurlu, 
"4-5-6 yaş 
gurubu 
öğrencilerimizin 
bir yıllık emeklerini 
sunuyoruz. 
Çocuklarımızın 
yaratıcı faaliyetlerini

Bursa Trafik Vakfı, 
kent içi ulaşımda 
yaşanan sıkıntılara 
köklü ve kalıcı 
çözümler üretmesin
den dolayı Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e teşekkür 
plaketi verdi. 
Bursa Trafik Vakfı 
Başkanı Ertuğrul 
Kara, 'Trafik Haftası' 
nedeniyle Büyükyıldız 
Otel'de düzenledikleri 
toplantıda, trafik 
kazalarının önlenmesi 
konusunda toplumsal 
bilinçlenmeye ihtiyaç 
olduğunusöyledi. 
Bursa ve İzmir'de 
trafik şube müdür

lüğü görevinde bulun
duğunu ve dolayısıyla 
yıllardır trafiğin içinde 
bir kişi olduğunu 
belirten Kara, 
“Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Hikmet 
Şahin'in göreve 
geldiği günden bu 
yana hayata geçirdiği 
yatırımları gördüğün 
de 'Neden bugüne 
kadar yapılamıyor
du?' diye aklıma 
geliyor. Ben hayatım
da ulaşım konusuna 
bu kadar duyarlı 
davranan, kararlı 
ye hızlı adımlar 
atan bir belediye 
başkanı görmedim.” 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

- Bilgisayar kullanabilen 
- Yüksek okul mezunu 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR 
Firmamızda çalışacak 

- Elektrik veya makina bilgisi olan 
- Askerliğini yapmış 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
Gürle İş Merkezi 1. Kat No : 41 Noter yanı 

Tel: (0.224) 514 39 86 GEMLİK 
GSM: (0.532) 482 45 60

EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

■k LG KLİMA 
vie|mann 
KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı 
Bakir Soru 
KalorifeYTesisatı 
Dönüşüm^'. ■■ f 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt kazanları

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDÂŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:513 03 44

5130302
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HIM Ocagı’ndan meslek lisesine destek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Oynadığı başarılı 
futbol ile ikinci 
küme finaline adını 
yazdıran Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi'ne Gemlik 
Ülkü Ocağı'ndan 
top desteği yapıldı. 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu ile yönetimi 
tarafından yapılan 
ziyarette 10 adet 
futbol topu okul 
müdürü Ercan 
Baş ile takımı 
çalıştıran Turgut 
Akcan'a verildi. 
36 okul takımının 
mücadeleye başladığı 
ikinci amatör kümede 
finale yükselen 
Endüstri Meslek 
Lisesi futbol takımı 
Cuma günü saat 
11.oo de Merinos 
stadında Bursa 
Atatürk Lisesi ile 
birincilik İçin 
mücadele verecek. 
Gemlik Endüstri

Meslek Lisesi'nin 
çeşitli branşlarda 
gösterdiği başarıları 
izlediklerini belirten 
Ülkü Ocağı Başkanı 
Osman Durdu, 
"Gemlik Ülkü Ocağı 
olarak finalde de 
başarılı olup Gemlik'e 
birinci olarak 
dönmenizi bekli 
yoruz. Verdiğimiz 

futbol toplarıyla daha 
iyi idman yapıp 
Gemlik'in adını her 
zaman başarıyla 
temsil etmenizi 
bekliyoruz" dedi.
Okul Müdürü Ercan 
Baş'ta verilen 
destekten memnun 
kaldıklarını belirterek 
Ülkü Ocağı yönetici
lerine teşekkür etti.

Ercan Baş, 
"Okulumuz başarıları
na sîzlerden gelecek 
destekle başarılar 
katacaktır. Okul 
olarak Cuma günü 
Merinos sahasından 
mutlu çıkarak 
Gemlik'e birincilik 
kurcasıyla dönmek 
Istlypruİ' şeklinde 
kojyştıT

Yemek yaparken 
canından oldu

Keleş'te yemek 
pişirdiği sırada piknik 
tüpünden tutuşan 
eteğini söndürmeyen 
78 yaşındaki Sultan 
Argın, yanarak can 
verdi.
Keleş'e bağlı Yağcılar 
Köyü, önceki öğle 
saatlerinde korkunç 
bir olaya sahne oldu. 
Jandarmadan alınan 
bilgiye göre 78 yaşın
daki Sultan Argın, 
evde kimsenin 
olmadığı bir saatte 
öğle yemeği hazırla
mak için piknik 
tüpünün altını yaktı. 
Ancak yemeği hazır
larken bir anlık dal
gınlığı Sultan Argın'a 
pahalıya mal oldu. 
Yaşlı kadın, tencereyi 
karıktırırken piknik 
tüpünün ateşinin 
eteğini tutuştur
duğunu geç fark 
edince olanlar oldu. 
Bir pnda bedenini 
saran alevleri 
söndüremeyen kadın, 

bağırarak 
komşularından 
yardım istedi. . 
Ancak komşuları 
yetişene kadar 
talihsiz kadın feci 
şekilde yanarak 
can verdi.
Olayla ilgili jandar
maya bilgi verilirken, 
akşam saatlerinde * 
çalıştığı tarlasından 
eve dönen talihsiz 
kadının eşi Ahmet 
Argın(79), acı haberi 
alınca yıkıldı.
Gözyaşına boğulan 
Ahmet Argın'ı teselli 
etmek mümkün 
olmazken, evdeki 
incelemelerin ardın
dan Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatıyla 
yaşlı kadının 
cenazesi ailesine 
teslim edildi.
Sultan Argın, dün 
öğle vakti 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
köy mezarlığında 
toprağa verildi.

ı----- ;   r.*—:------- :----- -
TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 

EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katcılog basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cari Bora Sok. Akbartk Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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KPSS için son gün ME8. süper kahramanlara kaışı
Lisans düzeyindeki 
adaylara yönelik 
yapılacak Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'na (2006- 
KPSS/1) başvur
mak için ücret 
yatırma süresi 
bugün sona 
erecek.
Sınava, lisans 
mezunları ve 
lisans program
larından mezun 
olabilecek 
dürümdakiler 
başvurabilecek. 
2006 yılında yapıla
cak sınavların 
sonuçlarının geçerli 
olacağı sürede 
2004-KPSS 
sonuçları da geçerli 
olacağı için 
2004-KPSS'ye giren 
ve öğrenim düzey
leri değişmeyen 
adayların, 2006 
yılında yapılacak

'Gemlik Körfez’ internette^. mjemlikkorfezjazetesi.wın adresinden okuyabilirsiniz

sınavlara 
girmelerine gerek 
bulunmuyor. 
2006-KPSS/1 
başvuruları, 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticilikleri, 
ÖSYM büroları ve 
belirlenen bazı 
liselerde yapılacak. 
Başvuru merkezleri 
ÖSYM'nin internet 
sitesinden öğre

nilebilecek. Adaylar, 
sınav kılavuzuna 
"www.osym.gov.tr." 
internet sitesinden 
ulaşabilecekler.
KPSS, 81 il merkezi 
ve Lefkoşa'da 
1-2 Temmuz 2006 
tarihlerinde
Öğrenci Seçme ve • 
Yerleştirme 
Merkezi'nce 
(ÖSYM) yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), Örümcek 
Adam gibi şiddet 
içeren çizgi film 
kahramanlarının 
çanta, kalem vb. 
eğitim materyal
lerinde kullanılma
ması için 
harekete geçti. 
Amerika’da gişe 
rekorları kırdıktan 
sonra gösterime 
girdiği Ingiltere’de 
12 yaşından küçük
lerin izlemesinin 
yasaklandığı Örüm
cek Adam, Türkiye’de 
hemen hemen tüm 
çocukların gözdesi. 
Hatta bazı çocuklar, 
filmden etkilenerek, 
‘Ben de uçabilir 
miyim?’ düşüncesiyle 
balkondan ya da 
damdan atlamaya 
kalkışıyor. MEB 
İlköğretim Genel 
Müdürü Servet 
Özdemir, çocukları 
şiddete özendirecek 
çizim ve görünüm
lerin eğitim materyal-

/

terinden çıkarılması 
için özel sektöre 
‘tavsiye’ kararı 
almaya hazırlandık
larını açıkladı.
Özdemir, eğitim 
materyallerinde 
Anıtkabir, saat kulesi, 
Atatürk Barajı neden 
olmasın?” dedi, 
Özdemir, Pembe 
Panter, Heidi, Ayı 
Yogi, Vikingler, Temel 
Reis, Sinbad, Red Kit 
gibi çizgi karakterleri 

seyrederek büyüyen 
neslin çocuklarının 
şiddeti özendiren 
çizgi film ve dizileri 
izlediğini vurguluyor. 
Özdemir, ailelerin de 
çocuklarının 
eğitim materyallerini 
seçerken yönlendirici 
olmaları gerektiğini 
belirterek eğitim 
televizyonu 
kurma konusunda 
çalışmalar yaptıklarını 
söylüyor.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
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.osym.gov.tr
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Kıdem tazminatına dokunmayın GENEL KURUL
İLANI

Türk-İş Başkanlar 
Kurulu, "Kıdem 
tazminatının özüne 
dokunulmasını ve 
kazanılmış hakların 
geriye götürülmesini, 
işsizlik sigortasında 
işçilerin katkılarıyla 
biriken fonların 

.başka amaçlarla kul
lanılmasını, zorunlu 
istihdamın kaldırıl
masını ve asgari 
ücretin bölgeselleşti 
rerek düşürülmesini" 
asla kabul etmedik
lerini bildirdi.
Türk-İş Başkanlar 
Kurulunun İstanbul'
da yaptığı toplantının 
sonuç bildirgesi 
yayınlandı.
Bildirgede, Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasası'nın, Anaya 
sa'da ifadesini bulan 
'sosyal hukuk ~ 
devletinde kişinin 
korunması, sosyal 
güvenliğin ve.sosyal 
adaletin sağlan
masıyla olanaklıdır' 
anlayışıyla bağdaş
madığı kaydedildi. 
Hükümetin, IMF ve 
Dünya Bankasının 
talepleri doğrultusun-

da, bazı işverenlerin 
zorlamalarıyla istih
dam üzerindeki 
sosyal kesintilerle 
ilgili bir paketi gün
deme getirmeye 
hazırlandığı ileri 
sürülen bildirgede, 
paketle, kıdem tazmi
natı, işsizlik sigor
tası, istihdam vergi
leri, zorunlu istihdam 
ve asgari ücretin 
yeniden düzenlen
mesinin amaçlandığı 
ifade edildi.
Bildirgede, şeker 
sanayinde yapılmak 
istenen özelleştir 
meyle yüksek karlılık
taki üç fabrikanın 
özel sektöre devrine 
karşı çıkıldığı 
bildirilerek, bu fab
rikaların özelleşti 
rilmesiyle Türkiye 
şeker sanayinin 
yabancı tekellerin 
eline geçeceği, 
şekerden geçimini 
sağlayan yaklaşık 6 
milyon kişinin işsiz 
kalmasına neden 
olacağı savunuldu. 
Türk-lş'e bağlı tüm 
sendikaların 
örgütlenme konusun
da ciddi sorunlarla

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Site Kulubü 
Derneği’nin olağan Genel Kurul toplantısı 
14/05/2006 tarihinde saat: 13.oo’de Gemlik 
Gübre Sanayi Sosyal Tesisleri’nde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı ayni yer ve aynı saatte 
21/05/2006 tarihinde yapılacaktır.

GÜNDEM YÖNETİM KURULU

karşı karşıya 
olduğu vurgulanan 
bildirgede, bu 
konuda gerekli 
yasal ve idari düzen
lemelerin yapıl
masının, demokratik 
bir toplum için zorun
lu olduğu ifade edildi. 
Bildirgede, şunlar 
kaydedildi:
"Türk-İş Başkanlar 
Kurulu, hükümetin 
sendikal hak ve 
özgürlüklerine yöne
lik tutumuna karşı 
siyasi tavrını açıkça 
ortaya koyma kararı 
almıştır. Başkanlar 
Kurulumuz, 
25 Haziran 2006'da 
Bursa'da TEKSİF 
sendikamızın 
öncülüğünde kitlesel 
bir miting yapılması
na karar vermiştir. 
Bu mitingin ardından

yapılacak diğer 
bölgesel ve merkezi 
mitingler, 14-15 
Ağustos 2006 gün
lerinde yapılacak 
Başkanlar Kurulu 
toplantısında karar
laştırılacaktır."

1- Açılış ve Yoklama
2- Divan heyetinin seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Yönetim ve denetim kurulu 

raporlarının okunması
5- Yeni yönetim ve denetleme 

kurullarının seçimi
6- Dilek ve temenniler.
7-Kapanış

KONGRE İLANI
İRFAN HANIMLAR KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞIMDAN 

İrfan Hanımlar kültür ve Dayanışma Derneği ‘nin yıllık 5. olağan Genel
Kurul toplantısı 17/05/2006 Çarşamba günü saat: 14.oo’de dernek binasında 
yapılacaktır. *

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve 
aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Duyurulur.

GÜNDEM YÖNETİM KURULU
1- Açılış ve divan oluşumu
2- Yoklama ve saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu çalışma raporlarının okunması
4- Denetleme Kurulu çalışma raporlarının okunması
5- Raporlar üzerinde görüşme açılması ve raporların ibra edilmesi
6- Yeni yönetim kurulu seçilmesi
7- Yeni denetleme kurulu sşçilmesi
8-Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

İllant ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
■ ■ ■ T " "1 HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma, srcak su« 
kontrol oihaalanMa 
ÛDffi M

✓ DOĞALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ 

y ✓ MERKEZİ ISITMA 
y ✓ RADYATÖR 
J ✓ SPLİT KLİMALAR

Ifc, ULUKAYA
DOGALGAZ ISI SANAYİ

Tel:513 88 26 HVaillanr $ 
t

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
i aaaii a iv 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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Gurbetçi nasıl 
emekli olacak?

Yurt dışında çalışan 
Türk işçilerinin, 
Türkiye'deki emeklilik 
koşulları değişiyor. 
Gurbetçilerin de 2007 
yılı başından itibaren, 
yurt içinde çalışanlar* 
la aynı koşullarda 
erpekli olmaları 
öngörülüyor.
TBMM'den geçen 
Sosyal Güvenlik 
Reformu Yasası, yurt 
dışında çalışan 
Türk işçilerinin, 
Türkiye'deki emeklilik 
sistemini de yeniden 
düzenliyor. 3201 
sayılı yasa uyarınca, 
halen dövizle borçla* 
narak, SSK'dan 
emekli maaşına hak 
kazanan gurbetçiler, 
yeni yasa yürürlüğe 
girdiği takdirde, 2007 
yılı başından itibaren 
geçmişe dönük 
hizmetleri için YTL 
bazında borçlanacak.

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

Keçiborlu Meslek 
Yüksekokulu’ndan aldığım çıkış bel
gesi (Geçici diplomamı) kaybettim. 

Hükümsüzdür. Engin YILDIRIM

ELEMANARANIYOR

Yurt dışında iken 
borçlanma isteğinde 
bulunacak sigortalı 
veya hak sahipleri, 
YTL olarak bildirile
cek borç tutarını 
döviz cinsinden, 
Türkiye'de ise Yeni 
Türk Lirası olarak 
ödeyecekler. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu yetkilile 
rinden alınan 
bilgiye göre, 
Türkiye'deki sigor
talılar, nasıl prim 
yatırıyor ise yurt 
dışında çalışıp, 
borçlanmak isteyen
ler de aynı şartlara 
tabi olacak. Mevcut 
uygulamada 3.5 dolar 
olan günlük borçlan
ma tutarı, yeni yasa
da SSK prim tabanı 
ile prim tavanı arasın
da değişecek. Bu 
çerçevede, gurbetçi 
ler, asgari ücrete

göre hesaplanan 
prime esas alt veya 
üst kazanç tutarından 
ya da alt ve üst limit 
arasında kalan her
hangi bir tutardan 
borçlanabilecek. 
Borçlanma tutarı, 
YTL olarak hesap 
lanacak. Emekli aylığı 
da gurbetçinin 
seçtiği prime esas 
kazanç üzerinden 
belirlenecek.
Yurtdışında iken 
borçlanma isteğinde 
bulunanlar, kendile 
rine YTL olarak 
bildirilecek borç 
tutarını döviz cinsin
den gönderecek. 
Türkiye'de ise söz 

konusu borç, YTL 
olarak ödenecek. 
Ancak her iki 
şekilde de borçlanma 
tutarları, YTL olarak 
hesaplanacak.
Türkiye'den emekli 
maaşı alabilmek için 
yurda kesin dönüş 
yapılması koşulu 
yeni dönemde de 
devam edecek. Yeni 
uygulamada, kişinin 
borçlanabilmesi için 
Türkiye'ye dönmesi 
şartı aranmayacak. 
Ancak aylık alma 
aşamasında hak 
sahibinin Türkiye'ye 
dönüş yapması ve 
bunu belgelemesi 
gerekecek.

Cari açık mart 
ayında da arttı

Merkez Bankası, 2006 
yılı Mart ayında cari 
açığın, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 24,1 artışla 3 
milyar 58 milyon 
dolar olarak gerçek
leştiğini açıkladı. 
Merkez Bankası'nın 
Ocak-Mart dönemi 
Ödemeler Dengesi 
Gelişmeleri 
Raporuna göre, 
cari açıkta en büyük 
paya sahip olan 
dış ticaret açığı, 
ödemeler dengesi 
tablosunda yer aldığı 
şekliyle, bir önceki 
yılın aynı 

SATILIK ARSA
Yeni Mahalle Tamer Sokakta 

231 m 2 imarlı arsa 
satılıktır.

GSM: (0.536) 855 50 61 
Tel: (0.312) 359 80 62

Sahibinden Satılık Daire
Şehit Mehmetçik Sokakta, 

şehir merkezine yakın 
5. kat 85 m2, 3+1 oda, 

2 cepheli, üç tarafı açık, 
camlar pvc doğrama, 2 balkonlu 

Banka kredisine uygun 
43 000 YTL

GSMj(0.535) 656 32 75

ayına göre yüzde 
19,2 oranında artarak 
3 milyar 244 milyon 
dolara ulaştı.
Mart ayı net turizm 
gelirleri, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,9 oranında 
azalarak 545 milyon 
dolar oldu. Böylece. 
2005 yılı Ocak-Mart 
döneminde 6 milyar 
195 milyon dolar 
olarak gerçekleşen 
cari işlemler açığı, 
2006 yılının aynı 
döneminde yüzde 
39,2 artışla 8 milyar 
622 milyon dolara 
ulaştı

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ELEMAN ARANIYOR

TECRÜBELİ
MUHASEBE ELEMANI 

ARANIYOR
Müracaat Tel: 514 00 60

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

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09
'•»'OT ” ‘.YÜSfai ---------- '«rasamc
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Mutfağınızdaki eczaneniz
Dünden devam 
Mineral ve demir 
eksikliğini gideren 
brokoli, vitamin 
deposudur. Brokoli 
tutkunlarında ender 
olarak bağırsak ve 
akciğer kanseri 
görülür, kalp dolaşım 
hastalıklarına da pek 
fazla rastlanmaz. 
Kadınlarda göğüs 
kanserini önler. 
Göğüs kanserine ve 
spinabifida hastalığı
na karşı etkili. 
Brokoli bol miktarda, 
göğüs kanseri riskini 
azaltan 'indole' adlı 
bir madde içeriyor. 
İndole, göğüs kanser
ine neden olan östro- 
jen bozukluklarını 
engelliyor. Ayrıca 
brokolinin diğer bir 
özelliği de, spinabifi
da hastalığını (doğuş
tan belkemiğinde son 
omurun kapanmamış 
olması) önlemesi. 
BUĞDAY:Lifli gıdalar 
sağlıklı bir beslen
menin temelidir. 
Buğdayın dış kabuk
larından elde edilen 
kepek de. genellikle 
mısır gevreği türü 
yiyeceklerle tüketilir. 
Kepekli buğday 
unundan yapılan 
kurabiye vb. bağır
sakların düzenli çalış
masını sağlar ve 
kabızlığı önler. 
Buğday tanesinin özü 
olağanüstü besleyi
cidir. Vücudun 
özümsediği kalsiyum, 
demir ve çinko bura
da depolanır. Besin 
değeri, potansiyel . 
olarak yulaf ve mısır
dan daha yüksek 
olan buğday, bağır
sak ve rektum 
kanserini önleyici 
faktörler içerir. Ama, 
yulaf ve mısıra 
kıyasla sindirimi 
biraz daha zordur. 
ÇAY: Binlerce yıllık

€MR€ KUNDURA ___
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ 
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

bir bitki olan çayın 
yaprakları 
güzelleşmek içinde v 
kullanılıyor. Yağlı bir 
cildiniz varsa, çaydan 
bir tonik olarak fay
dalanabilirsiniz. Gözle 
riniz şişse iki soğuk 
çay poşetini göz 
kapaklarınızın 
üstünde bekletin. 
Saçlarınızın eskisin
den daha parlak 
görünmesini istiyor
sanız, şampuandan 
sonra çayla duru
layın. Farkı göre
ceksiniz.
ÇAM FISTIĞI: 
Bronşit, verem, 
akciğer hastalıkları 
nın çabuk iyileşme
sine yardımcı olur. 
/9uı*ıı yüAuıııfcry w 
giderir. Kalp hastalık
larında da faydalıdır. 
CIVAN PERÇEMİ: 
İdrar söktürücü, mide 
ve bagirsak gazlarini 
giderici ve iştah açi- 
cidir. Kan dolasimini 
arttirarak vücuda zin
delik verir. Ayrica 
agri kesici ve spazm 
çözücü özelliğe 
sahiptir.
ÇİLEK: Vücudu 
kuvvetlendiren bir 
meyvedir. Soğuk 
alginligini önler, idrar 
söktürür ve vücutta 
biriken suyu bosaltir. 
Bagirsaklari çalistirir. 
Diyet yapanlara ve 
seker hastalarina 
tavsiye edilir. Ancak 
alerjik bünyelerde 
kizariklik ve kasintiya 
yol açabilir.

ÇİKOLATA: Stresin 
bir numaralı düş
manı. Kendinizi kötü 
hissediyorsanız 
hemen bir parça 
çikolata yiyin. Flört 
etmek gibi bir şey. 
Bir kalem yemek 
yeterli .mutluluk hor
monu serotonin" 
anında beyinde 
dolaşıma çıkıyor. 
Çikolatanın içerdiği 
"penilatilamin" insanı 
bulutlara çıkarıyor. 
Çikolatada, yeşil çay 
ve sebze-meyvelerde 
bulunan ' flavonoid ' 
adlı bol vardır. Bu 
madde kanı 
sulandırıyor, kalp 
hastalıkları miktarda 
riskini azaltıyor. Çiko- 

ıferrtr rtuıü' KmVvümlııı 
(lDL) okside olarak 
damarçeperine yapış
masını engelliyor. 
Tıpkı aspirin gibi 
kanda pıhtılaşmanın 
önüne geçiyor. 
Düzenli tüketenler 
arasındaki ölüm olayı 
yemeyenlere kıyasla 
% 30 daha geç ger 
çekleşiyor.
ÇÖREKOTUJştah 
açar. Vücuda kuvvet 
ve dinçlik verir. 
Hazmı kolaylaştırır. 
Mide ve bağırsak 
gazlarını söker. 
Koklanacak olursa 
baş ağrısını keser. 
DEFNE: Güzel kokulu 
ve iştah açici 
olmasindan dolayi 
mutfaklarimizda, 
balik, et yemek
lerinde ve çorbalarda 

lezzet verici baharat 
olarak kullanilir.
Sindirim bozukluklar
ına, uykusuzluğa, 
romatizmaya, halsiz
lik gibi rahatsizliklara 
iyi geldigi söyleniyor. 
DEREOTU: Bu 
bitkinin sadece 
yapraklan değil, 
tohumu da kullanilir. 
Yapraklan salatalara 
ve bazi yemeklere tat 
vermesi için kul
lanilir. Tohumu ise 
bazi keklere, tatlilara, 
salatalara konur. 
Mide zayifligina ve 
uykusuzluğa karsi 
kullanilir.
DOMATES: C vitami
ni, lif ve fotokimyasal 
lar bakimindan 
oldukça zengindir. 
Likopin diye isim
lendirilen bir antiok- 
sidan sadece domat
este var. Yaslilarda 
psikolojik ve fizyolo
jik saglik için çok 
büyük önem tasir. • 
Cilde tazelik verir, 
hazmi kolaylastirir. 
Asitli bir sebze 
olmasi nedeni ile 
pişme sirasinda. C 
vitaminini korumasi- 
na yardim eder. 
Domates olgun
laştıkça besin 
değeri artar. 
DONDURMA: Çok 
yenirse şişmanlatı 
yor, az yenirse mutlu
luğa mutluluk katıyor. 
Dondurma yaşlan
mayı önlüyor.100 gr, 
dondurmada ortala
ma :*135 mg kalsi 
yum*115 mg fosfor* 
100 mg sodyum*160 
mg potasyum,25 gr 
karbonhidrat 
bulunuyor. 
Amerika'da kişi başı
na 25 kg., Türkiye'de 
kişi başına 6 Külah 
tüketiliyor. Sütten 
daha zengin bir besin 
maddesidir.
A,B,C,D,E vit. içerir.

Mayo kullanımı önerileri
Yaz mevsiminin yak
laşmasıyla birlikte 
yaz kreasyonlarını 
birbiri ardına 
piyasaya süren mayo 
üreticileri, sürekli 
kullanım için mayo 
ların da bakıma 
ihtiyaç duyduğunu 
açıkladı, 
û'reûcı'ıenn verdiği 
bilgilere göre, mayo 
lar da bakıma ihtiyaç 
duyuyor. İster mayo 
olsun ister bikini, 
özene-bezene alınan 
kıyafetler; alındığı 
günkü yenilik korun
mak isteniyorsa bazı 
kurallara uymak 
gerekiyor. Ürün 
alındıktan sonra 
renginin solması ya 
da kumaşının bozul
ması istenmiyorsa, 
mayo yıllar boyu gi 
yilmek isteniyorsa, 
üreticilerin şu 
tavsiyelerine kulak 
vermek gerekiyor: 
- Mayonuzu her kul
lanım sonrası elde, 
ılık su ve beyaz 
sabun ile yıkayınız. 
- Mayonuzun güneş 
yağı, güneş sütü ve 
benzeri tüm 
kozmetiklerden 
arındığına emin 
olunuz.
- Çamaşır makinesi, 
sıcak su, deterjan, 
çamaşır suyu ve 
diğer ağartıcı temizlik 
maddelerini kullan
mayınız. Kuru temi
zlemeye vermeyiniz. 
- Birden fazla ren
klileri ıslak olarak bir 
arada ya da ayrı 
bekletmeyiniz.
- Mayonuzu direkt 
güneş ışığında değil, 
gölgede ve tersinden 
sererek kurutunuz.
- Mayonuzu ütüle
meyiniz.
- Seçtiğiniz model, 
flüoresan renkler 

taşıyorsa, güneş 
ışığına karşı duyarlı 
olduklarını hatırda 
tutunuz.
- Flüoresan renkler, 
üretim özelliklerinden 
ötürü, güneş ışığının, 
havuz klorunun ve 
deniz tuzunun etk
isiyle diğer renkler
den daha hıziı soima 
gösterir. Bu sonuç 
doğaldır.
- Yaldızlı ve baskılı 
desenler, sürtünme 
sonucu aşınabilir. 
Mayonuzu (Islak veya 
kuru) hiçbir şekilde 
kapalı plastik torba 
içerisinde muhafaza 
etmeyiniz.
- Havuzlarda, hijyen 
sağlamak amacıyla I 
kullanılan klor, mayo 
kumaşına zarar verir. 
Örneğin esneme, 
erime ve hızlı 
solma gibi...
- Havuzda giydiğiniz | 
mayonuzu, her kul- 1 
lanım sonrası mutla- I 
ka iyice durulayınız. | 
Yetersiz durulama 
sonucu dokularda 
kalan klor, mayonuzu 
yıpratacaktır.
- Tüm kumaşlar, * 
sürtünme sonucu 
tüylenir. Bu nedenle 
mayonuzu yüzey 
temaslarından ve 
takılabileceği pürüzlü II 
yüzeylerden 
koruyunuz.
- Tırtıklı ve pütürlü j 
yüzeylerin, örneğin j 
havuz kenarları, su ; 
kaydırağı ve benzer ‘ 
araçların mayonuzda ı 
tüylenmeye neden 
olacağını unut
mayınız.
- Aqua park 
aktiviteleri mayonuza 
zarar verebilir.
Kayma sonucu 
oluşan sürtünmede J 
mayonuzda yanmalar 
ve delikler oluşabilir* |
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Akdeniz anam isi
hakkında uyarılar

Erzurum İl Sağlık ; 
Müdürü Dr. Ali 
Daştan, Akdeniz 
Anemisi hastalığı : 
konusunda uyarılar
da bulundu.
Daştan, Akdeniz 
Anemisi hastalığını, 
Akdeniz ülkelerindeki 
ırklarda görülen, i 
doğacak çocuğa 
anne-babasından .j 
geçen Beta Talesemi 
geninin neden 
olduğu kalıtımsal । 
bir hastalık, bir çeşit 
kansızlık olarak' 
açıkladı.
Akdeniz Anemisi ■;] 
hastalığının alyuvar- 
lardaki hemoglobin1, 
maddesindeki 
kusurdan kay
naklandığını belirten 
Dr. Ali Daştan 
ekonomik, sosyal ve 
demografik değişim
lerin hızlı yaşandıği . 
ülkemizde akraba } 
evliliğinin halen 
devam ettiğini belirt
ti. Daşdan, "Bu tür । 
evlilikler kalıtsal 
hastalıklar'için risk1 
faktörüdür”,dedi. Df. 
Ali Daştan, "Tedavisi 
çök güç kalıtsal 
hastalık olan Akdeniz 
Anemisi için Türkiye 
genelinde her 50 kişi
den biri, Antalya, •'?

€>£ o° o.
Adana ve Güneydoğu ’ taşıyıcı olma riski 
Anadolu bölgesinde yüzde 50 olacaktır, 
ise her 10 kişiden biri Ancak yüzde 25
taşıyıcı durumdadır" • 
diye konuştu.

•?. Yaptığı açıklamalarla 
hastalığın tanı ve 
tedavisi hakkında da 
bilgiler veren Daştan,

. "Hemoglobin elektro- 
forezi tahlilinde nor
mal yetişkin insanlar
da bulunmayan 
ancak bu hastalıkta 
yüzde 50-90 vakada 
görülen ve bir çeşit

;;Wherhöglpbin olan 
HbF'in kanda bulun
masıyla tanı konulur: 
Hem anne hem de 
baba Akdeniz 
Anemisi taşıyıcısı ise 
doğacak çocukların 
Talesemi Majör ?
(Hastalığın en ağır 
seyreden hali) olma 
riski yüzde 25,

ihtimalle çocuk 
normal olacaktır.
Riskli ailelerin 
doğum öncesi tam 
içingebeliğin 
dokuzuncu haftasın-? 
dan itibaren anne 
karnındaki bebeğe 
ait dokularda çeşitli 
testler yapılır. Bu 
testler ultrasonografi, 
Amniyosentez 
(Bebeğin anne 
rahminde içinde ? 
yüzdüğü sıvının bir 
miktarının enjektör 
ile çekilip incelen- 
m es i), Koriyon Villüs 
Aspirasyonu (Bebeği 
beşleyen plasen
tadan bir miktar doku 
incelemesi) ve । 
Kordonsentez (Bebek 

, kordonundan kan 

alınması) gibi testler 
yaptırılmalıdır.
Kan nakillerinin yanı 
sıra, nakledilen kan 
nedeniyle vücutta 
biriken fazla demirin 
idrarla atılımın! 
sağlayan 
Desferoksamin ve C 
vitamini veriljr. Aşırı 
büyümüş dalak 
ameliyatla alınır. 
Özellikle erken yaşta 
kemik iliği nakliyle 
bu hasta la r yüzde 
70-80 tam olarak 
sağlıklarına kavuşa
bilir. Sağlık 
Müdürlüğü olarak, 
ana hedeflerimizden 
biri akraba evlilikleri
ni önleyerek genetik 
hastalıklardan kgrun- 
mayı sağlamaktır. Bu 
hastalıktan korunmak 
ve sağlıklı nesiller 
için mutlaka her çifte 
evlenmeden önce 
Hemoglobin ve 
Hemoglobin 
Elektröforezi tahIiI- 
lerini yaptırmalarını 
öneriyoruz" dedi. 
Erzurum İl Sağlık 
Müdürü Dr. Ali 
Daştan, Türkiye'de 
yaklaşık 1 milyon 
300 bin taşıyıcı, 
400 bin civarında 
ise hasta olduğunu 
şözierih'e ekledi.

II •

Ostrojen kullanımı
kanser riskini arttırıyor

ABD'de yapılan bir 
araştırmada, 
menopoza giren ve 
15 yıldan fazla östro- 
jen hormonu alan 
kadınlarda meme 
kanseri gelişmesi 
riskinin yüksek 
olduğu ortaya çıktı. 
Amerikan hükümeti 
tarafından finanse 
edilen araştırmada, 
rahimleri alınan 
28 bin 835 hemşire 
mercek altına alındı. 
15 yıl ostrojen 
hormonu alanlarda 
meme kanseri 
riskinin yüzde 
48 oranında arttığı 
tespit edilen araştır
mada, 10 yılın 
altında ostrojen 
hormonu tedavisi 
görenlerde meme 
kanseri gelişme 
riskinin daha yüksek 
olmadığı belirlendi. 
Arâştırmaya katman

lardan yüzde 
3,2'sinin (934) meme 
kanserine yaka
landığı belirtildi.
Araştırmayı yürüten 
kanser uzmanı 
Dr Wendy Chen, 
"Uzun süreli 
ostrojen tedavisi ile 
meme kanseri 
arasında riskli 
bir artış saptadık. 
Araştırmada, 
10 yılı aşmayan 
sürede ostrojen 
kullanımında fazla 
risk bulunmamasına | 
karşın, beyin 
kanaması ve plebit 
riskinde artış 
gösteriyor" 
diye konuştu. 
Ostrojen ve projesta- 
tif hormonları, kadın
larda menopozun 
etkilerini azaltmakta 
önemli bir tedavi 
şekli olarak 
kullanılıyor.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜĞEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye . 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Poljs Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. . ; 513 12 06

TEK Arıza - ' 13 20 66
TEK İşletme ;v < 513 45 03
Statyum ’ 514 00 95 '
Onp.Böl.Şef. 5İ312T86
Milli Eğt. Md. < 513 11 74
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 5İ3 10 57
Karayolları . 513 13 08
Uman Baş., '513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md- 513'37 42
Özel İd. Md. ? • 513 15 07
Tapu Sicil Müd. 51314 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'1 , 1 (226) 811 İ 3'23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
i KAYMAKAMLIK Yalova ₺ (226) 814 10 20

Topçular?<>;< (226) 363 43 19
Eşkihisar J262) 655 60 31Kaymakamlık ; 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Sjavcı Yfd. 513 29 54
Emniyet Müd. 4 51$ W 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali : (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Ay din Turizm . . I513 20 77
Süzir Turizm 5İ2 10 72’
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur , 514 47 71
KamilKoç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz ■ 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
fiP 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 İşlet 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 2İ-1İŞ

İtfaiye 513'23 25
Muhasebe Md. 513 4521 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111,
Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS

KAMPANYA OZ
KREDİ KARTINA TAKSİT... 'O
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ - BORÇELİK (
BORUSAN ÇALIŞANLARINA
1 MAYIS - 30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

I İNDİRİM
Orhangazi Caddesi No: 80

GEMLİK Tel: 5121011

Çok yakında başlayacak 
"Abonelik kampanyamızı"

GEMDRŞ
DOĞAL GAZ

İrtibat Tel

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.



Hikmet Şahin, ‘Yılın en iyi Büyükşehir Belediye Başkanı1 oldu
Siyaset Dergisi okuyucuları tarafından ‘Yılın en iyi Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçilen Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin’e ödülünü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin verdi. Ankara Sheraton 
Oteli’nde düzenlenen törene bakanlar, siyaset dünyası, iş, spor ve sanat dünyasının tanınmış simaları da katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, göreve geldikleri günden bu yana gerek vatandaşların teşekkürü, gerekse 
çeşitli kuruluşların verdiği bu ödüllerinin kendisine çektiği bütün sıkıntı ve yorgunlukları unutturduğunu söyledi. Syf 5’de

SATILIK VİLLALARGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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GEMLİK UMURBEY’de
Körfez manzarasına hakim 

Anahtar teslimi bitmiş müstakil 
Ayrık nizam, dubleks villalar 
TEL: (0.224) 513 38 84
GSM: (0.532) 271 7419

Özürlü çoçuklar, Atatürk Ahıtı’na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundular

Özürlüler Haftası başladı
—  — ——------------------------------------------------------------------------

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Özürlüler Haftası
Özel Türe Özürlüler Okulu Müdürü 

Tamer Sivri başarılı bir yöneticidir.
Gemlik’te özürlülere yönelik bir oku

lun açılmasında büyük çabaları oldu.
Bu işi iyi de götürüyorlar.
Daha iyi olması ise maddi desteklere 

bağlı..
Türkiye’de ilk kez Özürlüler 

Festivali’ni de Gemlik’te başlatan kişi 
Sivri..

Dün, ülke genelinde Özürlüler 
Haftası’nın kutlanmaya başlaması 
nedeniyle bir grup özürlü öğrenci 
Ata’sının huzurunda saygı duruşunda 
bulunarak, çelenk koymuşlar.

Ama özürlüler bu seronomide yalnız 
kalmışlar.

Sivri, bu duruma sitem etmiş.
“Her sağlam kişi potansiyel özür

lüdür.” diyen Tamer Sivri doğru 
söylemiştir.

Kimse bugün sağlamım diye sevin- 
memeli. Sağlamlığın değerini bilmeli. Bir 
gün ben de özürlü biri olabilirim demeyi 
de aklından çıkarmamalı.

Bu sözü söyleyen kişi, özürlülerin var
lığını bilmeli ve onlara destek vermelidir.

İşte size fırsat.
Özürlüler Haftası’nda hiç değilse bir 

kez Özel Türe Özürlüler Okulu’nu ziyaret 
edin.

Burada nasıl eğitim veriliyor, onların 
nelere ihtiyacı var görün ve destek verin.

Sosyal devlette bu işi devlet vatan
daşına hissettirmeden yapar ama bizde 
öyle devlet olmadığı için iş yine vatan- 
daşa kalıyor- ,

10-15 Mayıs tarih
leri arasinda kutla 
nan Özürlüler 
Haftası nedeniyle 
dün Atatürk Anıtına 
bir grup özürlü 
çocuk çelenk ko
yarak, saygı duru- 
şundja bulundu. 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri, her sağlam 
kişinin potansiyel 
özürlü konumunda 
olduğunu belirte 
rek, böyle bir 
günde yalnız 
bırakılmalarına 
tepki gösterdi.
Haberi sayfa 3'de

Okullara bilgisayar 
sınıfı kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 1500 okula 
bilgi teknolojileri sınıfı kurulması, 17 bin 
okula internet erişimi sağlanması ve 
internet abonelik maliyetlerinin Ulaştırma 
Bakanlıgı'nca karşılanmasını öngören 
protokol imzalandı. Projenin maliyetinin 
110 trilyon lira olduğu açıklandı. Syf 7’de

Tatil TIR’ı 13-14 Mayıs’ta Bursa’da 
Türkiye'de iç turizm pazarını canlandırmak ve erken rezervasyonu desteklemek için 
başlatılan “Türkiye'de Tatil Kampanyası” çerçevesinde şehirleri gezen “Tatil TIR”ı, 
13-14 Mayıs’ta Bursa'ya gelecek. Türkiye’nin 10 ilini gezecek olan Tatil TIR, 13 
Mayıs’ta Fo ma ra’da, 14 Mayıs’ta As Merkez’de tatilcilerle buluşacak. Sayfa 2’de

65 yaşında emekliliğe 
Sezer’den veto

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5489 
sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu"nu iade gerekçesinde, 
Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 66 yıl 
olduğunu belirterek, emeklilik yaş sınırının 
65'e yükseltilmesi ve prim ödeme gün 
sayısının 9 bine çıkarılmasının gelecek 
kuşakların emeklilik hakkına kavuşmasını 
olanaksız kılacağını kaydetti. Sayfa 8’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hurda iş 
makinaları

arsada bekliyor

Kurşunlu tuvaletlerinin işletmeciliği 
Özürlüler Okulu'na verildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesinin uzun 
yıllar kullandıktan 
sonra hurda 
olarak ayırdığı iş 
makinelerini 
görenler müze 
yapıldı sanıyorlar. 
Eskiden Belediyeye 
ait olan ve 
şimdi BUSKİ'nin 
işletme Müdürlüğü 
binasının yanında 
bulunan boş 
arsaya bırakılan 
atıl iş makinelerini 

GEÜ.YM

■M GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

SATILIK OPEL ASTRA
2000 Model, 63.000 Km. 
DOKTOR’DAN SATILIK 

GSM: (0.532) 522 81 52

görenleri şaşırtıyor. 
Hacı Osman 
Erken Camii yanında 
bulunan boş arsayı 
temizleyerek atıl 
vaziyetteki iş 
makinelerini sıraya 
koyan ve görenlere 
sanki "Burası eski iş 
makineleri müzesi" 
dedirtecek cinsten. 
Kullanılmayacak 
duruma gelen bu iş 
makinelerinin 
neden hurda olarak 
verilmediği ise 
bilinmiyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kurşunlu Beldesi’nde 
bulunan 3 adet 
umumi tuvaletin 
işletmeciliği
Belediye Başkanı 
Bayram Demir 
tarafından ücretsiz 
olarak Özürlüler 
Okulu’na verildi. 
Özürlüler Haftası 
nedeniyle özürlü 
Çocuklara verdiği 
destekle okula 
büyük bir gelir 
sağlayan Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir'in 
yaptığı jest okul 
yönetimini sevindirdi. 
Özürlüler Okulu

Tatil TIR’ı 1114 Mayıs'ta Bursa’di
Türkiye’de iç turizm 
pazarını canlandır
mak ve erken 
rezervasyonu destek
lemek için başlatılan 
“Türkiye'de Tatil 
Kampanyası” 
çerçevesinde 
şehirleri gezen 
“Tatil TIR”ı, 13-14 
Mayıs'ta Bursa'ya 
gelecek.
Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 
Türkiye Otelciler 
Federasyonu, TOBB, 
Turizm Yatırımcıları 
Derneği ve Ekin 
Fuarcılık işbirliği ile 
21 Nisan'da Adana'da 
başlatılan “Türkiye'de 
Tatil Kampanyası”, 14 
Mayıs'taki Bursa 
turu ile son bulacak. 
Kampanya ile ilgili 
bir tanıtım toplantısı 
düzenleyen Güney 
Marmara Turizm 
Otelciler Birliği 
(GÜMTOB) Başkanı 
Işık Uğurtuğ, 
Türkiye'de Tatil

Müdürü Tamer 
Sivri'nin yaptığı 
isteği olumlu 
karşılayan Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
Cumhuriyet 
Mahallesi Tahtalı 
Köy Çarşısı içindeki 
tuvalet ile Atatürk 
Mahallesi İskele 
Meydanı’ndaki 
tuvaletlerin yanı 
sıra yine Atatürk 
Mahallesi’nde 
bulunan üçüncü 
umumi tuvaletin 
işletmesini 
ücretsiz olarak 
Özürlüler 
Okulu'na verdi. 
Tüvaletlerde özürlü

Kampanyası'nın 
Anadolu'da az bilinen 
turizm potansiyelini 
ortaya çıkarmayı 
hedeflediğini söyledi. 
Türkiye'nin 10 ilinde 
gerçekleştirilen 
kampanyanın son 
durağının Bursa 
olduğunu kaydeden 
Uğurtuğ, "Tatil TIR'ı 
13 Mayıs'ta Foma 
ra'da, 14 Mayıs'ta As 
Merkez'de tatilcilerle 
buluşacak. 
Etrafından gün 
boyunca dans ve 
gösterilerin olacağı 
TIR'da, turizm 
merkezlerinin temsil
cileri bulunacak. 
Tatil müşterileri bu 
temsilcilerle birebir 
görüşerek, gitmek 
istedikleri tatil 
beldeleri, merkezleri 
ve fiyatları hakkında 
bilgi alacak" dedi. 
Bu.yılın ilk üç aylık 
turizm geliri oran
larının, geçen yıla 
göre önemli ölçüde 

çocukların çalışarak 
bütçelerine katkıda 
bulunacağını 
söyleyen Tamer 
Sivri, "Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Sayın Bayram 
Demir'e tuvaletlerin 
Özürlüler Okulu’na 
verilmesi için 
yaptığımız isteğimize 
olumlu baktığı 
için kendisine 
teşekkür ediyorum. 
Bize ve çocuklarımıza 
en güzel desteği 
verenlerden biri 
oldu. Yaz sezonu 
boyunca burada 
çalıştıracağımız 
çocuklarımız ile 
aileleri evlerine gelir 

düşük olduğunu 
vurgulayan Uğurtuğ, 
bu kampanyanın 
iç pazar tüketicisine 
tatil alışkanlığı 
kazandırmayı da 
hedeflediğini belirtti. 
"Yabancı turiste 
ucuz, yerli turiste 
pahalı" anlayışını 
ortadan kaldırmak 
için de erken 
rezervasyonu etkin
leştirmek istediklerini 
belirten Uğurtuğ, 
"Bursa turizminin 
iç pazar olarak sıkın
tısı yok. Ancak dış 
pazardan payını 
yeterince alamıyor. 
İnsanların güneyde 
tatil yapma 
alışkanlığı 
bunun başlıca 
nedenlerinden biri... 
Ülkenin her 
bölgesindeki yerli 
turistlere, ucuz 
ve kaliteli tatil 
imkanı sunmak 
için bakanlığın ve 
federasyonun da 

kazandıracaklar" 
dedi.
Özürlüler 
Okulu’ndaki 
çocuklar ile ailelerine 
yönelik çeşitli 
çalışmalar içinde 
olduklarını söyleyen 
Tamer Sivri, 
Aynı uygulamanın 
Gemlik'te de yapıl
masını arzuladıklarını 
ve Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
belediyeye ait 
olan tuvaletin 
kendilerine verilmesi 
için Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
istekte bulunacak
larını söyledi.

desteğiyle böyle 
bir kampanya 
başlatıldı. Tüm 
BursalIları bu 
kampanyadan 
faydalanmaya ve 
tatil öncesi iyi bil
gilenmek için Tatil 
TIR’ına bekliyoruz" 
dedi.
Tatil TIR'ı ve Rooad 
Show hakkında 
bilgiler veren Ekin 
Fuarcılık Direktörü 
Hacer Aydın da, 
TIR'ın bulunduğu 
bölgeye gelen 
herkese öncelikli 
bir Türkiye haritası 
ve tatil merkezlerinin 
özelliklerinin içinde ı 
bulunduğu bir 
broşür verdiklerini 
söyledi.
Aydın, TIR'a 
gelen müşterilerin, j 
seyahat acentesi ve 
otel temsilcileriyle J 
birebir görüşerek, 1 
tatil planlarını 
buna görev yapa
bildiklerini belirtti. |

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

KÖRFEZ IEKLAI
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK | 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:5133595
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Özürlü çoçuklar, Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundular

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

10-15 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan 
Özürlüler Haftası 
nedeniyle dün 
Atatürk Anıtına 
bir grup özürlü 
çocuk çelenk 
koydu. 
Tüm yurtta 
kutlanan 
Özürlüler Haftası 
nedeniyle Atatürk 
anıtına gelen Özel 
Türe Özel Kurs 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri ile 
özürlü çocuklar ve 
aileleri çelenk 
sunarak saygı 
duruşunda 
bulundular.
Özürlüler Haftası’nın 
ilk günü olan 
10 Mayıs 2006 
Çarşamba günü 
sakatlara hizmet 
veren kurum ve 
kuruluşlarda 
çalışan idari 
personelin 
valiliklerin yayınladığı 
genelge ile izinli 
sayıldıklarını belirten 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri, 
böyle bir günde 
kendilerinin yalnız 
bırakılmasına 
tepki gösterdi. 
Her sağlam kişinin

“Hukuk istismar ediliyor”
Emniyet Genel 
Müdürü Gökhan 
Aydıner, terörle 
mücadelede ikili 
standartlardan 
yakındı ve "İnsan 
hakları ve kanunları 
kendilerine göre 
yorumlayarak bahane 
üreten terör gruplarıy
la mücadelede ikili 
standart olmaması 
gerekir" dedi.
9. Avrasya Ekonomi 
Zirvesi’nde konuşan 
Aydıner, dünyada 
terörün, şiddetin poli
tik aracı olarak 
kullanıldığını ifade 
ederek, şiddet 
kullanımının da 
masum insanları yok 
ettiğini söyledi. 
Türkiye’deki terör 
olgusuna bakmadan 
dünyada globalleşen 
terörü tam olarak 
anlamanın mümkün

Yazı YO RUM

potansiyel 
özürlü konumunda 
olduğunu da 
söyleyen 
Sivri, "Bizler 
yaşadığımız süre 
içinde sağlıklı 
kalmak için 
mücadele veriyoruz. 
Yarınlarımızın 
ne olacağını ise 
bilmiyoruz. Özürlü 
çocuklarımızla 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunduğumuz 
şu anda isterdik 
ki sivil toplum 
örgütleri ile 
siyasiler bize 

olamayacağını 
dile getiren 
Aydıner, Türki 
ye’nin 35 yıldır 
çeşitli terör dal
galarıyla iç içe 
yaşadığını anlat
tı. Bunların 5 
sınıfta toplan
abileceğini 
belirten Aydıner, 
Türkiye’nin karşı 
karşı kaldığı terör 
olaylarının ilkinin 
1973 yılında 
başlayan ve Dışişleri 
Bakanlığının 74 per
sonelinin hayatını 
kaybetmesine neden 
olan ASALA terörü 
olduğunu bildirdi. 
Sağ-sol çatışması 
olarak nitelendirilen 
ve 5 bin insanın 
kaybedilmesine yol 
açan 1980 yılına 
kadarki ideolojik 
terörün ikinci sınıfı

destek versinler 
ama maalesef onları 
yanımızda

göremedik" 
diyerek sitem 
etti.

oluşturduğunu 
belirten Aydıner, 
"Diğeri, İBDA-C ve 
Hizbullah gibi 
radikal dinci terördür. 
Bu büyük ölçüde 
kontrol edildi ama bu 
terör sonucu 500’ü 
aşkın insanımızı 
kaybettik" dedi. 
Aydıner, bunun dışın
da dini motifleri kul
lanan EI-Kaide gibi 
radikal dini terör 
akımının olduğunu 
ifade ederek, "En

sonuncusu da Türki 
ye’yi en çok ilgilen 
diren bölücü terör 
örgütü PKK’dır. Bu 
terör örgütü, dünyada 
dış desteğe en fazla 
mahzar olan örgütler
den bir tanesidir" 
dedi. Aydıner; yayın 
hayatının dışında 
terör örgütünün Avru 
pa’da örgütlenmele 
rinin bulunduğunu 
ifade ederek, "ERNK’ 
nın yerine 8 federas 
yon, 237 dernek ve 
137 değişik yapının 
oluşturduğu Demok 
ratik Toplum Koordi 
nasyonu kuruldu" 
dedi. Bu oluşumun 
bütün dünya ve 
Avrupa’da 400’e yakın 
kuruluşu kurduğunu 
ifade eden Aydıner, 
"Hukuki ortamı istis 
mar etmeye çalışıyor
lar" diye konuştu.

Bizlere yazık olmuyor mu ?....

Türkiye son hafta içinde kara günlerinden 
bir kaçını yaşadı..

Güney doğu kentlerinde ve büyük bazı 
kentlerimizde yapılan terör hareketleri Türk 
halkını üzdüğü gibi, karşı tepki hareketlerini 
de tetikledi. Türk halkı olarak bunları kabul
lenmek mümkün değildi...

Terörün başkaldırı denemeleri kendi 
adlarına başarı ile sonuçlandı. .

Bir anda binlerce çoluk çocuğu, kadını 
kalkan yaparak sokağa döktü, kentlerde ki 
asayişi bozdu, esnafı zor duruma soktu...

Bölgenin bazı belediye başkanları 
PKK’nın sözcüsü gibi konuştular...

Diyarbakır Belediye başkanı PKK terörün
den “Silahlı Kürt muhalefeti" diye söz etmek 
gibi kelimeler kullanarak adeta Devlete baş 
kaldırıyordu...

DTP denen ne olduğu belli partinin 
başkanları PKK militanlarını “gerilla” diye 
adlandırarak yüceltmeye çalışıyordu..

Bunlar PKK’yı asla terör örgütü saymı 
yorlar.

Bütün dünya Amerika, Avrupa birliği res
men bu terör örgütüdür diyor, bunları kara 
listeye alırken, bizde ki hainler gerilla di 
yerek dağdakilere moral vermeye çalışıyor
lar..

Kısacası; PKK artık yalnız dağda değil 
sayın okurlar....

Devletin koltuğuna oturmuş, devletin 
parası ve olanaklarından faydalanarak utan
madan, haince devlete baş kaldırıyorlar..

Beni aslında bütün vatanını seven Türk 
halkını üzen görüntüler şuydu..

Devlet nerede ?
O ortada yok.. Arada bir görünüyor, 

sabanla taş atıyordu..
Güvenlik kuvvetlerine pasiflik emri veren

ler, polislerimizi bu durumlara düşürenler 
acaba bu görüntüler karşısında içleri sızla
madı mı ?

Ben şahsen Televizyon görüntüleri 
karşısında içim kan ağladı, üzüntüden 
ağladığımı eşim söylerken onun da gözünde 
yaşlar vardı...

i Nasıl oldu da bu noktaya gelindi biliyor 
musunuz benim vatanıjçin canını -kanını 
veren halkım dinle.. ?

Terör böyle ortalığı yıkıp, yakarken, 
devletin bir savcısı terörle mücadele eden 
devlet güçlerinin en başındaki komutanın 
Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yakasına 
yapışmaya çalışıyor, kime yardım ettiğinin 
farkında olmadan ortaya meşhur olmak için 
dedikodu dolu iddianameler hazırlıyordu...

Başbakan ve adamları, acemiliğin, devlet 
tecrübesi olmamanın aczi içinde bilgisiz 
liğin çukurunda konuşup duruyorlardı..

* PKK’nın terör örgütü muamelesi görmesi
ni isterken, Amerikanın, Avrupa Birliğinin 
terör örgütü saydığı “Hamas”ı davet ederek 
basiretsizliğini bütün dünyaya gösteriyor
lardı. Şehirde gezen kravatlı PKK’lıların 
son günlerde çok kullandıkları “Kürt sorunu 
“ sözcüğü kimin ?...

Başbakan ‘ın....
Devlet koltuklarında oturanlar, sayı üstün

lükleri ile gelseler bile, “Söz gümüşse , 
sükut altındır.” sözünü unutmuşa benziyor
lar. Devlet idare etmek harcı alem iş değildir, 
eğitim, devlet tecrübesi, olgunluk, ağzından 
çıkanın manasını bilmek gerekliliğini ister..

Çok şeyler mi istedim? Bunlar bizde ne 
arar diye bir ses duydum...!

Yanlış mı duydum, inşallah yanlış duy
muş olayım...

_______________________________

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Küçükler turnuvası nefes kesiyor
Elif ESMEN

2005*2006 Eğitim 
Öğretim yılı 
Kaymakamlık 
Kupası Küçükler 
Futbol Turnuvasında

favori takımlar 
rakiplerini yenmeye 
devam ediyor.
Eleme usulüyle 
yapılan Turnuvanın 
dünkü maçlarında 
ilk maçın favorisi

Şehit Etem Yaşar . 
İlköğretim takımı 
ile Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
karşılaştı. İki takım 
arasındaki çekişmeli 
geçen maç golsüz

berabere kapandı. 
Pehaltı atışlarında 
rakibine üstünlük 
sağlayan Namık 
Kemal maçı 
4-2 kazandı.
Günün ikinci

maçında ilk günün 
galiplerinden 
100. Yıl İlköğretim 
Okulu Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’na yenilerek 
elendi. Rakibini 2-0'la

turnuvadan 
eleyen Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu takımı 
bir üst tura 
çıkmayı başardı.

İBAY 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
Manastır’da kiralık daire İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire •
Bag-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

Dr- Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
Yalova’da Termal Barajı'nın 

altında 408 m2 arsa - Çınarpık, 
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP 
Tel:5132474 Fax: 5141021

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez

• gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

BAYAN HASTAYA
BAKACAK BAYAN ]

HASTA BAKICI ARANIYOR
Tel: 0.224 513 26 10

BURSA HAKİMİYET
VE KENT GAZETELERİNE
İLAN ve REKLAM ALINIR

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

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

http://www.gemlik
gazetesi.com
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Hikmet Şahin, ‘Yılın en iyi Büyükşehir Belediye Başkanı1 oldu
Siyaset Dergisi 
okuyucuları tarafın
dan ‘yılın en iyi 
büyükşehir belediye 
başkanı’ seçilen 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e 
ödülünü Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin verdi. 
Türk siyasetinin yanı 
sıra iş, sanat ve spor 
dünyasının yakından 
takip ettiği Siyaset 
Dergisi’nin ‘Yılın en 
iyileri’ ödülleri, 
Ankara Sheraton 
Otel’de düzenlenen 
törenle sahiplerini 
buldu. Sunuculuğunu 
Seray Server ile Ziya 
Kürküt’ün yaptığı 
törene Devlet Bakanı 
ve Başbakan

Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, Kültür 
ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç’un yanı 
sıra siyaset, iş, spor 
ve sanat dünyasının 
tanınmış simaları 
katıldı.
“Yılın Bakanları” 
Törende ilk olarak 
‘yılın bakanı’ seçilen 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç’a

ödüllerini Siyaset 
Dergisi Yönetim 
Kurulu Başkanı Gül 
Kılıçarslan verdi. 
Kılıçarslan, ünlü 
filozof Eflatun’un 
‘Siyasetle ilgilen
meyenler bu ilgisizlik
lerinin cezasını kendi
lerinden daha 
yeteneksiz kişiler 
tarafından yönetil 
mekle çekerler’ 
sözünü hatırlatırken, 
“Sizler iyisiniz. Bizim 
şimdilik siyasete 
girmemize gerek yok” 

şeklinde espri yaptı. 
Başkan Şahin’e 
ödülünü Bakan 
Şahin verdi 
Sunucu Ziya Kürküt, 
‘Yılın en iyi 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı’ ödülünü, “2 
yıl içinde Bursa’nın 
çehresini değiştiren 
bir başkan. Yılın en 
iyi Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin” 
anonsuyla açıklarken, 

Başkan Şahin 
ödülünü Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin’in elinden 
aldı. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, göreve geldik
leri günden bu yana 
gerek vatandaşların 
teşekkürü, gerekse 
çeşitli kuruluşların 
verdiği bu ödüllerinin 
kendisine çektiği 
bütün sıkıntı ve 
yorgunlukları unuttur
duğunu söyledi. 
Bakanlardan tebrik 
Başkan Şahin, ardı 
ardına gelen ödüllerin 
Bursa’nın adım adım 
marka şehir olduğu
nun habercisi 
olduğunu belirterek, 
“Hedefimiz Bursa’yı, 
Paris ve Londra gibi 
dünyada marka bir 
kent yapmak. Bunun 
için Bursa’mızın 
ihtiyacı olan bütün 
sorunlarına bir bir 
çözüm üretiyoruz. 2 
yıl içinde yaptık
larımız yavaş yavaş 
meyvelerini vermeye 
başlıyor. Bursa’da her 
yeni gün dünden 

daha güzel olacak” 
dedi. Başkan Şahin 
ayrıca teşekkür ve 
ödüllerin kendilerini 
rehavete götürmek 
yerine, çalışma azim
lerini daha da 
artırdığını söyledi. 
Başkan Şahin’i törene 
katılan bakanlar tek 
tek tebrik etti. Başkan 
Şahin, bakanlardan 
Mehmet Ali Şahin, 
Abdülkadir Aksu ve 
Atilla Koç’la özel 
olarak ta görüşürken, 
planladıkları yatırım
lar hakkında bilgi 
verip, destelerini 
istedi.
“Yılın Sanayicisi” 
de Bursa’dan 
Gecede, dünyanın 
en çok sac işleme 
makinesi üreten ve 
ürettiği makineleri 
dünyanın 60’dan fazla 
ülkesine ihraç eden 
Durmazlar Makine’nin 
Yönetim-Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Durmaz da ‘Yılın 
sanayicisi’ seçildi. 
Durmaz’ın ödülünü 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
verdi.

EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

LG KLİMA

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı 
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

Sem-gaz i gem.gazI

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021 
iş Tel -Fax:513 03 44 

513 03 02



11 Mayıs 2006 Perşembe Sayfa 6

Bahar kupasında favori takımlar finale kaldı
Seyfettin SEKERSÖZ

2005-2006 Eğitim 
öğretim yılı
Bahar Kupası Gençler 
Voleybol 
Turnuvasında finale 
kalan takımlar 
belli oldu.
Gemlik'te sporun

lokomotifleri 
konumunda olan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ile Endüstri 
Meslek lisesi 
Voleybolda da 
rakiplerini rahat 
yenerek finale 
kaldılar.

Dün oynanan 
yarı final ilk maçında 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ile Ticaret 
Meslek Lisesi final 
için mücadele ettiler. 
Rakibine oranla daha 
üstün olan Celâl 
Bayar Anadolu Lisesi

takımı maçın büyük 
bölümünde yedek 
kadrosuyla mücadele 
ederken rakibini 3-0 
yenerken zorlanmadı. 
Setleri 25-15 25-17 
ve 25-14 alan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
finale adını yazdıran

ilk takım oldu.
Günün ikinci yarı 
finalinde ise İmam 
Hatip Lisesi ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi karşı karşıya 
geldiler.
Gemlik'te Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin

tek rakibi olan 
Endüstri Meslek 
Lisesi Voleybol takımı 
rakibi İmam Hatip 
Lisesi 25-13 25-17 ve 
25-21'lik 
setlerle 3-0 yenerek 
finalin ikinci 
ismi oldu.

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

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Kotolog bcısımı

Körfez Ofset
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



Sayfa 711 Mayıs 2006 Perşembe HABER

ABD Jrak-iran sınırına asker yığıyor Okullara bilgisayar sınıfı
ABD'nin Irak sınırına 
bir tugay asker 
konuşlandırdığı, 
bölgedeki keşif 
uçuşlarını artırdığı 
iddia edildi. Bu 
iddia İran İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
da doğrulandı.
Tahran radyosunun 
haberinde, İran'ın 
Irak sınır bölgesin
deki askeri 
hareketliliğin her 
geçen gün daha da 
artığı iddia edildi. 
Haberde, ABD'nin 
Irak'ın İran sınırında
ki bölgelerde yaptığı 
keşif uçuşlarının, 
Ervend bölgesinden 
de rahatlıkla 
görülebildiği 
ileri sürüldü.
İran İçişleri Bakan 
Vekili Muhammed 
Bakır Zulkadir de, 
sınırlarındaki 
hareketliliği doğru
ladı ve yakın takibe 
aldıklarını söyledi. 
Bölge neden bu 
kadar önemli?
İran-lrak sınırının 
uzunluğu 560 kilo

metreden fazla. 
Sınırın Irak tarafında 
görev yapan 
polislerle, İran 
tarafında bulunan- 
lan birbirlerini 
görebilecek kadar 
yakınlar.
Iraklı askeri yetkili 
ler, bölgedeki anlaş
mazlığın boyut
larının büyük 
olduğunu belirtiyor. 
Yetkililer, birkaç gün 
önce hiç bir sebep 
yokken İranlIların, 
Irak tarafındaki 
devriyelere 
rastgele ateş 
açtığını iddia ediyor. 
İran-lrak sınırı ABD 
için de çok önemli. 
Zira ABD yönetimi, 
sınırın direnişçilerin 
rahatlıkla teçhizat 

sağladığı bir geçiş 
noktası olduğu 
görüşünde.
Silah kaçakçılarının 
da bölgede rahatlık
la barınabilmesi bir 
diğer önemli unsur. 
ABD ordusunun 
varlığı çok büyük 
olmasa da, 
ABD'li yetkililer, 
görevlerini 
kanundışı insanları 
yakalamak ve sınır 
güvenliğini sağla
mak olarak açıklıyor. 
ABD'liler, 1980'de 
İran-lrak savaşı 
sırasında yıkıldıktan 
sonra yeniden 
yapılan Irak sınır 
karakollarına 'kale' 
diyorlar. Bölgede 
pek çok mayın tar
lası bulunuyor.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
1500 okula bilgi 
teknolojileri sınıfı 
kurulması, 17 bin 
okula internet erişimi 
sağlanması ye inter
net abonelik maliyet
lerinin Ulaştırma 
Bakanlığı'nca 
karşılanmasını 
öngören protokol 
imzalandı.' 
Protokol törenine 
katılan Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, 
projenin maliyetinin 
110 trilyon lira 
(110 milyon YTL) 
olduğunu ifade 
ederek, "Evrensel 
Hizmet Fonu'ndan 
önemli bir bütçeyi 
Türk milli eğitimine, 
MEB'in ihtiyaçları için 
ayırdık" dedi.
Protokole göre, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
belirlediği illerdeki 
okullara bilgi teknolo
jileri sınıfı kurula
cağını, bunun için 
24 bin bilgisayar alı
nacağını kaydeden 
Yıldırım, bunun 1500 
bilgisayar teknoloji

leri sınıfı kurulması 
anlamına geldiğini 
kaydetti.
Yıldırım, Hızlı 
internet bağlantısında 
öğrenci sayısı 
itibariyle yüzde 90'a 
ulaştıklarını, kırsal 
kesimdeki yüzde 10 
oranında öğren- 
ciyikapsayan 17 bin 
okulda ise uydu ya da 
başka teknolojilerle 
hızlı internet bağlan
tısı sağlamayı hedef 
(ediklerini belirtti.
Yıldırım, gelecek 
eğitim-öğretim yılına 
kadar projedeki işleri 
bitirmeyi hedefledik
lerini, böylece büyük 
oranda bilgi iletişim 
teknolojileriyle ilgili 
önemli bir noktaya 
geleceklerini ifade 
etti. Milli Eğitim

Bakanı Çelik de Bilgi 
ve iletişim teknoloji
lerindeki hızlı 
değişime işaret 
ederek, 8 ve üzeri 
dersliğe sahip her 
okulda bir bilgisayar 
teknolojisi sınıfı olma 
sini, daha az derslikli 
okullarda belli 
sayılarda bilgisayar 
olmasını hedefledik
lerini ifade etti.
Çelik, öğrencilerin 
yüzde 90'ının internet 
ortamına kavuş
tuğunu, ulaşılamayan 
yerlerlçin kablosuz 
internet sağlayan 
wimax teknolojisi 
üzerinde çalışıldığını, 
bu sistemin yaygın
laştırılması halinde 
internetin ulaşamaya
cağı yerin kalmaya
cağını kaydetti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOÖALGAZ
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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65 yaşında emekliliğe Sezer’den veto
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
5489 sayılı "Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu"nu iade 
gerekçesinde, 
Türkiye'de ortalama 
yaşam süresinin 66 yıl 
olduğunu belirterek, 
emeklilik yaş sınırınıh 
65'e yükseltilmesi ve 
prim ödeme gün 
sayısının 9 bine 
çıkarılmasının gelecek 
kuşakların emeklilik 
hakkına kavuşmasını 
olanaksız kılacağını 
kaydetti.
Sezer, gerekçesinde, 
Yasa'nın 28. mad
desinde, 01 Ocak 
2007'den sonra sigor
talı kapsamına giren
lere, kadın için 58, 
erkek için 60 yaşını 
doldurmuş olmaları ve 
en az 9000 gün malul
lük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi 
bildirilmiş bulunması 
koşuluyla aylık 
bağlanacağının belir
tildiğini, yaş sınırının 
01 Ocak 2036'dan 
başlayarak kadınlar 
için 01 Ocak 2048'e, 
erkekler için 01 Ocak 
2044'e kadar artırılıp, 
65'e yükseltildiğini 

ifade etti. Sezer, şöyle 
devam etti: "Ülke 
mizde ortalama yaşam 
süresinin 66 yıl 
olduğu gözetildiğinde, 
Yasa ile tüm sigor
talılar yönünden 
emekli aylığı bağlama 
yaş sınırının zaman, 
içinde de olsa 65'e 
yükseltilmesi; sürekli 
çalışma olanağı iş 
verenin inisiyatifinde 
olan sigortalılar 
yönünden de prim 
ödeme gün sayısının 
9000'e çıkarılmasının 
gelecek kuşakların 
emeklilik hakkına 
kavuşmasını olanaksız 
kılacağı, bu niteliği ile 
adil, makul ve ölçülü 
olmadığı açıktır. İşçiler 
için prim ödeme gün 
sayısının 7000'den 
9000 güne çıkarılması, 
Türkiye gerçekleriyle 
bağdaşmadığı gibi, 
esnek çalışmanın, 
sendikasızlaştırmanın, 
kayıt dışı çalıştırmanın 
ve yoğun işsizliğin 
yaşandığı ülkemizde 
9000 prim ödeme 
günü gerçekçi 
görünmemektedir. 
Bu düzenlemeye göre, 
kadın için 58, erkek 
için 60 yaşını 01 Ocak 
2036 gününden önce 

dolduramayan 
sigortalılar, 
emeklilik yaşını 
kademeli olarak 
yükselten kurala 
bağlı olacak ve 
bunun sonucun
da, kendisine 
emekli aylığı 
bağlanabilmesi 
için 65'e kadar 
uzanan yaşları 
beklemek zorunda 
kalacaklardır. Ayrıca, 
yine bu durum 
nedeniyle, aynı gün 
işe başlayan Ve prim 
ödeme süreleri eşit 
olan farklı yaşlardaki 
sigortalılar, yaşlılık 
aylığına aynı yılda hak 
kazanamayacaklardır." 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
Yasa'nın 29. mad
desinde aylık bağlama 
oranının, toplam prim 
ödeme gün sayısının 
her 360 günü, yani 
her yıl için 2015 yılı 
sonuna kadar yüzde 
2,5, 2016 yılından 
başlayarak yüzde 2 
olduğunun belirtildiği
ni, aylık bağlama 
oranının yüzde 9O'ı 
geçemeyeceğinin de 
kurala bağlandığına 
işaret etti. Mevcut 
sistemde Emekli 
Sandığı iştirakçileri

yönünden aylık bağla
ma pranında üst sim 
rın yüzde 100 olduğu
na dikkati çeken 
Sezer, "Aylık bağlama 
oranının düşürülme 
sinin daha az emekli 
aylığı anlamına gele
ceği, bu durumun, 
çalışanların emeklilik 
statüsü yönünden 
olumsuz bir gelişme 
olduğu açıktır" dedi. 
Sezer, iade gerekçe 
sinde, memurlar ve 
diğer kamu görevli 
lerinin emekli ikrami 
yesini alabilmek 
yönünden güç koşul 
lar içerisine itildiğini 
de belirterek, "normal 
işleyen bir düzenden, 
riski kurum yerine 
çalışanlar üze rine 
taşıyan bir siste me 
geçmenin, sosyal dev 
let ilkesiyle bağdaş
mayacağını" kaydetti.

Enflasyon yükselecek beklentisi

Merkez Bankası 
tarafından düzenlenen 
beklenti anketine göre, 
yıl sonu enflasyon 
beklentisi yüzde 
5,79'dan yüzde 
6,27'ye yükseldi. 
Merkez Bankası, 
Mayıs ayının birinci 
dönemine ilişkin 
beklenti anketi 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, yıl sonu 
enflasyon beklentisi, 
tüketici fiyatları endek
si (TÜFE) bazında 
Nisan ayının ikinci 
anketine göre 0,48 
puan artarak yüzde 
5,79'dan yüzde 6,27'ye 
çıktı. Yıl sonu cari 
işlemler dengesinde 
meydana gelecek açık 
beklentisi yükselerek 
27 milyar 390,7 milyon 
dolara çıktı.
Nisan ayının ikinci 
anketinde yıl sonu 
itibariyle cari açık bek
lentisi 26 milyar 485 
milyon dolar

düzeyindeydi.
İki ay sonrasına ait 
TÜFE'de, Nisan ayının 
ikinci anketinde yüzde 
0,12 artış beklenirken, 
Mayıs ayının birinci 
anketinde bu beklenti 
yüzde 0,06 gerileme 
olarak öngörüldü. 
Dönemler itibarıyla 
beklentiler, yıl sonu 
TÜFE'de yüzde 
5,79'dan 6,27’ye, 
gelecek 12 aylık 
döneme ilişkin TÜFE 
beklentisi yüzde 
5,47'den yüzde 
5,57'ye, cari ay TÜFE 
beklentisi de yüzde 
0,43'den yüzde 0,60'a 
yükseldi.
Ankette 24 ay son* 
rasımn yıllık TÜFE 
beklentisi yüzde 
4,67'den yüzde 4,79'a 
yükselirken, 
Nisan ayının ikinci 
anketinde yüzde 0,40 
olan gelecek ayın 
TÜFE beklentisi 
yüzde 0,14'e geriledi.

GEMLİK ANA BAYİİ
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YTL ve YKR Avrupa’yı fethetti ELEMAN ARANIYOR

Avrupa'nın başı YTL 
ile dertte. Sadece 
Almanya'da sigara, 
içecek ve çikolata 
makinelerinde 70 bin 
YTL (70 milyar) 
toplandı. Peki bu 
sorunun teknik 
kaynağı ne? 
Türkiye'nin YTL'ye 
geçiş öncesinde 
Avrupa Birliği ile 
yaşadığı bozuk para 
krizi, Avrupa'da ilk 
istatistiklerin ortaya 
çıkmasıyla yeniden 
depreşti. Sadece 
Almanya'da sigara, 
içecek ve çikolata 
makinelerinde 
70 bin YTL toplandı. 
Rakamın Avrupa 
genelinde çok daha 
büyük olması 
bekleniyor. 
Avrupa Birliği 
Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Siim 
Kallas Ankara'daki 
temaslarında 
Hazine'ye, 'YTL'nin 
Y'sini çıkarırken bu 
sorunu da çözün' 
mesajı verdi. 
Türkiye'nin 2004 
yılından beri gelen 
eleştirilere karşın 
adım atmamasının 
Avrupa'da oluşan 
kamuoyu baskısı 
nedeniyle siyasi krize 
dönüşmesi riski var. 
2005'te paradan altı 
sıfır silinmesi ve Yeni 
Türk Lirası'na geçişte 
Avrupa ile madeni 
para krizi yaşanmıştı. 
Avrupa Birliği, yeni 1

'YTL’nin 2 avro, 50 
Ykr'nin de 1 avroya 
benzediğine dikkat 
çekerek, bunun 
çeşitli sorunlar 
yaratabileceğine 
dikkat çekmişti. 
Görüşmeler sonunda 
paralar arasındaki 
küçük farkları da 
gerekçe gösteren 
Türkiye, 1 YTL ve 50 
yeni kuruşu plan-

^7^' 1 avro 50 YKr
Ağırlık. . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 gram .. . 7 gram
Çapı. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .23.25 mm. . . . . . . . ...’.. . . .. . . . 23.85mm

’’ Kalınlık....... . . . . . . . . . . . 2.33 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.95 mm

2 avro 1 YTL f •
/Ağırlık ........... . . . . .. . . . 8.50 gram. . . . . . . . . . . . . . .  8 5-gram

Çapı. . . . . . . . . .. . . . . . . '. . . . 25.75 mm. . . . . . . . . . . . . . 26.15 mm
Z Kalınlığı. . . . . . . .. . . . . . . . . . 2.20 mm. . . :. . . . . . . . . . . . . . . 1.95 mm

Firmamızda çalışacak 
- Elektrik veya makina bilgisi olan 

- Askerliğini yapmış 
BAY ELEMAN ARANIYOR

ladığı gibi çıkardı.
1 YTL'ye 3.2 YTL'lik 
ürün Avrupa 
Birliği'nin uyarısı, 
YTL'nin piyasaya çık
masıyla haklı çıktı. 1 
YTL, Avrupa'daki 
sigara, çikolata ve 
içecek otomatlarında 
kullanılmaya baş
landı. Farklılığı 
algılayamayan 
makineler sayesinde 
1 YTL ile 3.2 YTL 
tutarında mal alın
masının önü açıldı. 
Türkiye'yi ikna ed'ı'n' . 
Almanya'da YTL'nin • 
ilk yılı olan 2005'te 
otomatlardan 70 bin 
YTL çıktı. Bu da 140 
bin avroya karşılık 
geliyor. Sadece 
Avusturya'da 160 bin 
sigara makinesi var.
1 YTL ve 50 yeni 
kuruşun kullanıl
masının önüne geçe
bilmek için makinel
erde yapılacak 
değişikliğin maliyeti 
makine başına 
300 avroyu buluyor. 
İlk yıl rakamları, 
makinelerin değiş 
tirilmesinin YTL'nin 
kullanılmasıyla 
uğranacak zarardan 
çok daha fazla 
olduğunu gösterdi. 
Bu nedenle 
Avrupa'daki 
otomatçılar, 
Komisyon'a "Biz 
değiştiremeyiz,

Türkiye'yi ikna edin" 
baskısı yapmaya 
başladı. Konu Avrupa 
Parlamentosu'nun 
gündemine 
getirilmişti.

formülü önerdi
Türkiye, 2004 yılında 
gerekli yatırımı yapıp 
yeni madeni paraları 
basmaya başladığın
dan, paranın değiştir
ilmesi isteklerine 
sıcak bakmamıştı. 
Türkiye'ye 9 Mayıs 
Avrupa Günü nde 
gelen AB Komisyonu 
Başkan Yardımcısı 
Siim Kallas, 
Hazine'de önemli 
konuların yanında 
madeni para soru
nunu da gündeme 
getirdi. Rakamların 
Avrupa ekonomisinin

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

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

Hu i oliMlm, ıİMİttnııı

Firmamızda çalışacak 
- Bilgisayar kullanabilen 

- Yüksek okul mezunu 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Gürle İş Merkezi 1. Kat No : 41 Noter yanı 
Tel: (0.224) 514 39 86 GEMLİK 

GSM : (0.532) 482 45 60

SATILIK ARSA
büyüklüğü yanında 
çok küçük olduğuna 
dikkat çeken Siim 
Kallas, buna karşın 
konunun siyasi bir 
soruna dönüşme 
eğiliminde olduğuna 
dikkat çekti ve 
Türkiye'nin 1 YTL 
ile 50 yeni kuruşu 
değiştirmek için 
hazirana kadar karar 
vermesini istedi. 
Komisyon, soruna 
çözüm için YTL'deki 
Y'nin silinecek 
olmasının fırsat 
olarak görüldüğüne 
dikkat çekti. Türkiye 
karşıtlarının konuyu 
kullanmaya 
başladığına dikkat 
çekilirken, yeni 1 TL 
ve 50 kuruşların 2 ve 
1 avrodan farklı basıl
ması talep edildi.

Yeni Mahalle Tamer Sokakta 
231 m2 imarlı arsa 

satılıktır.
GSM: (0.536) 855 50 61 
Tel: (0.312) 359 80 62

Sahibinden Satılık Daire
Şehit Mehmetçik Sokakta, 

şehir merkezine yakın 
5. kat 85 m2, 3+1 oda, 

2 cepheli, üç tarafı açık, 
camlar pvc doğrama, 2 balkonlu 

Banka kredisine uygun 
43 000 YTL

GSM: (0j35) 656 32 75
ACİL SATILIKS 

KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIRTURAN 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

KORFEZREKIAM
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Bayat ekmeğinizi değerlendirin
Birçok insan bayat
layan ekmeği çöpe 
atmak istemese bile 
nasıl değerlendire
ceğini bilmediği için 
israf ediyor. Hâlbuki 
bayat ekmekle hazır
lanabilecek o kadar 
çok yiyecek var ki... 
Ekmek, Türk mutfak 
kültürünün 
vazgeçilmez bir 
unsuru. Sadece sulu 
yemek ile değil, pilav, 
börek ve makarnanın 
yanında da sevilerek 
tüketilen ekmek, bu 
verilen önemine rağ
men israf ediliyor. 
Yapılan araştırmalara 
göre, İstanbul’da 
günde ortalama 3 
milyon adet ekmek 
çöpe gidiyor. Bütün 
ülkedeki günlük 
ekmek israfı ise 15 
milyonu buluyor. 
Birçok insan bayat
layan ekmeği çöpe 
atmak istemese bile 
nasıl değerlendire
ceğini bilmediği için

Dosya No: 2004/498
Davacı Cemal Demir tarafından 

davalılar hâzineye izafeten Gemlik 
Malmüdürlüğü, Engürücük Köyü tüzel 
kişiliği ve Orman Genel Müdürlüğü aley
hine mahkememizde açılan senetsizden 
tescil davasının yapılan tensibi sırasın
da;

Dava konusu Bursa ili Gemlik İlçesi 
Bayırbağlar mevkiinde kain doğusu: İlha- 
mi Ay’a ait zeytinlik ve yol, Batısı: Metin 
Oğuz’a ait ev ile Ömer Okuroğlu’na ait 
ev, Güneyi Hüseyin San’ya ait tarla ve 
Mehmet Kara’ya ait bahçe ile Faik 
Güleç’e ait bahçe ve Kuzeyi: Fatma 
Birkan’a ait zeytinlik ve yol ile çevrili 
taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 
son ilan tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde mahkememizin 2004/498 esas 
sayılı dosyasına müraacat etmeleri, aksi 
halde davacı Cemal Demir adına tescil 
kararı verileceği ilan olunur. B-

Mkundura
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
, KALİTEDE GÜVENCE
YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 

SPOR AYAKKABILAR 
TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ

Tel (0.224) 513 41 14 
Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

israf ediyor. Hâlbuki 
bayat ekmekle hazır
lanabilecek o kadar 
çok yiyecek var ki. 
Basit tariflerle çok 
lezzetli ve güzel 
yemekler yapmak 
mümkün. Sadece 
bayat ekmeğin kul
lanım şartları veya 
değerlendirme nokta
larının bilinmesi 
gerekiyor. Sefertası 
Hareketi adıyla kuru
lan bir sivil toplum 
kuruluşu bu israfın 
önüne geçebilmek 
için kampanyalar 
düzenliyor. Nadir

Güllü ve Sefertası 
Hareketi Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Sinan Topçuoğlu 
amaçlarının israfı 
önlemek olduğunu 
söylüyor. Ekmek 
israfının toplumsal 
bir sorun olduğuna 
dikkat çeken Nadir 
Güllü, bu sorunun 
mutlaka önüne 
geçilmesi gerektiğini 
belirtiyor. Çocukların 
bayat ekmek yemek 
istemediğini ifade 
eden Güllü, “Bayat 
ekmeği, başta çocuk
lar olmak üzere 
kimse yemek iste 
miyor. Bunun için 
ekmeğe değişik 
şekiller ve tatlar 
vererek sunum 
yapılmalı." diye 
konuşuyor. Ekmek 
tasarruf klavuzu 
Soğumuş ekmek, 
bayatlamış demek 
değildir. Ekmek 
israfını önlemek için, 
her şeyden önce 
soğuk ekmeği bayat 
kabul etmemek 
gerek. Orta derecede 
bayat ekmek, taze 
ekmekten daha az 
lezzetli olmasına 
rağmen, daha az 
besleyici değildir. 
Tüketebilecek kadar 
ekmek alınmalı 
Her gün aynı miktar
da ekmek alma 
alışkanlığı yanlıştır. 
Bazı günler, yemek 
türüne göre, ekmek 
ihtiyacı daha az ola

bilir. Örneğin, makar
na veya börek ile bir
likte daha az ekmek 
tüketilir. Ekmeği fırın
dan yeni çıkmışken 
alıyorsanız, tazeliğin 
cazibesine kapılıp 
ihtiyaçtan fazla alma
malıdır.
Ekmek uygun şartlar
da saklanmalı 
Uzmanlar, ekmeğin 
yeterince soğumasın
dan sonra ambala
jlanmasını ve derin 
dondurucuda saklan
masını öneriyorlar.
Ekmek, -18 derecede 
görünür bir değişime 
uğramadan aylarca 
saklanabilir.
Türkiye’deki en 
önemli gıda mad
delerinden biri olan 
ekmek, birçok yerde 
hijyen koşullarına 
riayet edilmeden 
üretiliyor. Yeterince 
pişmemiş, yanık, su 
ve tuz oranı 
dengesiz, 
mayalanma 
sürecine uyulmayan, 
yağda kızartılmış 
kadar yağlı 
ekmekler birçok 
yerde satılıyor. 
Tüketiciler 
Birliği Genel Başkanı 
Bülent Deniz, tüketi
cilerin bu konuda çok 
dikkatli olması gerek
tiğini söylüyor. 
Deniz, özellikle “pota
syum bromat” yani 
beyazlatıcı madde 
bulunan ekmeklerin 
alınmaması gerektiği
ni aktarıyor. Ayrıca 
dikkat edilmesi 
gereken bir diğer 
unsur ise kepekli 
ekmek. Çünkü satılan 
birçok kepekli ekmek 
gerçekten kepekli 
ekmek değil. 
Bu yüzden ekmek 
alınırken içerisinde 
kullanılan 
malzemelerin 
oranı bilinmeli.

Kadın iyi baba olacak

Kadınların, iyi baba 
olacak erkekleri yüz 
hatlarından anlaya
bildiği ortaya çıktı. 
Amerikan Chicago 
ve California üniver
sitelerinin uzman
larınca yürütülen 
çalışmanın 
sonuçları, İngiliz 
"Proceedings of the 
Royal Society” der
gisinde yayınlandı. . 
Araştırmaya başkan
lık eden Prof. Dario 
Maestripieri, kadın
ların kısa süreli 
ilişkiler için sert yüz 
ifadesine sahip 
erkekleri tercih 
ettiğini kaydetti. 
Tom Hanks veya 
Leonardo Di Caprio 
gibi oyuncuların, “iyi 
baba" olacak erkek
ler sınıfına girdiğini 
belirten profesör, 
araştırmalarının, 
kadınların iyi 
baba olabilecek 
erkekleri tercih 
ettiklerini öne süren 
evrim teorisini 
doğrular nitelikte 
olduğunu vurguladı. 
Araştırmacılar, 39 
erkeğin testosteron 
seviyesini ölçtü. 
Daha sonra bu 

erkeklere biri 
yetişkin, diğeri 
bebek iki resim 
göstererek hangisini 
tercih ettiklerini 
sordu.
Gönüllü erkeklerin 
daha sonra hiçbir 
duygu ifade etmeyen 
portre fotoğrafları 
çekildi ve bunlar 
29 üniversiteli kız 
öğrenciye gösterildi. 
Kızlar, bebek resim- | 
lerini tercih etmiş 
erkekleri daha ilgi 
çekici buldu. Dahası, 
kızların sert ifadeye 
sahip bulduğu 
erkekler, testosteron 
seviyesi yüksek 
erkeklerdi.
Araştırmaya göre, 
kadınlar küçük çene 
ve nispeten büyük 
gözlerle yuvarlak 
yüz hatlarına sahip 
erkekleri, "potan
siyel iyi babalar" 
olarak algılıyor. 
Mickey Rourke veya 
Christopher Reeve 
gibi köşeli çeneye, j 
minik gözlere ve 
kemikli yüze sahip . 
erkekler ise kısa j 
süreli ilişkiler için 
kadınlara daha 
cazip geliyor.
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j| Bütün benler tehlikesiz değildir Çocukların 
psikolojisi düzeliyor

Benlerin bir kısmı 
doğuştantır, bir kısmı 
da sonradan ortaya 
çıkr. Kahverengi, 
siyah ya da deri 
rengindeki benler 
genellikle bir tehlike 
oluşturmazsa da 
bazıları kanser 
riski taşır.
İnsanlarda sıkça 
görülen 'Ben'lerin 
bazı türlerinin kanser 
riski taşadığı bildiril
di. 'Her ben tehlikeli 
değildir' diyen 
Acıbadem Hastanesi 
Deri Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Sadiye 
Kuş, "Malin melanom 
melanositlerin 
yapılarının bozulup, 
kontrolsüz olarak 
aşırı çoğalması ile 
oluşan bir deri 
kanseri tipidir. Malign 
melanom, mevcut bir 
ben üzerinde ortaya 
çıkabileceği gibi, 
ayrıca başlangıçtan 
itibaren beni taklit 
eder tarzda da doğup 
gelişebilir. Melanomu 
zararsız değişimler
den ayırt etmede 
simetri, sınır, renk ve 
çap özelliklerine 
dikkat edilmelidir." 
uyarısında bulundu. 
Benler, melanosit adı 
verilen ve melanin 
pigmenti üreten 
hücrelerin oluştur
duğu yapılardır. Bir

ni

kısmı doğuştan ola
bileceği gibi bir kısmı 
da sonradan (edinsel 
olarak) ortaya çıka
biliyor. Kahverengi, 
siyah ya da deri 
renginde olabilen 
benler genellikle bir 
tehlike oluştur
mazken; bazıları 
kanser riski 
taşıyabiliyor. 
HANGİ BENLER 
TEHLİKELİ
Şekil ve yapı 
itibariyle simetrik ve 
yuvarlak bir görünüm 
yerine düzensiz, 
asimetrik görünüm 
taşıyan, sınırları 
düzenli olmayan, 
farklı renkler içeren 
öenı'er risk oıUştüru 
yor. Dr. Kuş, "Bu 
değişiklikler varsa 
hastanın bir derma
toloji uzmanına 
başvurması gerek
lidir." diyerek bir 
uyarıda bulunuyor: 
"Bunun dışında 
hastanın diğer ben- 
lerinden daha farklı 
olduğunu

düşündüğü, ani 
değişim gösteren, 
hızla büyüyen ya da 
yukarıda sayılanlara 
uysun ya da uymasın 
görünüşünden 
endişe duyduğu 
benleri için derma
tolojiye başvurması 
gerekmektedir." 
Doğuştan olan ben
lerin ise özellikle 
büyük olanları malign 
melanoma dönüşme 
riski taşımaktadır. Bu 
nedenle yakından 
takip edilmeli ve 
gerekli görülürse 
cerrahi olarak 
çıkarılmalıdırlar." 
Dr. Kuş, riskli gru
pları şöyle sıralıyor; 
"Ten rengi açık olup, 
mavi, gri ya da yeşil 
göz rengine, yoğun 
çillere sahip olmak, 
özellikle çocukluk ve 
ergenlik döneminde 
aralıklı olarak yoğun 
şekilde güneşe 
maruz kalmak, 
çocukluk döneminde 
geçirilmiş güneş 
yanıkları öyküsü, 

daha önce melanom 
geçirmiş olmak 
ya da ailede 
melanom öyküsü, 
bireyde çok sayıda 
(ellinin üzerinde) 
ben bulunması, dis- 
plastik (atipik) ben 
olarak adlandırılan 
düzensiz benlere 
sahip olmak." 
Melanom gelişimi 
açısından risk faktör
leri bulunan bireyler 
için kliniklerine göre 
3 ila 12 ayda bir der- 
matolojik muayene 
öneriliyor. Benlerin 
incelenmesinde 
muayenenin yanı 
sıra benin 10 kat 
büyütülerek içindeki 
yapıların görünmesi
ni sağlayan "der- 
matoskop" adı ve 
rilen bir el aletinden 
de yararlanılıyor.
Benlerdeki bazı anor
mallikler çıplak gözle 
saptanabilecek duru
ma gelmeden önce 
de dermatoskop ile 
daha erken dönemde 
saptanabiliyor.
Dr. Kuş, "Çıplak göz 
ve dermatoskopla 
yapılan muayenede 
melanom şüphesi 
uyandıran bir ben 
varsa bunun kesin 
tanısı benin çıkartılıp 
patolojik incelemeye 
gönderilmesiyle 
sağlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı 
tarafından başlatılan 
"Çocuğun Psikosos 
yal Gelişimini 
Destekleme 
Programı", 
meyvelerini veriyor. 
Çocukların ruhsal ve 
zihinsel gelişimlerini 
destekleyerek ileride 
ortaya çıkabilecek 
antisosyal kişilik 
yapılarını, madde 
bağımlılıklarını ve 
şiddet eğilimlerini 
önlemeye yönelik 
programın değer
lendirme toplantısı, 
İl Sağlık Müdürlüğü 
ev sahipliğinde 
Bursa'da 
gerçekleştirildi.
2004 yılından 
itibaren ülke 
genelinde yaygın
laştırılan "Çocuğun 
Psikososyal 
Gelişimini Destek 
leme Programı" 
kapsamında olan 
Adıyaman, Aydın, 
Elazığ, Erzurum, 
Hatay, Karaman, 
Mardin, Muğla, 
Tekirdağ ve 
Zonguldak illerinin 
il eğitim ekipleri ve 
Sağlık Bakanlığı 
Ruh Sağlığı Daire 
Başkanlığı yet 
kililerinin katıldığı 
değerlendirme 
toplantıları sonucun
da, 2008 yılında 
başta gebeler olmak 
üzere ülke genelinde 
0-6 yaş arasındaki 

çocukların ve 
ebeveynlerinin 
eğitiminin hedef 
lendiği bildirildi. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Serhat 
Yamalı, Bursa'da 
toplam 26 sağlık 
ocağında uygulanan 
programın şu anda 
600 bin kişiyi kap
sadığını ve gelinen 
noktanın ümit verici 
olduğunu kaydetti. 
Yamalı, programın 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından da 
titizlikle takip 
edildiğini belirterek, 
"Adıyaman, Aydın, 
Elazığ, Erzurum, 
Hatay, Karâman, 
Mardin, Muğla, 
Tekirdağ ve 
Zonguldak illerinde 
de program eğitimi 
vermek üzere 
görevlendirilen 
sağlık personeli 
Bursa II Sağlık 
Müdürlüğü'nün 
ev sahipliğinde 
biraraya gelerek 
karşılıklı fikir alışve 
rişinde bulundu'' 
dedi. Yamalı, prog 
rama katkılarından 
dolayı Sağlık 
Bakanlığı Koruyucu 
Ruh Sağlığı Şube 
Müdürü Sefer 
Sakarya ve Bursa 
Sağlık Müdürlüğü 
Akıl ve Ruh Sağlığı 
Şube Müdürü Nuri 
Berkem'e de 
teşekkür etti.
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I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
□.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 
SSK Hastanesi

nnw 1 UU
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

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.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet. 
İtfaiye

13 20 66 
513 45 03 
514'00 95 
51312 86
513 11 74
51313 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
51313 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
51310 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 ■ 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

NÖBETÇİ ECZANEBursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)
Topçular (226)
Eskihisar (262)

I 814 10 20
I 363 43 19
I 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 51417 00

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

İl MAYIS 2006 PERŞEMBE 
BAYER ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 14 GEMLİK 
TEL: 513 0143

___________ GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
■MMH GEMLİK□öES 

■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2435

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-YayınCilık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



11 Mayıs 2006 Perşembe Sayfa

‘Süperstar’ internetteki 
oylamada 17. sırada

ARD’yi yürüyerek baştan başa kat etli

Türkiye'yi gelecek 
hafta Atina'da 
yapılacak 51.
Eurovision Şarkı 
Yarışması'nda 
temsil edecek Sibel 
Tüzün'ün "Süper 
Star" adlı şarkısı 
internetteki oylama
da 17. sırada 
yer alıyor.
"Eurosong.net" 
internet sitesinde 
bu yıl Eurovision'da 
yarışacak şarkılar 
için devam eden 
oylamada "Süper 
Star"ın 3,7'lik oy 
oranı bulunuyor.
18 Mayıs'ta yarı 
finalde yarışacak 
23 şarkı arasında 
yapılan oylamada 
"Süper Star" için 
69 kişi puan vermiş. 
Oylamaya göre, yarı 
finalde Arnavutluk 
adına yarışacak 
Luiz Ejlli'nin "Zjarr 
E Ftohte" adlı 
şarkısı birinci sırada

yer alırken, 
Bulgaristan, 
Andora, Belarus, 
İrlanda, Portekiz 
ve Kıbrıs Rum 
kesiminin şarkıları 
"Süper Star"ın 
gerisinde bulunuyor. 
Yan finalde 
belirlenecek en 
iyi 10 şarkı, 20 
Mayıs'ta yapılacak 
finalde yarışmaya 
hak kazanacak.

Finalde bulunan 14 
şarkı arasında devam 
eden oylamada ise .
Norveç adına 
yarışacak Christine 
Guldbrandsen'in 
"Alvedansen" 
adlı şarkısı favori 
görünüyor.
51. Eurovision 
Şarkı Yarışması 18 
bin 500 kişilik Atina 
OAKA Stadı'nda 
yapılacak.

ABD'yl bir baştan bir 
başa yürüyerek kat 
etmek amacıyla 
yaklaşık bir yıl önce 
yola çıkan Steven 
Vaught isimli 
Amerikalı, final nok
tası olan New York'a 
vararak yürüyüşünü 
tamamladı.
New Jersey eyaletini 
New York'a bağlayan 
George VVashington 
Köprüsü üzerinden 
geçerek yürüyüşünü . 
tamamlayan Vaught, 
geçen yıl aşırı kilo
larından duyduğu 
rahatsızlığın sonucu 
olarak, yaşadığı 
California'nın 
Oceanside şehrinden 
New York'a yürü
menin kendisine iyi 
geleceğini düşünerek 
yola çıkmıştı.
15 yıl Önce yanlışlıkla 
iki yaşlı yayanın 
ölümüne sebebiyet 
vermekten kay
naklanan derin bir 
depresyon ve ciddi 
bir yeme bozukluğu 
ile mücadele eden iki 
çocuk babası Vaûght, 
yürüyüşe 10 Nisan 
2005'te başlamıştı. 
Yürüyüşünü altı ayda

bitirmeyi uman 40 
yaşındaki. Vaught, 
geçtiğimiz Kasım 
ayında yaklaşık 2300 
kilometre mesafe kat 
ederek yolu yarıla 
mıştı. Vaught verdiği 
tatil molasının ardın
dan Ocak ayında 
tekrar yürümeye 
başlamıştı.
"TheFatManVValking. 
com" adlı internet 
sitesinde yürüyüş 
günlüğü de tutan 
Vaught gerek sitesine 
gösterilen yoğun ilgi 
gerekse de ünlü 
televizyon program
cısı Oprah VVinfrey'in 
programı aracılığıyla 
oldukça popüler 
olmuştu. Yürüyüş 
boyunca 15 çift 
ayakkabı, 12 çift pan
tolon, üç gömlek ve 
30 çift çorap eskit

tiğini açıklayan 
Vaught, iki kez de 
depresyon geçirme 
aşamasına geldiğini 
ifade etti. Vaught, | 
yürüyüş sırasında 
yaşadığı bir diğer 
problemin de sağlıklı 
yiyecekler bulama- i 
mak olduğunu 
söyledi. Yolculuğu 
boyunca çoğunlukla 
çadırda olmak üzere 
yol üzerindeki 
motellerde de uyuyan 
Vaught'a zaman 
zaman bir belgesel 
film yapımcısı 
da eşlik etti. Vaught 
yürüyüşüyle ilgili 
olarak, "Yolculuğum 
hem berbat hem de 
harika geçti ama 
en güzel kısmı 
tanıştığım insanlar 
oldu" yorumunu . 
yaptı.

Eurosong.net


Maıi Kupası Cumhuriyel İlköğretim Oku lu'nun oldu
Pazartesi günü başlayan 2005-2006 eğitim ve öğretim yılı Kaymakamlık Kupası Küçükler 
Turnuvası’nın dün yapılan maçlarda birincisi belli oldu. Cumhuriyet İlköğretim Okulu takımı, 
rakibi Şükrü Şenol İlköğretim Okulu futbol takımını gol yağmuruna tutarak, kupanın sahibi 
oldu. İlk dörde giren takımlar kupalarını, 19 Mayıs törenlerinde alacaklar. Haberi sayfa 6’da

Yeni Belediye Kanunları anlatıldı
T

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gerginlik
Devletin tepesinde gerginlik sürüyor.
AKP iktidara geldiğinden beri gerginlik poli

tikası yürütüyor.
Cumhuriyetin kuramlarıyla çatışması sürekli 

gerginliğe neden oluyor.
Gerginliği yaratacak koşulları yarattıktan 

sonra doğan tepkiler üzerine önce geri adım 
atıyor, bir süre sessiz kalıyor. Bu kez başka 
gerginlikler hazırlıyor.

Cumhuriyetin kurumlan Atatürk devrim- 
lerinin ve ilkelerinin üzerine kurulmuştur.

Saltanatın yıkılmasından sonra dinle devlet 
işleri birbirinden ayrılmış, laik devlet ve kuram
ları oluşmuştur.

AKP’nin bugünkü kurucu kadroları ve 
tabanının büyük çoğunluğu ise bugün 
Anayasamızda tanımı yapılan laikliği benimse
mezler.

Kökenlerinde, siyasal İslamcılık vardır.
Seçim sisteminin sonucu olarak seçmen 

sayısının yüzde 26’sının oyuyla mecliste salt 
çoğunluğu elinde tutan bir iktidar, her ne kadar 
AB’ci gözükse de tabanına belli konularda 
mesajlar iletmek zorundadır. Onun için 23 Nisan 
konuşmasında TBMM başkanı Arıç ve ardından 
başbakan Erdoğan, laikliği kendi siyasal İslamcı 
düşüncelerine göre tanımladılar.

Bu tanımlamalar yeni bir gerginliğe yol açtı.
Dün, Danıştay’ın 138. kuruluş yıldönümü 

törenlerinde konuşan yeni bayan Başkan Sumru 
Çörtoğlu bakın ne diypr:

** Din, devlet işlerinde etkili ve egemen ola
maz; devletin toplumsal, siyasal ve ekonomik 
yapısı dini kurallara daayandınlamaz. Laiklik, 
TC’nin, demokrasinin temelidir.”

Bu sözler Ankara’nın ortasına 'çuk' diye 
oturdu.

Yeni gerginlikler devam ediyor.
iktidarlar gerginlik üzerine kurulmaz, gergin

likleri azatman için vardırlar.

Türk Belediyeler Birliği ve Gemlik Belediyesinin düzenlediği “Hizmet İçi Eğitim Semineri” dün 
başladı. Seminere katılan Mahalli İdareler Eski Genel Müdürü ve eski Vali Fethi Aytaç, ve 
Asistanı Hafize Zürüflü, yeni çıkan belediye kanunları hakkında ayrıntılı bilgiler vererek, belediye 
personelini aydınlattı. Aytaç yaptığı konuşmada, “Yıllarca aynı kanunlarla yönetilen belediyeler 
ve Cumhuriyet idaresini daha güçlü kılabilmek için yeni kanunlar çıkarıldı. Belediyelerin yerine 
getiremediği bir çok hizmetler merkezi idarelere geçti. ” dedi. Büyükşehir Yasalarına da açıklık 
getirilen seminer, bugün de devam edecek. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Fethi Aytaç

Asım Kocabıyık’a fahri 
Doktora’ ünvanı verildi

Borusan Holding Kurucu Başkanı Asım 
Kocabıyık'a, İstanbul Üniversitesi'nde 
düzenlenen bir törenle "Fahri Doktora" 
unvanı verildi. Haberi sayfa 5’de

Özürlü çocuklardan anlamlı zivare

Özel Türe Özel Kurs Merkezi çocukları, Umur 
bey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler İlçe 
Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İlçe Milli Eği 
tim Müdürü Mehmet Ercümen’i ziyaret etti.2'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
Özürlü çocuklardan anlamlı ziyaret

“Her sağlam kişi potansiyel özürlüdür.”
Sakat olması, Shakespear'i dünyanın en 

iyi oyunlarını yazmaktan alıkoymadı.
Abraham Lincoln'un bedensel olarak 

engellerinin olması 4 yıl boyunca Amerika
Birleşik Devletlerini yönetmesini 

engelleyemedi.
Kör olmak Aşık Veysel'in "Güzelliğin on 

para etmez, şu bendeki aşk olmasa" gibi 
ölümsüz eserler vermesinin önüne geçeme
di.

Stephen Havvking gibi sürekli tekerlekli 
sandalyede olan birinin 'Havvking 
Radyasyonu' diye bilinen ve evreni daha iyi * 
anlamamızı sağlayan teori üretmesini ise hiç 
engelleyemedi.

İleri düzeyde sağır olan Beethoven'i 
şimdiye kadar yapılmış en güzel müziklerin 
bir çoğunu bestelemekten alıkoymadı.

Aslında tarih, çok ciddi özürlü olmalarına 
karşın çök büyük işler başarmış büyük şah
siyetlerle doludur.

Büyük İskender kamburdu.
< Ünlü bir ozan olan Homer kördü.

Renoir, en güzel başyapıtlarından 
bazılarını parmakları romatizmadan 
çarpılmışken resmetti, resim fırçası eline 
kayış ile tutturulmuştu.

Handel en büyük eseri "Hallelujah 
Korosu"nu bestelediğinde sağ tarafı felçliy-' 
di.

Ve Edison, pikabı icat ettiğinde sağırdı 
Tamer Sivri...
Defalarca yazdım..
Yine de yazıyorum..
Dünya durdukça elim kalem tuttukça da 

yazacağım.
Tamer Hoca insanlık için önemli bir 

değer..
. Yaşamını özürlü yurttaşlara adamış bir 

toplumcu..
Sağlıklı insanların çok hoşuna gitmese 

de yazının başlığındaki sözler de Tamer 
Hoca’nın.

Sivri, soyadıyla uygun bir biçimde “sivri” 
bir saptamada bulunmuş..

Ağzına sağlık hocam.. Gerçekleri her 
daim anımsatmak gerek.. Sağlıklı olduğunu 
iddia eden sağlıksız beyinlere sürekli yinele
mek gerekiyor.. Başka türlü algılamıyorlar 
hocam..

Gerçi bu ülkede iyi insanlar da var..
Toplumsal sorunlara çok duyarlı yöneti

ciler de var.
Kurşunlu Belediye Başkanı gibi..
Olanaklarını toplum hizmetlerine Sunanlar 

dünyanın en iyi insanları..
Bayram Başkan özünde çalışkan ve iyi 

niyetli..
Öyle olmasa Kurşunlu’nun çehresi 

değişir miydi?
Kurşunlu Belediye Başkam’mn açtığı 

sevgi yolu yeni yolcular bekliyor.
Sıra Gemlik’te..
Küçük Kumla’da.. Umurbey’de..
Kuşkusuz onlar da yardım duygularını 

harekete geçirip olanaklarını seferber edi 
yorlar ama..

Sınır yok.. Durmak yok..
Yaşam devam ediyor.. Herkes için..

SATILIK OPEL ASTRA
2000 Model, 63.000 Km. 
DOKTOR’DAN SATILIK

GSM: (0.532) 522 81 52

Elif ESMEN

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özel Türe 
Özel Kurs Merkezi 
çocukları Özürlüler 
Haftası nedeniyle 
başta Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
olmak üzere İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercünien ve hükümet 
binasında bulunan 
daire müdürlerini 
ziyaret ettiler.
Yapılan ziyaretlerde 
özürlü çocuklar 
tarafından 
10-15 Mayıs tarihleri 
arasının Özürlüler 
Haftası olduğu 
hatırlatılırken kendi
lerinin unutulma
masını istediler.
Hükümet binasında 
bulunan daire

müdürleri ve çalışan
ları her zaman 
engelli ve özürlülerin 
yanında olacaklarını 
söylediler.
Öte yandan ziyaret 
edilen Umurbey 
Beledive Başkanı

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

Fatih Mehmet Güler, 
31 Mayıs 2006 ile 
5 Haziran 2006 
tarihinde yapılacak 
olan 6.’ Gemlik 
Zihinsel Özürlüler 
Şenliği’ne elinden 
qelen katkıyı

yapacağını söyledi. 
Güler, ayrıca 
şenlik süresince 
misafirlerin taşınması 
için bir adet otobüs 
tahsis edeceğini de 
müjdeledi.

İta IEIIII
» i

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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Belediye personeli için ‘Hizmet içi eğitim semineri" düzenlendi.

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

Yazı YORUM

Yeni Belediye Kanunları anlalıltlı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türk Belediyeler 
Birliği ve Gemlik 
Belediyesi'nin 
düzenlediği “Hizmet 
içi Eğitim Semineri” 
Belediye Meclis 
Salonu’nda başladı. 
Mahalli İdareler 
Eski Genel Müdürü 
ve Eski Valilerden 
Fethi Aytaç ile 
Asistanı Hafize 
Zürüflü'nün katıldığı 
seminerde, yeni 
çıkan belediye kanun 
lan hakkında ayrıntılı 
bilgiler verildi. 
Seminere, 
Gemlik ve Belde 
belediyelerde 
çalışan idari 
personelin yanı . 
şıra Orhangazi, 
İznik ve Mudanya 
belediyeleri 
personeli de katıldı. 
Seminerin açış 
konuşmasını yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, dördüncüsü 
yapılan hizmet 
içi seminerde, 
belediye 
çalışanlarının

. faydalı bilgiler 
edindiklerini söyledi. 
Cumhuriyetin 
kurulmasıyla 
çıkarılan ve çeşitli 
zamanlarda 
yenilenen Belediyeler 
Kanunu hakkında 
bilgiler veren 
Eski Vali Fethi 
Aytaç, istikrarsız 
bir mevzuat yapısı 
içinde olduklarını 
belirterek, "Her gün 
çıkarılan değişik 
tebliğlere yetişmek 
mümkün değil. 
Yıllarca aynı 
kanunlarla yönetilen, 

belediyeler ve 
Cumhuriyet 
idaresini daha 
güçlü kılabilmek 
için yeni kanunlar 
çıkarıldı.
Belediyelerin 
yerine getiremediği 
bir çok hizmetler 
merkezi 
idarelere geçti. 
196O'lı yılların 
başında çıkarılan 
kanun ile de 
eskiden meclislerin 
seçtiği belediye 
başkanlar/ 
halkın oylarıyla 
seçilmeye 
başlandı" dedi.

BÜYÜKŞEHİR 
YASALARINA 
AÇIKLIK GETİRİLDİ 
Seminerin dünkü 
oturumunun sonunda 
ise izleyenlerin 
takıldıkları konulara 
Asistan Hafize 
Zürüflü tarafından 
cevaplar verildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Belediye mücavir 
alanları dışında kalan 
yerlere belediye 
hizmetinin nasıl 
götürüleceği 
sorusunu yanıtlayan 
Hafize Zürüflü, 
meclisten alınacak 
kararla bu işlerin 
yapılabileceğini 
söyledi.
Bugün de devam 
edecek olan 
Türk Belediyeler 
Birliği Hizmet İçi 
Eğitim Semineri’nde 
ODTÜ Öğretim 
Görevlisi Cemal 
İşleyici, Belediyelerle 
ilgili çeşitli sorulara 
açıklık getirecek.

Doktor’luk zor meslektir....
Tam tamına elli yıldır Doktor’luk yaptığım 

için, basında Doktorlara ait yazı gördüğüm 
de dikkatle okurum.

Bunların çoğunluğu Doktorları öğen, 
takdir eden yazılardır..

Bizler, Tıp Fakültesi’nden altı yıllık bir 
eğitimderi çıktıktan sonra en gözde damat 
adayı oluruz.. Şunu açıkça itiraf edelim ki 
hemen her aile kızını bir doktorla 
evlendirmek ister.

Hatta bu yüzden, “Beni ne Doktorlar iste
di” diye kadınlarımız hava atar..

Gazeteler de küçük ilanlar görürsünüz.” 
Doktordan satılık araba”

Kullanılmışı bile, Doktorun olması kalite 
göstergesidir..

Adam evini kiraya verecektir, şöyle ilanı 
yazar..

“Doktora kiralık”
Evini vereceksen, Doktora ver, rahat 

edersin. En azından temizdir, kiran da garan
tide demektir...

Daha da ileri gidenler, aşk sarhoşu olan
lar da; “Doktor civanım, seni istiyor canım” 
diye şarkı tutturur...

Meslek seçerken, kız verirken, koca 
alırken, otomobilini alırken, ev kiralarken 
Doktor iyi, ondan iyisi yok...

Ama muayeneye, tedaviye, para istenince 
Doktor kötü...

“İki şık şık şu kadar para aldı” diye 
şikayetler.

“Efendim on dakika baktı, şu kadar ücret 
aldı” lafları...

Tıp Fakültesi 6 sene + 4 yıl uzmanlık + 2 
yıl Mecburi hizmet..

Hangi meslek grubunda bu kadar uzun 
eğitim ve zorluk vardır...

Sen bilmeden, düşünmeden konuşan 
halkım cevap ver... Cevap ver...

Şimdi bu ikiyüzlülüğe bir yenisi eklendi..
“Para istemeyen doktor” da kötü oldu.. 

Duy da inanma cinsinden..
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 8 

-10 öğretim üyesi (Profesör) “Biz şimdiye 
kadar çalıştık, durumumuzda iyi, fakültede 
çalışma saatlerimizin sonunda 2 saat 
parasız çalışalım, fakirlere de bakalım” 
demişler.

Bir gazetenin başlığı şöyle; “Bedava 
hasta bakan Prof, lar mahkemeye verildi.” 

Devlet mahkemeye vermiş ve bu hocalar
dan milyarlarca ceza istiyor.

Suçlama ne ? “Bedava hasta bakarak, 
döner sermayeyi zarara uğratmak”

Döner sermayeden para alanlar kim ? 
Bu para almayan doktorlar..

E o zaman bu döner sermaye zararının 
kime zararı var ki ?

Ben olayın içinde olarak konuşuyorum bu 
suçlanan Sayın hocalar (elleri öpülesi) 
garibanlara, fakirlere, depremzedelere, işsiz 
lere baktığını biliyorum...

Ama farzedelim ki bu işler böyle değil..
Ve bu hocalar eşe dostta ,tanıdığına 

bedava baktı.. Bir Türk vatandaşının şu veya 
bu sebeple bedava sağlık hizmeti almasının

Devlete (maliye’ye) ne zararı var.?
Halkım; Bunları oku da yapanları ayıpla..

Alkışlanacak bir çalışma işte böyle 
kösteklenir.... Deveyi hamuduyla yutanlar, 
parayı eşek yükü götürenler, yumurtayı 
unlayıp millete yedirenler, ortalıkta sırıtıp 
gezerken, Türk halkına küçük bir iyilik yap
mak isteyen birkaç Tıp profesörüne yaptık
larını pişman ettirdiler..

Bazen ettiği yemine rağmen bu gibi yan
lışlık yapan insanlara Doktorların bakma
masının haklı olacağını düşünüyorum..

Doktorluk zor meslektir.. Bu böyle 
biline... ,

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çevre yolu dışında 
kalan yerleşim böl
gesindeki ailelerin 
çocuklarının öğrenim 
gördüğü Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nda öğrencilere 
trafik kuralları hakkın
da bilgiler verildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
İlçe Emniyet

Müdürlüğü'nün Trafik 
Haftası nedeniyle 
ortaklaşa düzenledik
leri seminere, servis 
araç sürücüleri ile 
bazı okul müdürleri de 
katıldı. Seminere 
konuşmacı olarak 
katılan Trafik Polis 
Memuru Şaban 
Karaca öğrencilere 
çeşitli bilgiler vererek 
onları trafik

konularında aydınlattı. 
Trafik Polis Memuru 
Şaban Karaca, 
öğrencilere ana 
yoldan karşıya 
geçerken nelere 
dikkat edilmesi gerek
tiğini anlatırken servis 
araçlarıyla evlerine 
giden öğrencilerin de 

araç içinde camlardan 
kollarını ve kafalarını 
dışarıya çıkarma
malını tembihledi. 
Çevre yolu güzer
gahında sürekli 
olarak yaşanan trafik 
kazalarının büyük 
bölümünün yayaların 
dikkatsizliğinden kay

naklandığını belirten 
Karaca, öğrencilerin 
trafik lambası bulun
mayan yerlerden 
geçerken araçlara 
dikkat etmelerini ve 
belirli yerlerden toplu 
olarak geçmeleri 
gerektiğini hatırlattı. 
Yaz aylarının gelme

siyle çocukların kul
lanmaya başladıkları 
bisikletler için de bil
giler veren Karaca, 
çocuklardan bisiklet 
üstünde ellerini bırak
mamalı ve kesinlikle 
tek kişi olarak bisik
lete binmeleri gerek
tiğini söyledi.

Elif ESMEN

Özel Doğuş Fen 
Dershanesi Ankara'ya 
yaptığı gezide 
Anıtkabir ile üniver
siteleri gezdi.

Dershane Müdürü 
Metin Şanlı ile öğret
menler Öznur Ergene, 
Betül Arıka ve Şenay 
Gümüş rehberliğinde 
45 kişilik ÖSS grubuy 
la yapılan gezi .

Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nden 
başladı.
Daha sonra sırasıyla 
Biikent (Atatürk) 
üniversitesine 
gidilerek, öğretim

3

H

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL:SATlUKve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır’da kiralık daire İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 
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. 

x ' Önünde 115 m2 Bahçeli • ■ '

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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

görevlilerinden, 
sunumlar alındı. 
Doğuş Fen 
Dershanesi kafilesi 
Gazi Üniversitesi'ne 
geçerek, rektörlük 
binasındaki 
konferans salonunda 
üniversite hakkında 
bilgi edindiler. 
Bu üniversitenin 
Bahar Şenliklerine de 

-katılan Özel Doğuş 
Fen Dershanesi 
öğrenci ve öğretmen
leri Anıtkabir'e 
giderek, Ata'nın huzu
runda saygı 
duruşunda bulunup 
çelenk sundular. 
Gezdikleri ve 
gördükleri bu güzel 
atmosferi yaşamış 
olmaktan etkilenen 
Özel Doğuş Fen 
Dershanesi 
öğrencileri iyi 
motive olduklarını 
ve Mustafa

mutluluğu 
yakaladıklarını 
ifade ettiler.

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve g 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA I

Madde ÖZALP
Tel:513 2474 Fax: 51410 21

Kemal'in "Mutluluk 
yalnız çalışanların 
hakkıdır" özdeyişiyle
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Asım Kocabıyık’a ‘Fahri Doktora’ ünvam verildi
Borusan Holding 
Kurucu Başkanı Asım 
Kocabıyık'a, İstanbul 
Üniversitesinde 
düzenlenen bir tören
le "Fahri Doktora" 
unvanı verildi. 
14 yıl önce kurulan 
Asım Kocabıyık 
Kültür Eğitim Vakfı 
bünyesinde, Türk 
eğitim sistemine çok 
sayıda meslek okulu, 
yüksek okul, eğitim 
kurumu, öğrenci 
yurdu, öğretmen 
evi gibi tesisler 
kazandıran, düzenli 
olarak eğitim bursu 
dağıtan Asım 
Kocabıyık'ın fahri 
doktora beratı, 
İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mesut Parlak 
tarafından kendisine 
yerildi.
İktisat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Mithat Zeki Dinçer'in 
konuşmasıyla 
başlayan törende, 
Asım Kocabıyık'ın 
Türkiye'nin kalkın
ması ve çağdaş ülke 
ler düzeyine ulaşması 

için eğitimin önemine 
her zaman dikkat çek
tiği, kişisel girişim
leriyle, ülkemizin 
kültür ve eğitimine ı 
katkılarda bulunduğu 
belirtildi.
Prof. Dr. Dinçer 
konuşmasında, 
Asım Kocabıyık'ın 
özgeçmişini sunarken 
bilim ve eğitim 
dünyasına katkılarını 
anlattı. Ayrıca 2005 
Ocak ayında reno- 
vasyonu tamamla
narak İktisat Fakültesi 
öğrencilerinin ve 
akademisyenlerin 
kullanımına sunulan 
çağdaş fakülte 
kütüphanesinin İstan
bul Üniversitesi için 
önemli olduğunu 
hatırlattı.
Törende bir konuşma 
yapan İstanbul 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mesut Parlak 
ise İstanbul Üniver- 
sitesi'nin bilimsel 
standartlarını koru
mak ve yükseltmek 
için çalıştığını, bu 
süreçte toplumdan ve 
iş dünyasının Asım

Kocabıyık gibi seçkin 
üyelerinden gelen 
desteğin çok önemli 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Parlak 
şunları söyledi.
"Ülkemiz için, Üniver
sitemiz için, genç 
kuşakların aydınlık 
geleceği için yaptık
ları karşısında 
kendisine ne kadar 
teşekkür etsek azdır. 
Fahri Doktora payesi 
Sayın Asım Kocabı 
yık'ın bizler için nasıl 
bir anlam taşıdığının 
yalnızca sembolik bir 
ifadesidir.

Sanata, eğitime ve 
bilimsel çalışmalara 
sağladığı desteklerin 
yanı sıra, İktisat 
Fakültesi Kütüphane 
si binasının onaranın
daki katkısının da 
gösterdiği gibi, Sayın 
Asım Kocabıyık'ın 
asıl servetinin yüce 
yardımseverlik 
duyguları olduğunu 
hepimiz çok iyi bili 
yoruz. Üniversitemize 
verdiği desteği hiçbir 
zaman unutmaya
cağız. Saygıdeğer 
kişiliğiyle de bu 
unvanı gerçek anlam

da hak eden Sayın Dr. 
Kocabıyık'/, Üniver
sitemizin bir üyesi 
olarak görmekten her 
zaman kıvanç duya
cağım. "
Daha sonra kendisine 
Fahri Doktora beratı 
verilmesi nedeniyle 
bir teşekkür konuş
ması yapan Borusan 
Holding Kurucu 
Başkanı Sayın Asım 
Kocabıyık, "Asıl 
mesele, bugün 
sahip olduğumuz 
dinamik ve genç 
nüfusumuza, çalışkan 
insanlarımıza, layık 
oldukları eğitim 
imkanlarını sağlaya- 
bilmemizdir. Bunun 
şartı da istikrarlı, 
demokratik ve laik 
bir idaredir. Eğitimde 
çağdaş teşebbüslerin 
ihmal edilmemesidir. 
Geriye gitmemek ve 
Atatürk ilkelerine, 
Anayasamızda tarifi 
konmuş prensiplere 
bağlılıktır. Gönül 
isterdi ki Milli 
Eğitim kanunları 
partiler üstü 
değişmez prensiplere 

bağlansın. Fakat 
bunun çok zor 
olduğunu da görüyo
rum. Bu konuda Milli 
Eğitim Bakanhğı'na 
çok iş düşüyor. 
Bugün Avrupa 
ülkeleri lider 
sıkıntısı çekmektedir. 
20. yüzyılın Atatürk 
gibi bir dehasına 
sahip olmuş 
Türkiye, medeni 
dünyada hak ettiği 
yeri alacaktır." dedi. 
Aynı zamanda 
Devlet Üstün Hizmet 
Madalyası sahibi olan 
Asım Kocabıyık 
onuruna düzenlenen 
Fahri Doktora 
Töreni, İÜ Devlet 
Konservatuarı'nın 
sunduğu müzik din
letisi ve kokteyl ile 
son buldu.
Törene, Gemlik’ten 
Asım Kocabıyık’ın 
İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nden 
sınıfı arkadaşı olan 
1947 mezunu Tevfik 
Solaksubaşı da 
katılarak, Asım 
Kocabıyık’ı yalnız 
bırakmadı.

GM
Gem

EMİR GÜLmühendislik
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

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

5130302
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Kaymakamlık Kupası Cumhuriyet İlköğretim Okıılu’nun oldu
Seyfettin SEKERSÖZ

Pazartesi günü 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün başlama 
vuruşuyla start 
verdiği 2005-2006 
Eğitim öğretim 
yılı Kaymakamlık 
Kupası Küçükler 
Turnuvasının 
birincisi finalde 
Şükrü Şenol ilköğre

tim Okulu’nu 7-0 
yenen Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
takımı oldu.
Eleme usulüyle 
oynanan turnuvada, 
yarı finale kalan 4 
takımdan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu’nu da 
yenerek finale adını 
yazdırırken,

100. Yıl ilköğretim 
Okulu’nu yenen 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
ikinci finalist oldu. 
Dün oynanan ilk 
maçta üçüncülük 
maçına çıkan 
Namık Kema| İlköğre
tim Okulu ile 100. Yıl 
İlköğretim Okulu 
takımları kazanmak 
için mücadele ettiler.

Rakibine oranla 
yakaladığı fırsatları 
iyi değerlendiren 
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu takımı maçı 
2-0 alarak turnuvanın 
üçüncüsü oldu. 
Turnuvanın finalinde 
ise iki güçlü takım 
karşj karşıya geldi. 
Tüm maçlarını farklı 
şekilde kazanan 
Cumhuriyet İlköğre

tim Okulu, finalde 
karşılaştığı 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’na 
gol yağdırdı. 
İlk yarısı 5-0 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu’nun 
üstünlüğüyle 
kapanan 
final maçının ikinci 
yansında da 2 gol 

atan Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu maçı 7-0 gibi 
farklı kazanarak 
Kaymakamlık 
Kupası'nın 
sahibi oldu. 
Turnuvada ilk 
dörde giren takımlar 
kupalarını 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor

. Bayramı törenlerinde 
alacak.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
.İBı’v . ......................... .. . . . ■

Körfez Ofset I
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

I
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Sağlıklı toplumlar, sağlıklı bireylerden oluşur. 
Sağlıklı olmamız için çaba gösteren 

tüm hemşirelerimizin günleri kutlu olsun...
YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI

Faruk GÜZEL

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Rrırlofiıc DOĞALGAZ auaerus K0|(B|
KUAHlOlOAN KALORİFER TESİSATI

- - - - - - - - - - KLİMA
AKILLI ISITMA HAVALANDIRMA

SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT
YETKİLİ BAYİİ 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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Yabancı dil eğitimi ne zaman başlamalı? Güneydogu’da öğrenci göçü alarmı
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) müfredatında 
4'ncü sınıftan itibaren 
başlatılan dil eğiti
minin özel okullarda 
4 yaşına kadar 
inmesi bilim ve 
eğitim çevresini 
ikiye bölüyor.
Türkiye Özel Okullar 
Birliği Başkanı 
Rüstem Eyüboğlu, 
özel okulların artık 
anaokulu öncesi 
eğitimi de verdikleri
ni, bu sayede çocuk
ların beyin gelişi
minin en uygun 
olduğu dönemde 
yabancı dil iğrenm
eye başlamasını 
desteklediklerini 
belirtti.
Çukurova Üniversite
si Eğitim Fakültesi 
İngiliz Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı Öğre
tim üyesi ve Yabancı 
Diller Öğretimi 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. 
Zuhal Okan ise 
yabancı dil eğitiminin 
erken başlamasından 
yana olmadığını 
kaydetti.
Eyüboğlu, çocuğun

3 yaşına kadar ana 
dilini gayet rahat 
konuştuğunu, 3-6 yaş 
arasında da en az 3 
dili öğrenebilecek bir 
beyin yapısı oluş
tuğunu ifade ederek, 
"Çocuklar için 0-5 
yaş arası dönem 
yabancı dil öğrenme 
açısından hayati 
öneme sahiptir. 
Doğumdan itibaren 
5 yaşına kadar 
çocuğun beynindeki 
nörofizyolojik 
mekanizma çok 
faaldir ve bu 
mekanizmanın 
yardımıyla dil 
otomatik olarak 
beyne kaydedilmek
tedir. Çocuk duyduk
larını adeta bir kasete 
kaydederöesine bey
nine kaydetmektedir. 
Bu dönemden sonra 
bu mekanizma özel
liğini kaybetmekte ve 
kayıt özelliği azal
maktadır" dedi. 
Yabancı dil eğitiminin 
erken başlatılmasının 
veliden para koparma 
yöntemi değil, önemli 
bir ihtiyaç olduğunu 
ifade eden Eyüboğlu, 
Türkiye Özel Okullar

Birliği olarak, devlet 
okullarında da 
yabancı dil eğitiminin 
müfredata 4 sınıftan 
değil, anaokulundan 
itibaren dahil 
edilmesini önerdik
lerini söyledi. 
Çukurova Üniversite
si Eğitim Fakültesi 
İngiliz Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı 
Öğretim üyesi ve 
Yabancı Diller Öğreti
mi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. . 
Zuhal Okan ise önce
likle çocuğun anadili
ni çok iyi öğrenmesi 
gerektiği kanaatinde 
olduğunu kaydetti. 
Okan, "Çocuğun 
beyin gelişimi başka 

bir dili öğrenmeye 
yeterli değil ve 
telaffuzu çok zordur. 
Buna rağmen bu 
eğitime zorlanan 
çocuğun 15-16 
yaşına geldiğinde 
bu kez anadil eğiti
minin de yeterli 
olmadığına tanık 
oluyoruz" 
diye konuştu. 
Okan, tartışmalara 
son vermek için 
Türk insanının 
beyin yapısına 
uygun dil eğitimine 
başlama yaşıyla İlgili 
çok geniş kapsamlı 
bilimsel araştırmalar 
yapılmasının da 
konuya açıklık getire
ceğine inandığını 
sözlerine ekledi.

Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu illerinde 
ilköğretim okullarında 
okuyan öğrencilerin 
baharla birlikta aileleri 
ile birlikte başka böl
gelere göçmesi Milli 
Eğitim'i harekete 
Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu illerinde 
ilköğretim okullarında 
okuyan görenciler 
okular tatil olmadan 
aile bütçesine 
katkıda bulunmak için 
başka bölgelere 
göç ediyorlar. 
Batman da İlköğretim 
okullarında okuyan 
toplam 136 bin 
öğrenciden 17815 
öğrencinin Mart ve 
Kasım ayları arasında 
başka bölgelere çalış

maya gidiyorlar. 
Geçtiğimiz günlerde 
Adana ilinde yapılan 
ve 81 il’in Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
katıldığı toplantıda 
konunun ele alındığı 
ve sorunun çözümü 
için Bakanlık tarafın
dan bir yönetmeliğin 
hazırlanmasının karar
laştırıldığı bildirildi. 
Yeni yönetmelik yolda 
Toplantıya katılan 
Batman II Milli Eğitim 
Müdürü Şinasi Soyer 
yaptığı açıklamada 
“81 İl İl Milli Eğitim 
müdürleri olarak 
öğrencilerin göç soru
nun çözülmesi için 
yeni bir yönetmeliğin 
çıkarılması için imza 
verdiklerini söyledi. I

gemlik ana bayii
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Elektrik dağıtımı özelleştirildi
TBMM Genel 
Kurulu'nda Türkiye 
Elektrik Dağıtım 
A.Ş.'ye bağlı elektrik 
dağıtım tesislerinin 
özelleştirilmesinde 
hukuksal altyapıyı 
oluşturan yasa 
tasarısı kanun
laştırıldı. Sayıştay'ın 
2.3 milyar dolar kamu 
zararına yol açtığı 
tespitinde bulunduğu 
yap-işlet-devret 
santrallerinin şu an 
işletmekte olan 
firmalara devrini 
öngören düzenleme
den vazgeçilirken, 
komşu ülkelerden 
elektrik ithalat ve ■ 
ihracatı yapacak fir
malara, elektrik iletim 
hatlarının tahsisinde, 
ihale yerine "hattın 
ilk başvuru yapana 
verilmesi" ne ilişkin 
maddede değişikliğe 
gidildi.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
elektrik dağıtım 
özelleştirmelerinin, 
önünü açacak elek
trik yasasında'büyük 
tartışma yaratan 
elektrik ithalatı ve 
ihracatı ile ilgili 
maddeye ilişkin 
eleştirilere sert çıktı. 
Irak'a elektrik sat
manın şart olduğunu 
vurgulayan Bakan 
Güler, "Irak'a elektrik 
satmamızı devlet 
istiyor. Bu maddenin 
Kartet'le martetle 
ilgisi yok. Bu 
maddeyi geri çeki 
yoruz. Bu madde 
kanunlaşmazsa Irak'a 
elektrik satışında 
sıkıntı olursa gelin o 

zaman meseleyi 
görün" diye konuş
tu. Bundan önceki 
görüşmelere katıla
mayan Enerji 
Bakanı Güler, 
kürsüye çıkarak 
muhalefetin eleştiri-, 
lerini cevapladı. 
Muhalefetin, yasa 
tasarısına geçen 
hafta son dakikada 
eklenen "İletim hat
tına ilk başvuran 
ihalesiz kapasiteyi 
kullanır" ibaresinin 
Karadeniz Elektrik'e 
(KARTET) ayrıcalık 
sağladığı ileri sürme
sine tepki gösteren 
Bakan Güler, bu 
maddenin Kartet'le 
ilgisi olmadığını 
söyledi. Bakan Güler, 
CHP'nin 'Mavi Akım' 
doğalgaz alım anlaş
masında yapılan for
mül değişikliği ile 
kamunun milyarlarca 
dolar zarara uğradığı 
yönündeki iddialarına 
da cevap verdi.
Güler, Mavi Akım'da 
"al ya da öde" 
miktarının yeniden 
ayarlanmasıyla 
Hazine'nin hesapla
malarına göre 14 mil
yar dolarlık bir avan
taj sağlandığını 
söyledi. Formülün 
değişikliğine ilişkin 
anlaşmanın imza
landığı günden bu 
yana yaklaşık 493 
milyon dolarlık bir 
kazanç sağlandığını 
kaydeden Güler, 
muhalefetin Mavi 
Akım'da yapılan for
mül değişikliği ile 
ilgili hesaplamalarını 
da 'suttan hamamı 
hesaplamasına' ben

zetti. Bakan Güler, 
devlete pahalı W* 
elektrik sattıkları 
gerekçesiyle eleşti 
rilen yap-işlet-devret 
modeli ile kurulan 
doğalgaz santral
leriyle ilgili eleşti 
rilere de cevap verdi. 
YİD sorununu kucak
larında bulduklarını 
söyleyen Bakan 
Güler, "Bu santral
lerin fizibilite rapor
ları ile kontratlarının 
bağlantı kopartılmış 
ve devlette buna 
imza atmış. Bu çok 
ciddi sıkıntılı bîr 
konu. Bu santrallerin 
arkalarında kiminin 
10 tane kiminin 
20 tane kreditör 
var.

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

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

KAC/L SATILIK 
ELEPİR DAİRE___________

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

Manastır’de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

NııMolındMİMMontaMtsibıMıilh:lîffl 
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Biz bû pisliği 
temizliyoruz" dedi. 
Bakan Güler, 
YİD'lerle ilgili 
sorunlu dosyaları 
Maliye Bakanlığı'na 
gönderildiğini 
belirterek, 
"Biz ölüyü 
diriltmek istedik. 
Tahkime gitmeyi 
düşündük. Maliye 
Bakanlığı'na YİD'ler 
konusunda ulus
lararası tahkime . 
gideceğiz ne dersiniz 
diye sorduk.
Bakanlık çalışmayı 
bitirmedi. Bizimle * 
alakası olmayan bir 
konu burada 
kimseye menfaat 
sağlanırı; yor" diye 
konuştu.

AOL 2. dönem 
sınavları ertelendi

Açıköğretim Lisesi 
2005-2006 yılı 2. 
dönem sınavları 
ertelendi. Sınavlar, 
24-25 Haziranda 
yapılacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan

ÜmtMEN ARANIYOR

Rehberlik, Geometri, Matematik, Fen 
Bilgisi, Türkçe ve Coğrafya branşlarında 

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 
görevlendirilecektir.

ORHANGAZİ KONAK DERSHANESİ 
Muradiye Mh. Yalova Cd. 

Konak İş Merkezi K.1 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel; 5732324
Faks: 5736393 

Gsm: 05373047065 
i.saim@konakdersanesi.com

yapılan yazılı açıkla
mada, daha önce 
27-28 Mayısta yapıla
cağı bildirilen Açık 
Öğretim Lisesi 2. 
dönem sınavlarının, 
24-25 Hazirana erte
lendiği belirtildi.

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür 
BİRSEN APAK

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
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Engelli çocuğu olan bir
annenin havalı roman oldu

Sadece annelerin 
değil, anne aday
larının ve babaların 
da bu kitabı oku
yarak, doğum sonrası 
başına gelebilecek 
benzer olayları daha 
bilinçli göğüslemesi 
gerekiyor. İşte engelli 
çocuk sahibi bir 
annenin yaşadığı 
acıların hazin 
öyküsü:
Bu kitap, çocuğu için 
büyük fedakarlıklara 
katlanan bir annenin 
çektiği sıkıntılara 
karşı gösterdiği 
sabrı, Allah'a tes
limiyeti ve kadere 
olan büyük inancı ile 
zorlukları nasıl 
aştığını anlatıyor. 
Bu eser, engellilerin 
dünyası ile yakından 
ilgilenen araştırmacı, 
pedagog, psikolog ve 
eğitimcilerin çok 
istifade edecekleri 
yaşanmış bir bilimsel 
deneyim oldukça 
oldukça büyük 
önem arz ediyor. 
Ülkemizde sağlık ve 
insan hakları 
konusunda büyük 
adımlar atılmasına 
rağmen bir dönemin 
doğurduğu olumsuz 
lukların daha yıllarca 
aşılamayacağı göz 
önüne alındığında, 
bilinçil bir anne, bir 
eğitimci ve sağlık 
çalışanı olmanın 
daha büyük önem arz 
ettiği tartışılmaz.

Yazar Kadriye 
Çiçek'in deneyimleri
ni ve içine düştüğü 
zor koşulları cesurca 
okurlarına ve bilim 
dünyasına aktarması 
bu açıdan ayrıca 
takdire değer.
Otist bir çocuk annei 
olan Kadriye Çelik, 
daha doğum aşa
masından itibaren 
gerekli bilinç kendi
sine bir türlü 
sunulmadığı gibi 
çevresinin gelenekçi 
cehaletinden kay
naklanan engelle 
melerle boğuşmak 
zorunda kalmış. 
Eşi ile birlikte, 
tevekkülden güç 
alarak büyük bir 
direnç ve inat 
sergileyen ailenin, 
oğlunu nasıl ve hangi 
şartlarda eğitip, onu 
başanlı bir öğrenci 
kıldığını içiniz üpre-

rerek okuyacaksınız. 
İşte Kadriye Çelik'in 
kendi dilinden 
çektiği büyük 
çilenin ip uçları;
* "On yedi yıllık 
çabalarımda hep şu 
sesi’ dinledim: 
Neden anneyim?" 
"Normalde ders 
verilir, sonra sınav 
yapılır. Hayatta ise 
önce sınav yapılıp 
sonra ders 
çıkarılıyor."
* "Bir annenin en 
doğal hakkıdır 
yavruşunu öpmek 
istemesi. Ne hazindir 
ki, o mutluluk da 
yasaktı bana..."
* "Anneler, evlatlarını 
karşılık beklemeden 
sevdiklerini söylerler. 
Aslında, hiç de öyle 
değil, karşılığını 
fazlasıyla alıyorlar. 
Sevginize, ya da 
ilginize karşılık, can

dan bir gülüş, 
içten bir bakış. 
Öyle değil mi?" 
Ya alamayanlar?
* Siz, hayatın bütün 
olumsuzluklarına 
takılmadan, diktiğiniz 
fidanınızı büyütmeye; 
sevgiyle, şefkatle 
sulayıp, büyük bir 
gayretle o çiçeğinizin 
solmaması ve bir 
yaprak daha açması 
için çabalıyorsunuz. 
Bu arada, etrafta 
bulunan ve sizi 
boğmaya çalışan 
ayrık otlarıyla da 
uğraşıyorsunuz." 
İnsan, hayatta, basit 
bir görev ihmalinin 
veya yanlış bir 
kararın kimlerin 
hayatını karartabile
ceğim, ne tür zarar
lara sebep olabile
ceğini iyi düşünmeli 
ve bu ağır vebalin 
hesabını vereceği 
çetin günden 
endişe duymalıdır. 
Annelik çok yüce 
bir duygudur.
Yaşadığımız her 
olumsuzlukta, 
önümüze çıkan her 
zorlukta, âdeta bir 
yumruk darbesi 
yiyiyoruz. Ama bu 
darbeler, annelik 
duygusunu daha da 
olgunlaştırıyor, bu 
duygu hiç azalmıyor, 
aksine artıyor, 
artıyor...
BEN BİR ANNEYİM...

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

BURSA -GEMLİK HATTI
Üç mevsim başında beyaz; 
Dört mevsim ensende ayaz; 
Nüfusuna beni de yaz, 
Hasret sona erdi Bursa!

Setbaşı'nda askerlik yaptım, 
Hoşluğunu o zaman kaptım, 
Senin yeşilliğine taptım; 
Şenle sevdam göverdi Bursa!

Çekirge'de termal hamam girdim, 
Yeşil otu ora, buraya sürdüm, 
Vücuda verdiğim zararı gördüm; 
Sızı, yüreği sarıverdi Bursa!

€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

Tophane, rakı bahçesine çıktım, 
Yasağa inat bir sigara yaktım, 
Göbeğe, kenara net gözle baktım;
Kenar, ciğeri yakıverdi Bursa!

Yeşil'den süzüldüm Fomora'ya, 
Ulucami, mola girdi araya.
Ulusal Heykel, halk hakkı sormaya, 
Düşümde şaha kalkıverdi Bursa!

Terminalden bindik beyaz dolmuşa, 
Ovaakça'da sardık dik yokuşa;
Gül soldurmuş şu ciğeri yanmışa, 
Dürdane'de su akıverdi Bursa!

Vadi ortasına kurulmuş Kurtul, 
Yeşil dallarda oynaşıyor tırtıl;
Yetti gayrı, yoksul kozası yırtıl: 
Güneş, denize sarkıverdi Bursa!

Engürücük geçtik, Gemlik'e vardık, 
Körfez şehrini yuva diye sardık;
Yoksun Bay'a "Köşk var mı?" diye sorduk: 
Dostluk bağrına basıverdi Bursa!

Yıllar sonra geldim hoşluk kapına, 
Manastırda deniz gözlü yapına 
Yerleştim, sarındım derman hapına: 
Kalp arındı, murada erdi Bursa!

Tarih kokulu şehir, hattı güzel. 
İnsana uygulanan tavır özel. 
Tepeden söylenense yağlı gazel; 
Yine de ufka umut serdi Bursa!
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Kronik astıma kortikoid tedavisi yetmiyor
ABD'de yapılan bir 
araştırma, astıma 
meyilli çocukların 
erken yaşta solunum 
yoluyla alınan kor- 
tikoidlerle tedavi 
görmesinin, bu 
çocukların kronik 
astıma yakalan
malarına engel 
olmadığını, ancak 
daha az acı çek
melerini sağladığını 
ortaya koydu. 
Arizona Üniversite- 
si'nden Profesör 
Theresa Guilbert 
başkanlığındaki bili- 
madamlarının yaptığı 
araştırma, 2-3 yaşın
da tedaviye başlamış 
çocuklarda solunum 
yoluyla alınan kor- 
tikoidlerin, Guilbert, 
kortikoidlerle tedavi 
gören çocukların,

Yeşil çay kalp ■ damar riskini azaltmıyor
ABD'deki Gıda ve 
ilaç Dairelinin (FDA) 
internet sitesinde 
yayınlanan raporda, 
yeşil çayın kalp ve 
damar rahatsızlık
larını önlediğini 
gösteren sağlam 
bilimsel kanıt 
bulunmadığı 
kaydedildi.
Sitede, bu nedenle 
yeşil çay üreticisi 
bir Japon firmasının, 
ürün etiketine

tedavisiz bir yılın 
ardından, erken yaşta 
hiç tedavi görmemiş 
çocuklara göre, 
hemen
hemen aynı sıklıkta 
astım krizi geçirdiğini 
ve ciddi hastalık 
belirtileri gösterdiği
ni, ayrıca Ciğerlerinin 
durumunun da aynı 
olduğunu belirtti. 
Ancak, 2-3 yaşındaki 
285 çbcuğu 2 yıl 
boyunca inceleyen 

çayın kalp-damar 
hastalıklarını 
önlediğini yaz
masının kabul 
edilmediği belirtildi. 
İto En şirketi ve 
ABD'deki ortağı, 
ürünlerinin üzerinde, 
"her gün içilecek , 
en az 150 mİ yeşil 
çay, kalp-damar 
hastalıkları riskini 
azaltır" ibaresinin 
yazılmasına izin 
verilmesini istiyordu. 

bilimadamları, kor
tikoid tedavisi gören 
çocukların, placebo 
verilenlere göre, 
daha az sıklıkta astım 
krizi geçirdiğini ve 
krizlerin ciddiyetinin 
daha az olduğunu 
vurguladı.
DanimarkalI araştır- ' 
marnların bu konuda 
411 çocuk üzerinde 
yaptığı araştırma da 
aynı sonuçları verdi. 
Amerika Ulusal

FDA, bu kararı 
verirken
İto En'in sunduğu 
105 makale ve 
raporu inceledi. 
FDA, daha önce 

Sağlık 
Enstitüsü'nden bili- 
madamları ve 
DanimarkalI araştır
macıların yaptığı bu 
araştırmalar, New 
England Tıp 
Dergisinin bugünkü 
sayısında yayımlandı. 
Böbreküstü bezinin 
kabuk bölgesinde 
bulunan steroid yapı
daki organik 
bileşiklere kortikoid 
adı veriliyor.
1950'de yapısı 
saptanan kortizonun 
pek çok hastalığın 
tedavisinde başarıyla 
kullanılması, 
kortikoidlerin yapay 
olarak üretilmesini 
ve ilaç tedavisinde 
yaygın olarak kul
lanılmasını sağladı.

de yeşil çayın 
meme 
ve prostat 
kanserinden 
korumadığını 
açıklamıştı.

Kanser için yeni 
umut sarımsak

şifası olarak bilinen 
sarmısağın aynı 
zamanda kanserli

mini durdurduğunu 
ortaya koydu. 
Bilimadamlarının

hücrelere karşı da 
direnci arttırdığı 
ortaya çıktı. 
Sofraların 
vazgeçilmezi 
sarmısağın vücuda 
bir yararı daha 
tespit edildi. 
Tansiyonu düşürü 
yor, sesi güzelleş 
tiriyor, yaraları 
iyileştiriyor.
Yemeklere kattığı 
lezzet kadar sar
ımsak sağlıklı yaşam 
için de vazgeçilmez 
bir besin kaynağı. 
Sarmısağın kötü 
kokuşu insanların, 
içerdiği bir takım 
maddeler de 
mikropların 
korkulu rüyası. 
İtalya'da yapılan bir 
araştırma, özellikle 
sarmısak özündeki 

özellikle karaciğer 
kanserine yakalanan 
hastalar üzerinde 
yaptığı çalışmalar 
olumlu sonuç verdi. 
Sarmısak yiyen 
hastalardaki kanserli 
hücrelerin gelişi
minin durduğu ve 
kontrol edilebilme 
oranının % 300 art
tığı gözlemlendi. 
Tıbbın nimetlerinden 
sonuna kadar 
faydalandığı sar
ımsak düzenli 
olarak tüketildiğinde 
hücreleri diri tutuyor. 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için 
yapmanız gereken 
tek şey ise sofranız
dan sarmısağı eksik 
etmemek.
İSTER YOĞURTLA 
İSTER YUTARAK......

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme , 5134503 
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
Yönikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Teş. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (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
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 613 10 79
YEŞLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
12 MAYIS 2006 CUMA 

GEMÎÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. GEMLİK

___________ GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
■■■■■■ GEMLİK ■■■■■■■■■IrnaıpîİM
■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBIM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2436 

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 

ı (Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Körfez

ÖRNEKltt TİCAHET 
l d
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİGİ • YEDEK PARÇA & SERVİS 

KAMPANYA JS, 
KREDİ KARTINA TAKSİT... $5“

ÇALIŞANLARINA 
1 MAYIS

30 HAZİRAN 
TARİHLERİ 
ARASINDA

%©
İNDİRİM
Orhangazi Caddesi No : 80

GEMLİK Tel : 512 10 11

DOĞAL GAZLI HAYAT 4 M «3 ...OH NE RAH/-™m“
TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI
8 TAKSİT
AYDA 36 YTL

6 TAKSİT
AYDA 49 YTL

P24 NİSANI 
' 31 MAYIS
ı TARİHLERİ ARASINDA,, 
L\ ABONE OLANLAR l 
k İÇİN J

30 HAZİRAN 
a TARİHLERİ ARASINDA 
k\ ABONE OLANLAR /

İÇİN J

GEMDAS
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

24 NİSAN’DAN 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR GAZINI 
AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA

İrtibat Tel : 513 29 29



11 Eylül İlköğretim Okulu öğrencilerinin başarısı
Bursa’da yapılan ortak sınavda büyük başarı kazanan 11 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri okul yönetiminin 
gururu oldu. Sınavda Gemlik birincisi olan 11 Eylül Okulu 6. Sınıf öğrencisi Zümrüt Erişkin ile 8. Sınıf öğrencisi 
Hüsnü Şener'e okul Müdürü Mehmet Duran ödül olarak ücretsiz ders vereceğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
13 Mayıs 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.) —

SATILIK VİLLALAR
GEMLİK UMURBEY’de

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi bitmiş müstakil 

Ayrık nizam, dubleks villalar
TEL: (0.224) 513 38 84
GSM: (0.532) 271 7419

J — 3O9.ncu kısa dönem 48 erbaş, düzenlenen törende ant içti

Kısa dönem erler yemin etti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Seminerde skandal
Dün akşamın geç saatlerinde MHP 

Belediye Meclis üyesi Osman Doğan büroma 
uğrayarak Belediye’de devam eden semi
nerde tartışma yaşandığını, Gemlik Körfez’in 
olayı izleyemediğini söyledi.

Nedenini sorduğumda, Belediyecikle ilgili 
semineri Alman Konrad Adenaurer Vakfının 
düzenlediği, oysa kendilerine bu seminerin 
Türk Belediyeler Birliğince düzenlendiğini 
bildirilmiş.

Seminer dışında vakfı tarafından belediye
cilikle hiç ilgisi olmayan kaliteli kağıda baskılı 
ücretsiz probaganda kitapların dağıtıldığını 
görünce, bunun seminerle ne ilgisi olduğunu 
Belediye Başkanına sormuş.

Benimde ilgimi çekti.
Bugün sayın Osman Doğan dağıtılan kitap 

lan getirecek inceleyeceğim.
Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.
Türkiye Büyük Milet Meclisinde çıkan 

yasalarla ilgili bilgilerin verilmesini bir Alman 
Vakfının finanse etmesi ne anlam taşır?

Çıkışta dağıtılan kitapların belediyecilikle 
ilgisi yoksa bu ne amaç taşımaktadır?

Türkiyede Belediyer Birliği diye koca bir 
kurum var. Bu Kuruma Belediyeler aidat öder
ler, meslek içi eğitimlerini verecek hiç mi 
adam bulamazlar.

Türk yasalarının belediye çalışanlarına 
anlatılmasının finansmanını bu birlik sağlaya
maz mı?

Veya Gemlik Belediyesi ik gün süren bir 
semineri verenlere ücret ödeyemez mi?

Vatan-millet diye tabakta kül bırakmayan
lar, ulusu kimlerin eline bıraktılar.

Bir yandan vatanı yabancılara satıyorlar, 
bir yandan da altımıza dinamit koyuyorlar.

Yazık.

1$

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığında dün düzenlenen törende 309. 
ncu kısa dönem 48 erbaş ant içti. Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit erlere seslenerek, Sadece 
şerefli askerlik hayatınıza can vermekle kalmayıp 
Atatürkçü Düşünce ve İlkeleri doğrultusunda, 
demokratik, Laik ve Hukuk Devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine, Vatanımıza ve büyük Türk 
Milletine hizmette, sizlere rehber olacaktır" dedi. 
Törende, As. Vet. O kİ. ve Eğt. Mrk. K. lığına ilk 
katılan Vet. Onb. Levent Sadık Küçükdaban'ın 
dönem plaketini yaş kütüğüne çaktı. Sayfa 3’de

Yarın Atatürk’ü Anma yürüyüşü yapılacak
Gemlik İlçe Spor 
Müdürlüğü'nün 
her yıl düzenlediği 
“Yurtta Birlik, 
Dünyada Barış için 
Atatürk'ü Anma 
Halk Yürüyüşü” 
yarın yapılacak. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
de katılacağı 
halk yürüyüşü 
için İskele 
Meydanı’nda 
toplanılacak. 
Yeni kordon

güzergahından 
Dere boyu takip 
edilerek gidilecek 
ilçe Atatürk 
stadında çeşitli 
etkinlikler 
yapılacak.
İskele Meydanı’nda 
saat 10.00 
toplanacak olan 
vatandaşların 
kadın erkek, 
çoluk çocuk 
herkesin bu 
yürüyüşe katılması 
bekleniyor.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| Buluşma AKPliler hemşireleri unutmadı1
Gürhan ÇETİNKAYA

I hrMMM Yozlaşma...
Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun 

İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak 
Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, 
Avar İmparatorluğu, Hazar İmparatorluğu, 
Uygur Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar, 
Altınordu Devleti, Büyük Timur İmparatorluğu, 
Babür İmparatorluğu, OsmanlI İmparator
luğu...

Türkiye Cumhuriyeti’nin köklerini oluşturan 
imparatorluklar..

Tümü de yaşam biçimiyle, kültürüyle, 
duruşuyla, yemesiyle, içmesiyle öz be öz 
Türk... Türk oğlu Türk..

Ancak...
OsmanlI’nın son dönemlerinde başlayan 

yozlaşma ve kültürsüzleşme harekatı için için 
içimize işleyerek “kimliksiz” bir profil yarattı..

1980’li yıllarda başlayan tüketim ve marka 
çılgınlığıyla son Osmanlı da Türklükten uzak
laşıp bir garip dünyalı oıau..

Nasıl oldu ?... Anlatalım...
İsteyen üzerine alınsın aslında herkes alın

sın... İtirazı olan da varsa bir adım öne çıksın.. 
Ben profili İnternet sitelerinde açıklayıp 
dolaştırandan aktarıyorum.

Buna göre Türkiye’de gelinen nokta çok 
ilginç.

“.... Bey .sabah saat 07.00’de Caşıo marka 
masa saatinin alarmıyla gözlerini açtı. Puffy 
yorganını kaldırdı. Hugo Boss pijamalarını 
çıkarıp Adidas terliklerini giydi. VVC’ye 
uğradıktan sonra banyoya geçti.

Clear şampuan ve Protex sabunuyla 
duşunu aldı. Colgate ile dişlerini fırçaladı. 
Rovventa ile saçlarını kuruttu.

Bill’s gömleğini ve Pierre Cardın takımını 
giydi. Lipton çayım içti. Sony televizyonda 
medya özetlerini ve flash haberleri izledi.

Citizen kol saatine baktı.
Aile fertlerine ‘çav’ deyip Hyundai otomo

biline bindi. Blaupunkt radyosunu açarak, 
rock müziği buldu. Ağzına bir Polo şeker attı. 
Mega Center’daki ofisine varınca Fujitsu- 
Siemens lap topunu çalıştırdı. Microsoft 
Excel’e girdi. Ofisboy’dan Nescafe’sini istedi. 
Saat 10.00’a doğru açlığını yatıştırmak için 
Grissini yedi. Öğlen VVimpy’s Fast Food caf- 
eye gitti. Ayaküstü Coca Cola ve hamburgeri 
mideye indirdi. Camel sigarasını Zippo çak
mağı ile yakıp Star Gazetesi’ni karıştırdı.

Akşamüzeri iş çıkışı Irnage Bar a uğrayıp 
JB’sini yudumladı.. Sonra köşedeki Shopping 
Centre’a girip eşinin sipariş ettiği Persil Supra 
deterjan,Ace çamaşır suyu.Palmolive şam
puan,Gala tuvalet kağıdı,Sprite gazoz ve 
Johnson Baby kolonyayı alarak kasaya 
yanaştı,Visa kartıyla bedeli ödedi. Hafta 
sonunda eşiyle birlikte Gallerıa’ya giderek 
Shovvroomları dolaştı.

Kirietix ayakkabı, Lee Cooper blue jean 
aldı. Akşam evde bir gazetenin ek olarak 
yerdiği Tv Guide’a göz attı. TV’sinin kanalları 
arasında zapping yaparak First Class,Top 
Secret.Paparazzi’yi izledi. Bir yandan da 
Outdoor Dergisi’ni karıştırdı. Saat 22.00’ye 
doğru Show TV’de Türk Dili üzerine panel 
başladı.. Uykusu geldi. Televizyonu kapatıp 
yatak odasına geçerken kendisini mutlu his
setti.

‘Ne Mutlu Türk’üm diyene !”Adiyerek gerin
di ve uyudu. Hala da uyuyor..

Ne zaman uyanacağı şimdilik belli değil.” 
O uyuyadursun.. Başbakan Avrupa Birliği 

‘ne üye ve aday ülkelerin futbol maçında 
forma giyiyor ve 2’de gol atıyor.

Fransız Parlamentosu eteğindeki pislikleri 
temizlemeden “Ermeni Soykırımını inkarın suç 
sayılmasını “ öngören bir yasa tasarısını 
aslanlar gibi görüşüyor. Bir polis eteği kısa 
diye bir kız öğrenciyi tartaklıyor.

AKP’li bir milletvekili karısını dövüyor.
Türkiye bir bilinmezliğe doğru hızla sürük

leniyor. Allah sonumuzu hayır etsin.. Amin.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe Teşkilatı 
Dünya Hemşireler 
Günü nedeniyle 
sağlık kuruluşlarına 
yaptıkları ziyaretlerde 
hemşirelerin günlerini 
çiçek vererek 
kutladılar.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ile 
Sahil Devlet 
Hastanesi'nin yanı 
sıra Sağlık Ocağını da 
ziyaret eden AKP'liler 
onları unutmadıklarını 
gösterdiler.
Bütün hemşirelerin, 
hasta haklarının ve 
değişen sağlık ' 
ihtiyaçları ve 
hasta yakınlarının 
beklentilerinin 
karşılanması ile etkili? 
verimli ve duyarlı 
sağlık hizmetlerinin 
sunulabilmesinde 
büyük ve kutsal, 
sorumluluğun bilinci 
ile görevlerini.eksiksiz 
yapma gayreti içinde 
olduklarını belirten 
AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
ziyaretleri sırasında 
yaptığı açıklamada, 
"Sağlık Bakanlığı ’nca 
sağlık dönüşüm 
programı kapsamında 
hazırlanan mesleki, 
yeterliliklerin 
düzenlenmesi ve 
tanıması, sağlık 
mensupları birliği ve 
sağlık kanun tasarıları 
ile hemşirelerin 
unvanları, görev alan
ları ve meslek birlik

lerinin kurulmasına 
ilişkin önemli düzen
lemeler yapılmıştır. 
AK Parti Gençlik 
Kolları olarak 
ülkemizin her

TOPRAK YOKSA... KARPUZ YOK! 
EL KOYUN .

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

_ j||| î t j

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

köşesinde insan 
hayatının 
kutsallığından 
ödün vermeksizin, 
sonsuz sabır, her 
türlü özveri, gayret ve

sevgi ile 
mesleğini icra 
etmeye çalışan tüm 
hemşirelerimizin 
bu özel gününü 
kutluyoruz" dedi.

İta llllil
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.com
http://www.tema.org.tr
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Kısa dönem erler yemin etli
Elif ESMEN

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu 
ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığında 
eğitim gören 309. 
uncu kısa dönem 
48 Erbaş dün 
düzenlenen 
törenle yemin etti. 
Okul merasim alanın
da yapılan törene, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi . 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün'ün yanı sıra < 

250 civarında 
erbaş aileleri katıldı. 
As. Vet. Okl. ve Eğt. 
Mrk. K.lığına ilk 
katılan Vet. Onb. 
Levent Sadık 
Küçükdaban'ın 
dönem plaketini yaş 
kütüğüne çakmasın
dan sonra As. Vet. 
Okl. ve Eğt. Mrk. 
Komutanı Albay Özen 
Şenyiğit, kendisine 
hediye vererek 
ödüllendirdi.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayan törende 
yemin eden erbaşlara 
konuşma yapan 
Albay Şenyiğit, 
öncelikle and içme 
törenine katılan ve 
Mehmetçikle bu 
özel anı paylaşan 
personeli adına 
silah arkadaşlarına 
teşekkür ederken, 
yurdun dört bir 
yanından gelerek 
evlatlarını yalnız 
bırakmayan ailelere 
de teşekkür etti. 
Albay Şenyiğit 
yaptığı konuşmada, 
"Bu coşkulu güne 
katıldığınız, bu gurur 
tablosunu bizimle 
paylaştığınız için 
teşekkür ediyoruz. 
Bu ordu-millet el ele 
fikrinin yani Türk 
Milletinin Ordusuyla 
bir bütün olduğunun 
en somut gösterge
sidir. Bize teslim 
ettiğiniz evlatlarınızı, 
dört hafta önce 
şefkatle bağrımıza 
bastık, insan onuruna 
yakışır şekilde 
karşıladık, eğittik ve 
şimdi her türlü görevi

yapmaya hazır 
şekilde karşınızda 
durmaktadırlar" dedi. 
Albay Şenyiğit 
and içen erlere de 
seslenerek, "Şanlı 
Bayrağımızın 
gölgesinde gür 
sesinizle içtiğiniz 
andınız, askerlik 
hayatınız boyunca 
en zor şartlarda yol 
gösterecektir. Sadece 
şerefli askerlik 
hayatınıza can 
vermekle kalmayıp 
Atatürkçü Düşünce 
ve İlkeleri doğrul
tusunda, demokratik, 
Laik ve Hukuk 
Devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine, 
Vatanımıza ve 
büyük Türk Milletine 
hizmette, sizlere 
rehber olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Tören geçişinin 
ardından sona 
eren yemin 
töreninden sonra 
ailelere ikramda 
bulunuldu.

Konuşamayan kitaplar!...
Gülünün solduğu akşam ölünür!...
6 MAYIS'ta "Ölmek zor" diyor Bir dost... 

Gülleri dalından kopardığın an yapraklan 
solar, dalında güzeldir, güller.

Kokulan da farklıdır; kimi reçel kokar, kimi 
karanfil, kimi papatya...Doğanın en güzel par
fümleridir... Kısa ömürlü mevsimde kokulardır 
bellekte kalan...

Ya da bir kitabın yaprağında saklanan, kuru
maya yüz tutmuş gül.

Göçmenlerin yoğun yaşadığı köylerde 40 
çeşit çiçek toplanır, gül yaprağından, ergu
vana, yoncaya, papatya vb... Bu çiçekler çim 
tenekesinin içine dökülen suyun içinde sak
lanır, bir gece...

Güller solmadan uyanıldığı gün, çiçeklerle 
yıkanır yüzler...Güzel günler, çiçekli günler 
olsun, tenler çiçek koksun diye...

Mevsimin tomurcuklarını gösterdiği, mavinin 
kokusunu yaydığı Mayıs...İşçinin ve doğanın 
uyanışının bayramıdır.. O nedenle Mayıs'ta 
'ölmek' zor!... Manilerin söylendiği, küslerin 
barıştığı, çınarın salıncağındaki sevdalıların 
türküleri yayılır.

Doğuş mevsimi ... Sütler ikram edilir...
Umudun babası 'Hızır'a dır dualar...
Hızır yetişemedi; Deniz'in, Hüseyin'in, 

Yusuf'un beyaz yüzünü çiçeklerle yıkamaya...
Yaşama karşı ayakta kalmak için; sabah ısır

ganla çocukların dövüldüğü mevsim...
40 çiçeğin buluştuğu 34 yıl önce (6 Mayıs 

72' de ) Deniz, Yusuf, Hüseyin asıldılar.
Çiçekli günler olsun, diye... Çocuklar aç 

kalmasın, diye... Barış ve sevgi adına... 
Özgürlük adına... Astılar Denizleri... Çınar 
ağacı mıydı hapishanedeki? Deniz'leri yeni 
kuşak "Gülünün Solduğu Akşam" kitabıyla 
tanıdı... Kitabın yazarı Oz, Denizlerin 
öldürüldüğü -asıldığı- 34 yıl önce 6 Mayıs'ta 
gözlerini yumdu!

Barışın -çiçeğin çocuklarının yazarı gülünün 
solduğu akşam öldü!...

Deniz Gezmişler, özgür, bağımsız, adaletin 
olduğu bir Türkiye istiyorlardı.

Devrimci yürekleri bunun için çarpıyordu. 
1960'ın umut yılları...
Devrimci gençlerin sayısı arttıkça, baskıların 

arttığı yıllar! Susturmanın yolu ise 12 Mart 
1971 askeri darbesi... Onlarca kişi gülünün 
solduğu akşamdı, artık!... Gazetelerin yasak
landığı, aydınların mapushanelere tıkıldığı, 
işkenceden geçtiği yıl...

Gencecik fidanlar sokaklarda öldürülü 
yordu...

Süleyman Demirel 'in Adalet Partisi'nin 
çoğunlukta olduğu Meclis tarafından 
'Denizler'in asılmasının kanunlaştığı Mayıs 
Babam Salih Kayır, 60 ihtilalinde adımı koy
muştu; Vicdan... 71 İhtilalinde çocuktum...

Adalet Partili köyün komünist öğretmeni 
Salih Hoca'yı köylüler çok seviyordu, seviyor 
da.. İşte babam da o sakıncalı kişilerdendi...

Bir gece ...Adalet Partili köylüler; evimizin 
aranacağını haberdar edip, kitapları yok 
etmesi için babamı uyardılar... İşte hafızama 
1971 darbesini kayıt eden o karanlık geceyi 
hiç unutmuyorum!...

Dokundurmaya kıyamadığı kitaplarını, 
köyün bakkalı Orhan Amca'nın skodasına 
taşıyanlar arasındaydım... Babamın kucağın
da şoför malinde yerimi aldım... Çok konuşan 
babam, susuyordu. Gece tütün karasıydı... 
Köpeklerin sesi duyulmayacak kadar uzak
laşmıştık, köyden.. Bir tarlaya geldik.... Tüm 
kitaplar boşaltıldı... Ve babam kibriti yakıp, 
kitaplarını tutuşturdu. İşe babamın ilk kez 
ağladığını o an gördüm... Hıçkırıklarını 
tutamıyordu... Kül oluncaya kadar bekledik, 
uçuşan kara kağıtlar dağılmıştı gökyüzüne, 
toprağa her yere... Artık onlar konuşmayan 
kitaplardı... Yıl I990 ... Kızımın adı Deniz...

Arkadaşlarının çoğunun adı Deniz... 
Odasında Deniz Gezmiş'in portresi asılı... 
Gülünün Solduğu Akşam, yeni güller doğu 

yor...
Kitapların külleri gübre olarak dönüyor!...
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11 Eylül İlköğretim Okulu öğrencilerinin başarısı
Elif ESMEN

26 Nisan 2006 
günü'Bursa’da 
yapılan ortak 
sınavda büyük başarı 
kazanan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri okul

yönetiminin 
gururu oldu. 
Yapılan ortak 
sınavda Gemlik 
birincisi olan 
11 Eylül Okulu 
6. Sınıf öğrencisi 
Zümrüt Erişkin ile 
8. Sınıf öğrencisi

Hüsnü Şener'e 
okul Müdürü 
Mehmet Duran 
ödül olarak ücretsiz 
ders vereceğini 
söyledi.
Öğrencilerine 
sosyal ve kültürel 
açıdan da destek 

veren 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran, 
başarılı 
öğrencilerinden 
Zümrüt Erişkin'in 
Bursa sıralamasında 
30'uncu,

Hüsnü Şener'in de 
65'inci sırayı 
aldığını söyledi. 
Öğrencilerinin il ve 
ilçeler düzeyinde 
yapılan ortak 
sınavda başarı 
göstermelerine 
çok sevindiğini

söyleyen
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran, 
eğitimde kaliteyi 
yükseltmek için 
her imkanı 
öğrencileriyle pay* 
(aştıklarını söyledi.

Verem Savaş Derneği Hemşireler Günü’nü kutladı
Elif ESMEN

Verem Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi yöneti
mi, Dünya Hemşireler 
Günü’nü kutladı. 
Gemlik Verem Savaş 
Dispanserinde bir 
araya gelen yönetim 
kurulu üyeleri, 

evlerinde yaptıkları 
yiyecekleri onlarla 
paylaşırken, hediye 
verip Hemşireler 
Gününü kutladılar.
Ülkemizde 1911 yılın
da Kızılay tarafından 
açılan hemşirelik 
kursunu bitirenlerin 
savaş alanlarına 

gönderilerek asker 
lerimizin yaralarını 
sardıklarını belirten 
Verem Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Sevgin 
Arseven, "Tüm 
hemşirelerimiz kutsal 
bir görevde hizmet 
vererek sorumluluk

bilinciyle hareket 
etmektedir. Her türlü 
sağlık hizmetlerini 
kaliteli, dengeli, 
sürekli ve en üst 
düzeyde vererek 
omuzlarında büyük 

£

bir yük taşımaktadır
lar. Bu kutsal 
görevlerinde tüm 
hemşirelerimizin 
gününü en içten 
dileklerimizle 
kutluyoruz"

şeklinde konuştu. 
Gemlik Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Sevgin Arseven, 
misafir ettikleri 
hemşirelere 
hediyeler verdi.

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 İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 

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 atarı makineleriyle satılık dükkan.
•Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 51410 21
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Bahar Kupası’na Celal Bayar
Anadolu Lisesi damgasını vurdu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyeti 
tarafından düzenle
nen 2005-2006 
öğretim yılı Bahar 
Kupası Gençler 
Voleybol turnuvasın

da birinciler 
belli oldu. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yılda 
hem kızlarda hem de 
erkeklerde rakiplerini 
yenerek birincilikleri 

aldılar.
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda bir hafta 
süren turnuva 
boyunca sporculara 
her türlü yardımı 
yapan Gemlik Lisesi 
Beden Eğitimi öğret

menleri turnuvaya 
katılan sporculardan 
alkış aldılar.
Günün ilk final 
maçında Celal Bayar 
ile Endüstri Meslek 
Lisesi karşı 
karşıya geldi.

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi rakibine bir set 
verdiği maçı 3-1 
kazanarak turnuvanın 
birincisi oldu. 
Kızlar finalinde ise 
büyük çekişme 
yaşandı.

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi güçlü 
rakibi Gemlik Lisesini 
zorda olsa 3-2 
yenerek Celat Bayar'a 
ikinci birinciliği 
kazandırdılar.

r lg

MÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

LG KLİMA
vie|mann
KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

Kolon Hattı 
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 

Kİ Dönüşüm
1 Merkezi Sistem 

Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

IES4*’ 'W

HsEM-GAZ «M-Gtt

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

5130302
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Endüstri Meslek Lisesi penaltılarda kaybetti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa liseler ikinci 
küme birinciliği İçin 
mücadele eden 
Endüstri Meslek 
Lisesi dün 
oynadığı final maçını 
penaltılarla 
6*3 kaybetti.
Bursa Merinos 
stadında Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğrencilerinin 
kalabalık bir 
desteğiyle maça 
çıkan mavi beyazlılar, 
Bursa Atatürk 
Anadolu Lisesi 
karşısında iyi 
oynadığı ilk yarıyı 
Mehmet'in 33. 
dakikada kazandırdığı 
golle 1-0 önde 
kapadılar.

İkinci yarının 
hemen başında kale 
önünde yaşanan 
karambolde yediği 
golle berabere duru
ma düşen Endüstri 
Meslek Takımı, maçın 
ilerleyen dakikaların
da yakaladığı 
pozisyonları gole 
çeviremeyince 
maçı 1-1 berabere 
kapadı.
Uzatmanın olmadığı 
maçta yapılan 
penaltı atışlarının 
sadece ikisini gole 
çeviren Endüstri 
Meslek, rakibinin 
dört penaltısına 
cevap veremeyince 
sahadan 5-3 yenik 
ayrıldı. Maçların 
ardından yapılan 
kupa töreninde

üzüntülerini 
üzerlerinden 
atamayan futbolcular
dan bazıları göz 
yaşlarını tutamadı. 
Takım Kaptanı Erkan 
Elikesik ile Endüstri

Meslek Lisesi Müdürü 
Ercan Baş'ın aldığı 
ikincilik kupası 
Gemlik için başarı 
sayılırken maçı 
izleyen İlçe milli 
eğitim Şube Müdürü

Ali Osman Cura ile 
ilçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan 
futbolcuların 
başarısına ortak 
oldular. 
Bursa genelinde

9 lise takımının 
birinci amatör kü 
meye çıktığı şampl 
yonada Endüstri 
Meslek Lisesinin 
ikinci sırayı alması 
gururumuz oldu.

V‘' ’ 3,'.' !ilVîî/’X'

OMİHifl

FT/- gMk HSS

-zı siziıtıraM omSSS

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

-1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
g 33 YILlirtCj TECRÜBEMİZ İLE HİZME NİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Altın daha çok kazandırıyor
2006 Nisan ayında bir 
önceki aya göre en 
yüksek reel getiri 
TÜFE'ye göre yüzde 
11,01 ile Külçe 
Altın'da gerçekleşti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Nisan ayında finansal 
yatırım araçlarından 
Külçe Altın, ÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 10,36, TÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 11,01 ile en 
yüksek oranda aylık 
reel getiri sağladı. 
ÜFE ile 
indirgendiğinde 
yatırım araçlarından 
mevduat faizi yüzde 
0,73, borsa endeksi 
yüzde 2,59, dolar 
yüzde 2,00 ve euro 
yüzde 0,04 oranında 
yatırımcısına kaybet
tirdi. TÜFE ile 
indirgendiğinde ise 
euronun aylık reel 
getirisi yüzde 0,55 
oldu. Diğer taraftan 
mevduat faizi yüzde 
0,14, borsa endeksi 
yüzde 2,01 ve dolar 
yüzde 1,42 oranında

yatırımcısına 
kaybettirdi.
Finansal yatırım 
araçlarından Külçe 
altın üç aylık, 
altı aylık değer
lendirmelerde 
ÜFE ve TÜFE ile 
indirgendiğinde en 
yüksek reel getiri 
sağlarken, Borsa 
Endeksi yıllık olarak 
en yüksek reel getiri 
ile yatırımcısına 
kazandırdı.
Külçe altın yatırım
cısına üç ayda ÜFE 
ile indirgendiğinde 
yüzde 16,45, TÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 17,14 reel 
getiri sağlamıştır.
Aynı dönemde mevd
uat faizinin reel 
getirisi ÜFE ile 

indirgendiğinde 
yüzde 1,32, TÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 1,92 olarak 
gerçekleşti. 
Altı aylık değer
lendirmeye göre 
külçe altının reel 
getirisi ÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 35,55, TÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 34,20 düzeyin- 
deoldu. Borsa 
Endeksi ÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 29,94, TÜFE ile 
indirgendiğinde 
yüzde 28,65 reel 
getiri ile yatırımcısına 
önemli ölçüde 
kazanç sağlayan bir 
yatırım aracı oldu. 
Yıllık olarak borsa 
endeksi, külçe altın 

ve mevduat faizi 
yatırımcısına önemli 
ölçüde reel getiri 
sağladı. ÜFE ile 
indirgendiğinde 
borsa endeksi yüzde 
67,87, külçe altın 
yüzde 38,24, 
mevduat faizi ise 
yüzde 10,71 
oranında yatırımcısı
na kazandırdı.
Borsa endeksi, külçe 
altın ve mevduat 
faizinin yıllık reel 
getirisi TÜFE ile 
indirgendiğinde 
sırasıyla yüzde 
61,90, yüzde 33,33 ve 
yüzde 6,77 düzeyinde 
gerçekleşmiş olup, 
UFE'ye göre 
daha düşük bir 
reel getiri sağladı. 
Reel olarak bir yılda 
Dolar ve Euro TÜFE 
ile indirgendiğinde 
yüzde 9,86 ve yüzde 
14,64 oranında 
değer kaybetti.
3 Aylık, altı aylık ve 
yıllık değer
lendirmelere göre 
dolar ve euro reel 
getiri sağlamadı.

‘Dalgalı kura 
devam edeceğiz’

Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, enflasyon 
hedeflemesinin ön 
koşulu olan dalgalı 
kur rejimi uygula
masına devam 
edileceğini vurgu
larken, "ancak 
döviz piyasasındaki 
gelişmeler yakından 
takip edilmekte" 
dedi.
Yılmaz, gelinen 
noktada, uygulan
makta olan 
ekonomik program 
çerçevesinde ekono

minin makro 
ekonomik temel
lerinde bir bozulma 
görülmediğini, ancak 
fiyat istikrarının tam 
Olarak sağlana
madığını ifade etti. 
Düşen enflasyon 
süreci ortamının 
devam ettiğine de 
işaret eden Yılmaz, 
dolayısıyla 
"programdansapnıa 
olmadan, uygula
maların ayni 
kararlılıkla 
sürdürülmesi" 
gerektiğini vurguladı.

4^04^ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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tei'ji öğrencilin gezisi kabusa M
Geziye giden öğrencileri taşıyan 

bir otobüse, kum taşıyan TIR çarptı. 
Kazada 7’si öğrenci 9 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre 
kaza dün sabah saat 
04.00 sıralarında Yeni 
Yalova Yolu Terminal 
girişinde meydana 
geldi. Ankara'nın 
Keçiören İlçesi'nde 
bulunan Pursaklar 
Feride Bekçioğlu 
İlköğretim okulu 7. 
sınıf öğrencilerini 
taşıyan Ergün 
Coşkun'un kullandığı 
06 ES 731 plakalı 
otobüs gezi için 
Çanakkale'ye 
yola çıktı.
İçinde 47 öğrenci 3 
öğretmen ve velilerin 
bulunduğu otobüs 
yeni yapılan çevre 
yolu girişinde arıza 
yaptı. Yol kenarına 
park ederek tamir 
edilmeyi bekleyen 
otobüse Orhan S'nin 
kullandığı 34 TZ 9770 

plakalı tır 
arkadan çarptı. 
Otobüsteki öğrenci
lerin bir kısmının yol 
kenarında olması 
büyük bir faciayı 
önlerken kazada, 
ilköğretim okulu 
öğrencilerinden Musa 
Çağlar, Murat Kaya, 
Oğuzhan Seçen, 
Mustafa Sütçü, 
Oğuzhan Çiğdem, 
Yusuf Ziya Çelik, 
Ümitcan Çağlar, oto
büs şoförü Ergün 
Coşkun ve otobüsü 
tamir etmek için 
gelen Mehmet 
Ozdemir ağır 
yaralandı.
Kazanın ardından 
olay yerinde adeta 
can pazarı yaşandı. 
Olay yerine çok 
sayıda ambulans 
ve itfaiye ekibi

sevk edildi.
Otobüs içine sıkışan 
öğrenciler itfaiye 
ekipleri tarafından 
tek tek kurtarıldı.
Kazada otobüsün 
altında bulunan oto 
tamircisi de ezilerek 
ağır yaralandı.

M

İh

Arkadaşlarını yaralı 
şekilde gören öğren
ciler ve öğretmenler 
gözyaşlarına boğul
du. Jandarma tır 
sürücüsü Orhan S'yi 
gözaltına alırken 
olayla alakalı 
soruşturma sürüyor.

1

Türkiye Kamu-Sen, 
4 kişilik ailenin Nisan 
ayı yoksulluk sınırını, 
bin 940 YTL 52 YKr 
olarak hesapladı. 
Türkiye Kamu-Sen'in 
hesaplamalarına göre, 
bir önceki ay bin 937 
YTL 73 YKr olan 
4 kişilik ailenin asgari 
geçim haddi {yoksul
luk sınırı), 2 YTL 79 
YKr (yüzde 0.14) 
artarak, bin 940 YTL 
52 YKr'ye yükseldi. 
Çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise 
3 YTL 21 YKr (yüzde 
0.44) artarak, 736 YTL 
35 YKr'den, 739 YTL 
56 YKr'ye çıktı.

Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan açık
lamada, Nisan ayı 
itibariyle ortalama 
803 YTL 58 YKr maaş 
alan bir memurun, 
ailesi için yaptığı gıda 
harcamasının, 
maaşının yüzde 
53.73'üne, konut 
giderinin ise yüzde 
37.47'sine karşılık 
geldiği ifade edildi. 
Açıklamada, böylece, 
ortalama bir memurun 
maaşının.yüzde 
91.2’sini yalnızca 
gıda ve barınma har
camalarına ayırmak 
zorunda kaldığı 
kaydedildi.

V 1
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Hayvan sahibi olmak zorlaşıyor
16 yaşından küçük
ler, ev ve süs hay
vanı sahibi olamaya
cak. Resmi 
Gazete'de yayım
lanan "Hayvanların 
Korunmasına 
Dair Uygulama 
Yönetmeliği"ne göre, 
16 yaşından küçük
ler, ev ve süs 
hayvanı sahibi 
olamayacak. 
Pitbull Terrier ve 
Japanese Tosa gibi 
çevresine tehlike arz 
eden hayvanlar 
sahiplenilemeyecek, 
üretilemeyecek, 
satılamayacak. 
Sahipli hayvanlarda 
kısırlaştırma esas 
olacak. Hayvan 
sahiplerinin, hayvan
larını yavrulatmak 
istemesi halinde, 
doğacak yavruları 
belediyeye bildirerek 
kayıt altına aldıracak, 
bakacak veya 
dağıtımını yapacak.

Kök hücre çalışmasında sahtekarlık suçlaması
Kopyalama yoluyla 
insana ait kök hücre 
elde ettiği iddiaları 
sahte çıkan Güney 
Koreli bilim adamı 
Hwang VVoo-suk, 
devlet fonlarının 
kötüye kullanımı 
nedeniyle sahtekarlık
la suçlandı.
Savcı Lee İn-kyu, 
Hvvang'ın sahtekarlık, 
zimmetine para 
geçirme ve biyo-etik 
yasa ihlaliyle suç
landığını söyledi. 
Savcılar, yasalarda 
devlet fonlarının 
kötüye kullanımının 
10 yıla kadar, biyo- 
etik yasalarının 
ihlalinin ise 3 yıla 
kadar hapis cezası 

Ev ve süs hayvan
larından kedi ve 
köpek sahibi kişiler, 
sahip olduğu hayvanı 
bağlı bulunduğu 
belediyeye, en geç 30 
gün içerisinde kayıt 
yaptırmakla yükümlü 
olacak. Kayıtlar ticari 
amaçla kullanıla 
mayacak.
Sahiplenilen hayvan
lar terk edilemeye
cek, ancak yeniden 
sahiplendirme yapıla
bilecek ya da geçici 
hayvan bakımevler- 
ine teslim edilebile
cek. Ev ve süs hay
vanı satan kişiler, bu 
hayvanların bakımı 
ve korunması ile 
ilgili yerel yönetimler 
tarafından düzenle
nen eğitim programı
na katılarak, 
sertifika almakla 
yükümlü olacak. 
Ev ve süs hayvanı 
satışı yapılan işyer
lerinin sahipleri, 

öngördüğünü 
bildirdiler.
Hwang'ın ekibi 1995- 
2005 arasında devlet 
fonlarından 44,57 
milyon dolar kullan
mıştı. Seul Ulusal 
Üniversitesi, daha 
önce Hvvang'ın 
akademik unvanını 
elinden almış ve 
Hwang'ı 6 arkadaşıyla 
birlikte üniversiteden 
uzaklaştırmıştı.
Sağlık Bakanlığı da 
izni iptal edilen 
Hvvang'ın, insan 
embriyolarını klonla
masını ve bu tür 
çalışmalar için 
yumurta elde etmesi
ni yasaklamıştı.

bulundurdukları kedi 
ve köpek gibi 
mikroçip takılması 
uygun hayvanlara, 
veteriner hekim 
tarafından mikroçip 
taktırarak kayıt altına 
alacak. Satıcılar,. 
hayvanları alanları 
bakım konusunda 
bilgilendirecek.
Yönetmeliğe göre, 
sahipsiz ve güçten 
düşmüş hayvanlar 
belediyelerce 
toplanacak.
Belediyeler bu 
amaçlarla ehil kişiler

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

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

den oluşan ekipler 
kuracak. Eziyet 
edilmeden toplanan 
hayvanların herhangi 
bir zarar görmemesi 
için tüm önlemler alı
nacak. Sahipsiz hay
vanlar, nakliye 
araçlarında kafesler 
içerisinde taşınarak, 
geçici akımevlerinde 
kısırlaştırılıp, aşılat
tırıldıktan sonra 
bırakılacak.
Sahipsiz hayvanlar 
öncelikle kafes ve 
ağ kullanılarak 
yakalanacak.

Piyasalarda 
tedirginlik artıyor
Piyasalarda, bek
lentilerin üzerinde 
gelen Nisan ayı 
enflasyon rakamları 
sonrası başlayan 
tedirginlikler 
artarak devam edi 
yor. Beklentilerin 
çok üzerinde gelen 
enflasyon rakamları 
sonrası bozulan 
moraller kendini 
önce bono piyasası 
ardından döviz ve 
İMKB'de gösterdi. 
Bono ve döviz 
piyasasında devam 
eden tedirginlik ve 
yabancı yatırım
cıların pozisyon kap
atmaları İMKB'ye de 
olumsuz yönde yan
sıyor. Enflasyon 
hedefinin tutmaya
cağı ve bu durumda 
Merkez Bankası'nın 
faiz indirimlerine 
ara vereceği 
endişeleriyle yüzde 
13,70 seviyelerinden 
başlayan çıkışını 
yüzde 14,40 
seviyelerine kadar 
sürdüren bono faiz
leri dün sabah saat
lerinde 14,50 
seviyelerine kadar 
çıktı.Yabancı yatırım 
bankaları Citigroup 
ve Merril Lynch'in

ÖĞRETMEN ARANIYOR

Rehberlik, Geometri, Matematik, Fen 
Bilgisi, Türkçe ve Coğrafya branşlarında 

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 
görevlendirilecektir.

ORHANGAZİ KONAK DERSHANESİ 
Muradiye Mh. Yalova Cd.

Konak İş Merkezi K.1 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel: 5732324
Faks: 5736393 

Gsm: 05373047065 
i.saim@konakdersanesi.com

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE 
____-_______________ . _ ■ . . ■ r ■

Manastır’de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

___  573 53 09

ardınan Credit 
Suisse'inde 
Sosyal Güvenlik 
Reformu'nun 
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 
veto edilmesi ve 
enflasyon ile ilgili 
endişeler nedeniyle 
Türkiye için yatırım 
tavsiyesini düşürme
si, dolarda son 
1 yılın en yüksek 
seviyelerinin 
görülmesini sağladı. 
Dolar kuru dün 
sabah saatlerinde 
bankalararası 
piyasada 1,390 
seviyelerinden 
işlem gördü.

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

mailto:i.saim@konakdersanesi.com
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Yarın Anneler Günü,,,
Annenizle özel bir gün geçirin

Yarın Anneler Günü. 
Bazılarımız o gün için 
özel bir program 
yapmak için kafa 
yorarken, bazılarımız 
da uygun bir hediye 
peşinde koşturuyor. 
Peki bu günü tümden 
özel kılmaya 
ne dersiniz?
Mayıs'ın başından 
itibaren başlıyor 
Anneler Günü telaşı. 
Zaten isteseniz de 
unutmanız mümkün 
değil. Kampanyalar, 
ilanlar, promosyonlar 
her yerde almış 
başını gidiyor. E kuru 
bir çiçek ve pastayla 
da geçiştirelemiyor 
ve sonuçta ne alsam, 
ne yapsam arayışın
da buluyoruz 
kendimizi.
Biz de bu nedenle 
Anneler Günü için 
bazı önerilerde bulu
nalım istedik. İşin 
özüne dönmek, 
Anneler Günü'nün 
aslında bir tüketim 
günü değil, annenizle 
olan tüm tartışma ve 
çekişmeleri bir 
kenara bırakıp keyifli 
birkaç saat geçire
bileceğiniz özel bir 
gün olması için... 
İyi bir gün, güzel bir 
kahvaltıyla başlar. 
Orada burada reklamı 
yapılan brunch'lara 
tonla para vere
ceğinize, bir kere
liğine bile olsa anne 
nizden önce uyanın 
ve onu uyandırma
mak için gürültü yap
mamaya çalışarak 

ona krallara layık 
bir kahvaltı hazır
layın. Kahvaltıda 
hiçbir şeyden 
kaçınmayın, belli 
bir tip peynir, 
omlet vs gibi özel
likle sevdiği şeyler 
varsa, bunları da 
mutlaka menüye 
dahil edin. Son 
olarak bir buket 
taze çiçeği de 
masaya yer
leştirirseniz, 
annenizin güne 
mükemmel bir 
şekilde başla
masını garan
tilemiş olursunuz. 
Bu arada eğer, 
evde mutfak masası 
ve yemek masasıa yrı 
ise, kesinlikle yemek 
maşasını tercih edin. 
Kahvaltının ardından 
güzel bir kahve iyi 
gider. O yapmaya 
hep üşendiğiniz 
kahveyi bu kez ihmal 
etmeyin, temiz bir 
tepsi ve kocaman 
bir gülümseyişle 
servis yapın. 
Anneniz sanat 
aktivitelerinden 
hoşlanıyorsa, 
şanslısınız; çünkü 
Pazar günleri devlet 
opera ve balesi ve 
tiyatrolarında pek çok 
kaliteli oyunu 
seyretmek mümkün. 
Programlar ve bilet 
için: Devlet tiyatroları 
Devlet opera ve 
balesiSu an devam 
etmekte olan tiyatro 
festivalini de 
unutmayın.

Tabii ki tek kültürel 
aktivite tiyatro, 
opera ve bale değil. 
Annenizin zevkine 
göre, farklı müzik din
letilerine katılabilir ya 
da sinemaya gide
bilirsiniz. Klasik 
müzik için Cemil 
Reşit Rey ve 
ÂKM programlarına 
bakabilir, popüler 
müzik türleri 
içinse Biletix'e 
http://www.biletix. 
çom göz atabilirsiniz. 
Bu güzel Pazar 
gününde kapalı yerde 
ne işim var diyor
sanız, o zaman da 
park-bahçe ziyaretleri 
yapabilirsiniz. Hatta 
anneniz yürümekten 
keyif alıyorsa, bir tur 
ayarlayıp İstanbul 
çevresindeki 
parkurlarda trekking 
ya da doğa 
yürüyüşüne çıkabilir, 

olaya doğa boyutu 
katmak gibi bir 
arzunuz yoksa, 
şehir dokusunu keşfe 
çıkabilirsiniz. Bunu 
gene bir turla 
yapabileceğiniz gibi, 
kendiniz de annenizi 
alıp Eyüp, Balat 
sırtlarında daha önce 
hiç girmediğiniz 
sokaklara girip, 
bilmediğiniz yollarda 
yürüyerek 
yapabilirsiniz.
Fotoğraf makinanızı 
unutmayın!
Hafta sonu annenizi 
de alıp yakınlarda bir 
yerlere gidebilirsiniz. 
Mesela Büyükada, 
Safranbolu, Şile, 
Ağva gibi. Hava 
değişimi ve farklı 
bir yer görmek onu 
kesinlikle mutlu 

edecektir.
Anneler Günü'nü 
birlikte yapacağınız 
çeşitli aktiviteler için 
başlangıç günü 
olarak seçebilirsiniz. 
Mesela birlikte dil ya 
da beceri kurslarına 
katılabilir ya da 
ikinizin de bilmediği 
bir sporu öğrenmeye 
birlikte başlaya
bilirsiniz.
Bunların dışında 
kendiniz de başka bir 
şeyler planlayıp, 
günü siz ve anneniz 
için özel bir 
kutlama çevire
bilirsiniz. Önemli 
olan ileride hatırlaya
cağınız keyifli 
saatleri annenizle 
paylaşmak...

Doğal Afetler 
Bap*

Doğal afetler,
Hayatımızın ışığını söndürdüler 
Deprem, sel, yangın, heyelan gibiler 
Çok tehlikelidirler.

Marmara’yı alt üst etmişti, 
1999 Ağustos depremi 
Uzakdoğu’daki tusinomi 
Korkuttu hepimizi

Artık insanlar öğrenmeli
Güvenilir yerlerde yaşayabilmen

Uğur SİPER 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu 5/A

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

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

http://www.biletix
http://www.elele.org.tr
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“Dünyada yılda 5 milyon bebek ölüyor11
Bursa İl Sağlık 
Müdür Vekili Serhat 
Yamalı, dünyada 
yılda 5 milyon yeni 
doğan bebeğin 
öldüğünü, bu oranın 
yüzde 19'unun 
doğum sonrası 
gerçekleştiğini 
söyledi.
Sağlık Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel 
Müdürlüğü'nün uygu
ladığı programlardan 
Neonatal 
Resusitasyon 
Programı ile ilgili 
Bursa'da 15-17 Mayıs 
2006 tarihlerinde 
eğitim toplantısı 
yapılacak. Bursa İl 
Sağlık Müdürlüğü, 
Özel Bursa Hastanesi 
ve Acil Pratisyen 
Hekimler Derneği 
(APDER ) işbirliğiyle 
gerçekleştirilecek 
organizasyonun 
kurs sorumluluğunu 
ulusal NRP eğitimcisi 
ve APDER Genel 
Sekreteri Dr. Bülent 
Özbilgin yürütecek. 
Gerçekleştirilecek 
eğitime ilişkin bilgi 
veren Bursa II Sağlık 
Müdürü Serhat 
Yamalı, "Ülkemizde, 
anne ve çocuk 
sağlığında hızlı 
iyileşmeler 
kaydedilmekle birlik
te, henüz yapılması 
gerekenlerin tümü 
yapılabilmiş değildir. 
Bu nedenle zaman

zaman, özel sağlık 
programları uygula
maya konulmaktadır. 
Tüm dünyada yılda 
5 milyon yeni doğan 
ölmektedir. Bunların 
yüzde 19'unun 
doğum sonrası 
gerçekleştiği 
görülmekte.
Uygulanacak olan 
eğitim ve programlar 
sayesinde, uygun 
yaklaşımla dün/ada 
her yıl bir milyon 
yeni doğan bebek 
kurtulabilecek. Yeni 
doğan bir bebeğe ilk 
birkaç dakikada 
yapılan müdahale, 
ömür yaşam boyun
ca sürecek sonuçlar 
doğurur. Yeni doğan 
bakımı anlamında, 
ülkemizde erken 
anne süiti programı! 
ve yaygın bir şekilde 
uygulanmaktadır. 
Bu kapsamda temel 
resusitasyon uygula
malarının da yer
leştirilebilmesi için 
bu konuda eğitim 
almış ve standart 
uygulamaya sahip 
personelin yetiştir
ilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda, ilgili 
birimlerde çalışan 
sağlık profesyonel
leri de yeni doğan 
resusitasyonun 
becerili olmalı ye 
bir ekip olarak 

uyumlu çalışabilme- 
lidir" dedi. 
Doğum odasında 
bulunan herkesi 
hedefleyen pro
gramın Türkiye'de 
doğumda gelişebile
cek yeni doğan 
ölümlerini ve mey
dana gelebilecek 
hastalıkların yol aça
cağı sakatlıkları 
asgariye indirebilme 
konusunda önemli 
adım olacağına 
inandıklarını belirten 
Yamalı, "İlimizde de 
bu konuda zaman 

zaman kurslar yapıl- ı 
maktadır. Ancak 
ilki geçen yıl İstan
bul'da düzenlenen 
uluslararası 
çerçevede yapılan 
böyle bir toplantının 
İkincisine ev 
sahipliği yapmaktan 
memnuniyet 
duyuyoruz" diye 
konuştu.

15 milyon kişi hipertansiyon hastası
Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Çetin Turgan, 
Türkiye'de 15 milyon 
hipertansif kişi 
olduğunu belirterek, 
bunlardan 6 mil 
yonunun rahatsız 
lığının farkında 
olmadığını söyledi. 
Turgan, hipertansi 
yonun hem ülkede 
hem de dünyada en 
önde gelen sağlık 
sorunlarından birisi 
olduğunu söyledi. 
Kronik böbrek 
hastalığının hipertan
siyonu, hipertansi 
yonun da kronik 
böbrek hastalığını 
doğurduğunu ifade 
eden Turgan, 
"Dünyada hem şeker 
hem de hipertansi 
yon hastalıklarında 
artış var. Dünyada 1 
milyara yakın 
hipertansif var. 
Hipertansiyon dünya 
genelinde yüzde 26 
sıklıkla görülüyor. 
Türkiye'de ise 18 yaş 
üstü hipertansif sık- 

| ligi yüzde Sı tf'dır 
| Yanı ülkemizde 15 

milyon hipertansif 
kişi var" diye 
konuştu.
Derneğin yaptığı 
araştırmaya göre, 
bu kişilerin sadece 
yüzde 40'ının 
hastalığının farkında 
olduğunu, 6 milyon 
dolayında kişinin ise

hipertansif olduğu
nun farkında 
olmadığını anlatan 
Turgan, araştırmaya 
katılanların yüzde 
32.8'inin kan 
basıncını daha önce 
hiç ölçtürmedik
lerinin ortaya çık
tığını söyledi.
Ülke genelinde yük
sek tansiyon 
nedeniyle tedavi 
görenlerin oranının 
sadece yüzde 31.1 
olduğunu belirten 
Turgan, hipertansif 
olanların sadece 
yüzde 8'inde kan 
basıncının kontrol 
altında olduğunu 
bildirdi.
Turgan, hipertansiy
on tedavisi için ilaç 
kullanan gruptaki
lerin kan baş incinin 
kontrol oranının ise 
yüzde 20 olduğunu 
kaydetti. Yüksek tan
siyona neden olan 
etkenlerin başında 
tuz tüketiminin 
geldiğini ifade eden 
Turgan, "Normal, 
sağlıklı bir kişinin 
günde 3-4 gramdan 
fazla tuza ihtiyacı 
yoktur. Oysa çağdaş 

toplumlarda 
günde kişi 
başına 8-10 gram tuz 
tüketilmektedir. Bu 
15 grama kadar çık
maktadır. Bu tuzların 
yüzde 70'i gizli tuz 
içeren gıdalardan 
alinmaktadır" dedi. 
Turşu, ev tarhanası 
ve ev makarnası gibi 
geleneksel gıdalarda 
ve fast-food denilen 
yiyeceklerde yüksek 
miktarda gizli tuz 
bulunduğuna işaret 
eden Turgan, bunlar
dan kaçınılmasını 
önerdi. Turgan, 
kan basıncının 
düşürülmesi için 
yapılması gerekenleri 
de şöyle sıraladı: 
-Fiziksel olarak aktif 
olun. Her gün veya 
gün aşın 30 60 daki
ka yürüyün, bisiklete 
binin veya yüzün. 
-Sağlıklı beslenin. 
Bol sebze ve meyve, 
az yağlı süt ve süt 
ürünleri tüketin. Hazır 
gıdalardan kaçının. 
-Az tuz tüketin.
-İdeal kiloda olun. 
-Alkolü ölçülü 
tüketin.
-Sigarayı bırakın.

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 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 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 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)

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
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

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
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W DOĞRU YOL PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Yarın Anneler Günü....
Her şey imi-,i borçlu olduğumuz 

annelerimizin günleri kutlu olsun...

YÖNETİM KURULU ADINA İLÇE BAŞKANI
Faruk GÜZEL

DOĞAL GAZLI HAYAT
OH NE RAHA1 100 IÎ13dogalgaz

TAKSİTLİ BAK AA KAMPANYASI

8 TAKSİT 6 TAKSİT 
AYDA 36 YTL AYDA 49 YTL

1^24 NİSANİ 

31 MAYIS
4 TARİHLERİ ARASINDA 
L\ ABONE OLANLAR kİÇİN J

IF1 HAZİRAN J 

r 30 HAZİRAN 1
a TARİHLERİ ARASINDA h 
k\ ABONE OLANLAR i

L ic1n J

G€M j| 24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR 
GAZINI A?TIRAN HER geMLİKLİYE (100 m’) DOĞAL GAZ BEDAVA I 
İrtibat Tel : 513 29 29İ



Gsmlit zeytinini tanıtıcı resimli slogan yarışması düzenlendi
Gemlik Ticaret Borsası tarafından "Gemlik Zeytinini Tanıtıcı, Resimli slogan yarışması" düzenlendi. İlköğretim Okulları ikinci kademe 6-7-8 sınıf öğren
cilerinin katılacağı yarışmada birinci olan eser sahibine 1 adet Cumhuriyet altını verilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin 18 Mayıs 2006 ta 
rihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sloganlı resimlerini teslim etmeleri istendi. Sonuçların ise 23 Mayıs 2006’da açıklanacağı öğrenildi. 2'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

JİMHI TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ; TSIMSİ 
15 Mayıs 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Atilla Köse kalbine yenildi
İnşaat Müheendisi Atilla Köse 49) vefat 

etti.
Genç mühendisin önceki gün sabaha 
karşı evinde geçindiği kalp krizi sonucu 
ölümü sevenleri arasında üzüntü yarattı. 
Adliye köyü eşrafından olan Atilla Köse, 
Av. Nezih Dimili’nin belediye başkanlığı 
yaptığı dönemede CHP’den bir dönem 
Belediye Meclis üyeleği yaptı.
Umurbey de villa yapımı ile uğraşan ve 
inşaatları bitirmek üzere olan Köse’nin 
cenazesi dün Adliye Köyünde hüzünle- 
toprağa verildi.

“Yurtta Birlik Dünya’da Barış için Atatürk’ü AnmaJHâlk yürüyüşüne protokol ve öğrenciler katıldı

Atatürk ve barış için yürüdüler
GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şampiyon Galatasaray..
Dün akşam Türkiye’de nefesler tutuldu.
Ülke, ne Başbakan Erdoğan’ın gerinlik 

yaratan sözlerini, ne geçim derdini, ne de 
ekonomiyi düşündü.

Toplum, Galatasaray’ın İstanbul’da 
Kayserisporla, Fenerbahçe’nin de Denizli de 
Denizlisporla yapacağı maçın sonucuna göre 
şampiyonun hangi takım olacağı derdindeydi.

Kitleler saat 19.oo da televizyonlara 
kitlendi. Sahada koşturan sarı kırmızılarla, 
sarı lacivertlerin karşısındaki takımlara ata
cakları goller için kalpler atıyordu.

Bir sezon kişe diş göze göz süren 
mücadele bir puana içindi.

Şampiyonluk bir beraberliğe veya lider 
takımların birinin mağlubiyetine bağlıydı.

İstanbul’da kendi sahasında Kayserispor’ 
un karşısına çıkan Galatasaray rahattı. Ve 
aradığı golü bulunca ardından diğer goller de 
geldi ardından..

Denizli’de durum ise farklıydı.
Bir sezon süren kıyasıya yarışmanın 

taraftar dışında centinmenlikle geçmesi 
sevindirici oldu.

Sonuçta Denizliden gelen beraberlik sarı 
। lacivertlileri yıkarken, Kayserispor’un 
ı karşısında başarılı bir final çıkaran 
Galataasaray, bu sezonun şampiyonluğunu 
elde etti.

Bir yıl boyunca verilen büyük emeğin 
başarısını bir takım alacaktı.

Sonuçta o da Galatasaray oldu.
I Galatasaray’ı ve caminayı kutlarım.

Maçtan sonra kaybeden Fenerbahçeli lerin 
üzüntüsü, kazanan GalatasaraylIların sevinci 
görülmeğe değerdi.

Yaşam da bir yarış değil mi?
Bu yarışta büyük bir kesim kaybederken, 

i küçük bir azınlık kazanan taraf olmuyor mu? 
i Bize bir ay konuşacak konu çıktı._______

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği "Yurtta Birlik, Dünya’da Barış 
için Atatürk'ü Anma Halk Yürüyüşü"ne halk ilgi göstermedi. Dün yapılan yürüyüş 
İskele Meydanımdan başlayarak, İlçe Stadyumu’na kadar devam etti. Gençlik 
Haftası nedeniyle ilçe stadyumu’nda kros yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dere
ceye girenlere madalyaları verildi. . Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Gemlik Stadında 
maç sonrası çıkan 
olaylar zor önlendi
Cumartesi günü 
oynanan Öz 
Karadenizspor 
ile Zeytinspor 
arasındaki 
maçın sonrasın
da yaşanan 
gergin olayları 
polis güç kulla
narak önledi. 
Haberi sayfa 9’da

Kumla’daki Deniz Bar yıkılıyor

Küçük Kumla İskele Meydanı’ndaki Deniz
Bar'ın yıkılmasına karar verildi. Sayfa 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Anne...

Üç ayrı kuşak... Üç ozan... Üç şiir.. Üçü de 
kadını ve anneyi anlatıyor..

Anneyi anlatmaya sözcükler yetmez..
Üç şiir mi yetecek ?
Anneyle ilgili ne desek boş...
Anne’yi hak edebiliyor muyuz?
Önemli olan bu...

KADINLAR
Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız 
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan ve ağıllarda 
ışıltısında yere saplı bıçakların 
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle 
bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız

Nazım Hikmet

ANNELER GÜNÜ
yeşildir artık yüreğinde kara bulut 
bugün anneler günü annem beni unut 
evde acılar koynuna yangelip yatmış 
inadına giyin sen de mayısa batmış 
yürü sokakta çocukların düşü aksın 
yürü ki saksıda çiçekler sana baksın 
diline genç anılarından bir türkü seç 
beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç 
ıslanırsa anıların güneşte kurut 
senin günün bugün unutma beni unut 
gök mavi deniz mavi tam kıyısında dur 
durma eteğinden beni bir daha savur 
annem yıldız kayıyor içinden dilek tut 
koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk 
gözünde gözümde gözlerinde bin umut

Nevzat Çelik

ANNE
hüznün damlalarıdır sevgime yağan
dolduğunda çatırdayan kalbim uçurum

yarıklarıyla
dilim dilim kesilmekte gözbebeklerim
sarkarak toza bulanan
işte o zaman
ışığına dolanıp düşlerinin göğsüne

yatardım
karışık sesinle kanat çırpardı sesim
ellerine erir karışırdım ıslaklığına
eğirmek isterdim kestane saçlarını iğle

saçlarıma
zorlu anlarımda çıkıp gelirdin hep yanıma 
ezivetle vürüdüüün veter

dökünüyorum yorgunluğunu bedenime
sarnıçlarda yağmurlar dinlenirken
senin için
anne, gül et beni kederine

Kaan İnce

2000 Model, 63.000 Km.
DOKTOR’DAN SATILIK 

GSM: (0.532) 522 81 52

Gerili zeytinini tanıtıcı Resimli slogan yarıyı faH
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından 
"Gemlik Zeytinini 
Tanıtıcı, Resimli slo
gan yarışması" 
düzenlendi.
Ticaret Borsası'ndan 
yapılan açıklamada, 
katılımın İlköğretim 
Okulları ikinci kademe 
6-7-8 sınıf öğrencileri 
için düzenlendiği ve 
yarışmaya katılacak 
olan sloganların 
35x50 cm Resim 
kağıdına yapılacağı

açıklandı.
Her öğrencinin bir 
eserle katılacağı 
yarışmada, her türlü 
resim tekniği ve boya 
malzemesinin kullanıl
ması (sulu boya, pas
tel boya, yağlı boya, 
kuru boya gibi) 
serbest olacak. 
Ayrıca, yarışmaya 
katılacak eserlerin 
daha önce başka 
bir yarışmaya katıl
mamış ve herhangi bir 
yerde yayınlanmamış 
olması gerekiyor. 
Eser sahipleri

yapacakları sloganh 
resimleri 18 Mayıs 
2006 tarihinde 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teslim 
etmeleri istenirken, 
eserler 22 Mayıs 
2006 tarihinde 
komisyon tarafından 
değerlendirilecek. 
Sonuçların ise 
23 Mayıs 2006 Sah 
günü duyurulacağı 
açıklanırken, ödül 
töreninin Ticaret 
Borsası'nın Gürle 
İş Merkezi 3. Kat 
No. 3 adresinde

yapılacağı duyuruldu. 
Yarışmada derece 
alan eserlerden 
birinciye 1 adet 
Cumhuriyet altını, 
İkinciye 1 adet 
yarım Cumhuriyet 
altını, üçüncüye 
se 1 adet çeyrek 
Cumhuriyet altını 
ödül olarak 
verilecek.
Yarışmada ayrıca 
Mansiyon ödülü 
olarak 2 adet 
eser çeyrek 
Cumhuriyet altını ile 
ödüllendirilecek.

Kumlamdaki Deniz Bar yıkılıyor
Elif ESMEN

Küçük Kumla'da 
bir zamanlar en 
popüler eğlence 
yerlerinden biri 
olan İskele 
Meydam’ndaki 
Deniz Bar'ın 
yıkılmasına karar 
verildi.
Denize çakılan ö 
beton ayaklar 
üzerine yapılan ve 
uzun yıllar Kumla 
eğlence dünyasına 
hizmet veren 
Deniz Bar, yaklaşık 
sekiz yıldan bu 
yana tehlikeli 
görüntü vermesi 
nedeniyle 
kullanılmıyordu. 
Beton ayaklarının 
denize çökme 
yaptığı görülmesiyle 
içine insan 
girmeyen eğlence 
yeri Küçük 
Kumla Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
karar doğrultusunda 
önümüzdeki günlerde 
yıkılmasına 
başlanacağı 
öğrenildi.
Deniz Bar'ın 
yıkım kararının

önümüzdeki 
yaz sezonuna

yetiştirilmesi 
bekleniyor.

alınmasından 
sonra açıklama 
yapan Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
yıkımın sadece 
denize uzanan 
bölümde yapıla
cağını, karada kalan 
kısmın ise restore 
edilerek Balıkçı 
Çarşısı olarak 
değerlendirileceğini 
söyledi.
Eski Deniz Bar'ın 
yıkımının ardından 
yapılacak restore 
çalışmalarının

TOPRAK YOKSA... MEYVE 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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“Yurtta Birlik Dünya’da Barış için Atatürk’ü Anma Halk yürüyüşüne protokol ve öğrenciler katıldı

Atatürk ve bans için yürüdüler
Seyfettin SEKERSÖZ

Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü'nün 
düzenlediği 
"Yurtta Birlik, 
Dünya’da Barış için 
Atatürk'ü Anma 
Halk Yürüyüşü" 
protokol ve 
öğrencilerin 
katılımıyla yapıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da katıldığı 
yürüyüş İskele 
Meydanı’ndan 
başladı. > 
Endüstri Meslek 
Lisesi İzci Grubu’nun 
öncülüğünde 
başlayan yürüyüş, 
İstiklal Caddesi ve 
Orhangazi Caddesi 
üzerinden İlçe 
Atatürk stadında 
son buldu.
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkanın 
günün anlamını 
belirten konuş- ► 
masının ardından 
Gençlik Haftası 
etkinliklerine geçildi. 
100 metre
kızlar yarışında 
Deniz Tutum birinci 
olurken, Zelal 
Taşdemir ikinci, 
Gül Bilgiç'te 
üçüncü oldu.
100 metre genç 
erkekler yarışında 
Eyüp Çakır birinci, 
İsmail Güleç ikinci, 
Barış Yardımcı 
üçüncü oldu.
200 metre genç 
kızlar yarışında 
Ceren Dilşat 
Satılmış birinci,

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

YazıYOJlUM

Magazin Üniversitesi

Deniz Tutum ikinci, 
Yeşim Başak üçüncü 
olurken, 400 metre 
genç erkeklerde 
Hakan Er birinci, 
Şahin Çakır ikinci 
ve Tolga Çakır 
üçüncü sırayı aldılar. 
45 yaş üstü erkekler 
yarışmasında 
Endüstri Meslek 
Lisesi Beden eğitimi 
öğretmeni Orhan 
En/urt rakiolerini
geride bırakarak 
birinci oldu.
Halat çekme yarışın
da ise erkeklerde 
Gemlik Lisesi, 
kızlarda ise Kız

Meslek Lisesi 
rakiplerine üstünlük 
sağladılar.
Yarışmalarda derece 
alanlara madalyaları 
Kaymakam Mehmet

Baygül', Garnizon 
Komutanı Albay Özen 
Şenyiğit ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
verildi.

Türkiye’nin büyük üniversitelerinden 
İstanbul Teknik Üniversitesinde ayni gün 
yapılan iki panelden birinde, Amerika’dan 
rica -minnetle getirilen bilim adamları 
deprem konusunda konuşuyor, koca salonda 
izleyen 4 öğrenci..

Diğer panelde ise Hülya Avşar konuşuyor, 
bu salonda ise 600 öğrenci I...

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden 
birinde ortaya çıkan tablo..

Ey halkım gençlerine bak ta ağla..
Hem de bağırarak ağla..
Her konunun magazinleşmesinin doğal 

sonucu her yerde kendini hissettiriyor..
Televizyonlarda ki bilgi yarışmalarına 

katılan öğrenciler, dünya klasiklerini, ünlü, 
yazarları, şairleri, tarihi, Cumhuriyetin kuru
luşundan habersiz..

Ama güncel magazini sular seller gibi 
biliyorlar. Yazık. Hem de çok yazık...

Köşe yazarı olarak bunu söylemeye 
sıkılıyorum ama hayatımın gelişi olarak hem 
İstanbul Üniversitesi, hem de Ankara Üniver- 
site’si mezunlarındanım..

Bizim okuduğumuz senelerde kültür dolu 
paneller dolar taşardı.

Türkiye açıkça söylemeliyiz ki eğitim 
işinde yolun ortasında çüvalladık...

Başarılı test çözmeye dayalı, dershane 
ağırlıklı eğitim sistemi, bilimsel merakı 
olmayan, broşürden öte kitap okumayı 
sevmeyen, vurdum duymaz, hercai, magazin
se! bir kuşak yetiştirdi..

Ancak ülkenin önde gelen özel okulları 
hariç, ilk öğretim ve lise hayatı okumaya, 
araştırmaya meraklı öğrenci yetiştiremedi..

Üniversitenin kapısından içeri, dünyadan 
ve ülkesinden habersiz, sadece para kazan
mayı hedefleyen taşralı gençler girmeye 
başladı...

Bunların bir bölümü üniversitede öğretim 
görevlisi olarak kalınca, sisteme taşralılık 
hakim oldu, üniversitenin, üniversitelinin 
ağırlığı kayboldu.

Bu gün bırakın üniversite öğrencilerini, 
öğretim görevlilerinin bilgi -görgü seviyesi, 
bilimi takip etme seviyesi düştükçe düştü...

Düşünmeyi -öğrenmeyi değil, not almayı 
teşvik eden bir sistemle geldiğimiz nokta bu. 
Tarih diye üç beş klişeyi ezberleyen, bilim 
adamı diyince aklına Zekeriya Beyaz gelen 
bir kuşakla televizyon ekranlarında gülüyor, 
maçlarda sopalarla biri binlerini yaralayan 
bir kalabalık oluyoruz..

İşte bu günkü okumuş Türk gençliğinin 
durumuL

Haydi diyelim ki genel kültürü zayıf ama 
bilimi -teknolojiyi iyi bilen bir kuşağımız var.. 
Görüyorsunuz ki her birine milyarlarca lira 
harcanmış diplomasız işsizlerle karşı 
karşıyasınız..

Demek ki bu tarafımız da eksik.
Halkın ilgisizliği, iktidarların basiretsiz 

tutumu nedeniyle de, bu tabloyu değiştire
cek, ülke konuları bilen, onları çözmek için 
gerekli olan öğrencileri yetiştirecek adımları 
atamıyoruz.

Bir de bakıyorsunuz ki bir ümitle vatanına 
hizmet için çırpınan, nitelikli bilim adamları 
da pes ediyor^ onlara değer veren ülkelere 
kaçıyorlar..

Geri kalanlar zaten Hülya Avşar ne diyor 
diye ağzının içine girecekler...

Flö R79Ü AB0NE OLUN 
UlJULlaJ OKUYUN OKUTUN 
■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■ wı»w ■ v

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Verem Savaş Derneği 
Anneler Günü’nü kutladı

DYP’li hanımlardan Anneler Günü kutlaması

Elif ESMEN

Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Verem Savaş 
Dispanserinde 
görevli hemşire 
annelerle anneler 
gününü pasta 
keserek kutladılar.
Verem Savaş 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı

Sevgin Arseven, 
beraber çalıştıkları 
hemşire 
arkadaşlarının 
Anneler Günü’nü 
kutlayarak 
annelik duygusunun 
kutsallığına 
değindi.
Başkan Arseven, 

. "Bir tek anneler 
karşılık beklemeden 
her zaman 
sevgi ve şefkatini 
esirgemeyerek 
gecesini gündüzüne 

katan kişilerdir. 
Özellikle büyük 
fedakarlıkta 
bulunarak 
yetiştirdiğimiz 
çocuklarımızın 
bir gülüşünün 
bütün sıkıntılara 
deydiğini hepimiz 
bilmekteyiz. 
Ne mutlu ki ana 
olmanın ayrıcalığını 
taşıyoruz. Hepimizin 
anneler günü kutlu 
olsun” şeklinde 
konuştu.

Elif ESMEN
Doğru Yol Partisi 
Gemlik Kadın 
Kolları’nın Anneler 
Günü kutlamasını 
Bursa Eti 
Güzelde yaptı. 
Kutlamaya DYP 
İl Kadın Kolları, 
Mudanya ve 
Osmangazi Kadın 
Kollan üyelerinin 
yanı sıra Verem 
Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi 
Yönetim üyeleri, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği üyeleri 
eşleri ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Gemlik Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çevik, annelik 
mesleğinin kutsal bir 
meslek olduğunu 
belirterek, "Cennet 
Annelerin ayakları 
altındadır. Aslında 
evlatlarımızın 
bize gösterdikleri 
sevgiyle bu günü her 
gün yaşıyoruz. Ana 
olmanın ayrıcalığını 
yaşamaktan gurur 
duymaktayız" 
şeklinde konuştu. 
Anneler Günü kutla
masında müzik 
eşliğinde yenilen 
yemekle eğlenen 
DYP’li kadınlar

CHP’den Anneler Günü kutlaması

annelik duygularını 
pistte göbek 
atarak gösterdiler. 
Gemlik Belediye 
Türk Sanat Müziği 
Solistlerinden 
Hayriye Gülhan 
ile Münire Sayın 
düzenlenen yemekte, 
seslendirdikleri 
şarkılarla güne ayn 
bir renk katarken, 

hanımlarda 
söylenen şarkılara, 
eşlik ettiler.
Yemek sonrasında 
yılın annesi 
seçtikleri Ayfer 
Kavas'a Başkan 
Safiye Çevik, tarafın
dan çiçek verilerek 
kutlandı. Ayrıca 
tüm annelere 
çiçek verildi.

İ MU IIIIATAPİ A’JAlhPimil/ITAlI İİH II» ÖZALP EMİMİ
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 İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

f

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, g 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Mac/de ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 5141021

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Gemlik İlçe 
Kadın Kolları ile 
Gençlik örgütü 
Atatürk Anıtı önünde 
toplanarak Anneler 
Günü’nü kutladılar. 
1955 yılından bu • 
yana ülkemizde kut
lanmaya başlanan 
Anneler Günü 
nedeniyle ortak açık
lama yapan Kadın 
Kolları ile Gençlik 
Kolları yönetimi 
"Annelerimize her 
zaman saygı ve 
sevgi borçlu olduğu

muzu unutmayalım. 
Zaman zaman vere
ceğimiz ufakta olsa 
armağanlarla 
onları sevindirelim. 
Armağan alıp verme. 
olanağımız yoksa 
yanaklarına kondura
cağımız sevgi dolu 
bir öpücük bile onları 
mutlu etmeye yete
cektir" dediler.
Anneler için yazılan
lar ile söylenenlerin 
satırlara sığamaya- 
cağını ifade eden 
CHP'liler, "Çocuğun 
ilk eğitiminin tuğlası 
anne tarafından

konulduğu için 
annelerin hayatımız
da yeri ve önemi 
çok büyüktür.
Onlara her zaman 
saygı duymalıyız" j 
şeklinde konuştular. J 
Ellerinde çiçeklerle 
Atatürk anıtına gelen 
CHP'liler, "Amacımız 
bizleri besleyip 
büyüten, bizim için i 
türlü sıkıntılara I 
severek katlanan 
annelerimize her 
zaman sevgi ve 
saygı borçlu 
olduğumuzu anlat
maktır” dediler.
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ADD’nin eşgüdüm toplantısında 
önemli kararlar alındı

Vaillant talihlileri Almanya’ya pilli

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesinin ev 
sahipliğini yaptığı 
Bursa II Eşgüdüm 
toplantısında 
önemli kararlar 
alınarak kamu 
oyuna duyuruldu. 
Ev sahibi 
Gemlik'in yanı 
şıra Bursa il, 
İnegöl, Kestbl, 
Orhangazi ve 
Yalova ADD 
Şube başkanlarının 
Marmara Bölge 
Şorumlusu Turgut 
Ünlü'nün başkan
lığındaki toplantısın
da alınan kararları 
açıklayan Gemlik 
ADD Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
kararları 5 maddede 
birleştirdi.
ADD Eşgüdüm 
toplantısında alınan 
kararlar şöyle:
"1- Mustafa Kemal 

Atatürk'ün bizlere 

bıraktığı Cumhuriyet 
Türkiye'sinin 
yaralandığı, bir 
kriz döneminden 
geçtiği bu dönemde 
işin ciddiyeti 
açısından tüm 
Atatürkçülere ve 
gençlerimize 
daha çok görev 
düştüğünü;
2- Ermeni soykırımı 
yalanlarıyla kendi 
kanlı ve emperyalist 
tarihini unutturmaya 
çalışan sözde 
müttefikimiz olan 
ülkelerin lanetlenme
sine ve bu ülkelerin 
mallarına boykot 
uygulanmasına;
3-19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramının 
Atatürk'ün, 
125 doğum yılı 
olduğunu; bu 
bayramın özüne 
ve bu yıl ki özel 
anlamına yakışır 
şekilde, tüm 
halkımızın katılımıyla 
kutlanmasına;

4- Son bir 
haftadan bu 
yana Atatürk 
ilke ve devrimlerinin 
yılmaz savunucusu 
Cumhuriyet 
Gazetesine yapılan' 
bombalı saldırıların 
nefretle kınanmasına 
ve Cumhuriyet 
Gazetesine
17 Mayıs günü 
saat 12.00 da bir 
dayanışma 
ziyaretinde 
bulunulmasında;
5- Milli Bayramların 
özünün boşaltılarak 
basit birer olgu 
şeklinde yutturul
maya çalışıldığı, 
Milli bütünlüğün 
bozulması için 
yapılan çabaların 
işgale dönüştüğü 
görülmektedir.
Bu çabaların 
boşa olduğunu, 
bunların bize sadece 
onur duyacağımız 
yeni görevler 
yüklediğini halkımıza 
duyururuz*'

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Alman Kombi 
Firması Vaillant'ın 
Türkiye genelinde 
kura ile belirlediği 
talihlilerinden ikisi 
Cumartesi günü 
Almanya'ya uçtu. 
Gemlik'e doğalgaz'ın 
gelmesiyle işyeri 
faaliyetlerine 
başlayan firmalardan 
biri olan Alman 
Vaillant firması'nın 
yapılan çekilişinde 
kazanan Belediye 
Meclis Üyesi 
Aydın Bayraktar 
ile Gökhan Küçük, 
3 gün sürecek 
Almanya gezisinde 
fabrikada üretilen 
teknolojiyi 
yerinde izleme 
fırsatı bulacaklar. 
Kayhan Mahallesi 
2 Nolu Cadde’de 
Hüseyin Ulukaya'nın 
bayiliğini yaptığı 
Vaillant firmasının 
ilk müşterisi olan 
talihli iki kişi, 
yarın akşam 
yurda dönecekler. 
Almanya gezilerinde 
firmanın Köln'de 
bulunan fabrikasını

gezecek olan 
talihliler burada 
üretilen son teknoloji 
ürünleri yerinde 
izleyecekler.
Vaillant'ın talihlileri 
bir günlük gezinin 
ardından iki günü de 
gezerek geçirecekler. 
Vaillant'ın Gemlik 
talihlilerinden biri 
olan AKP Belediye 

Meclis Üyesi Aydın 
Bayraktar, duygu
larını ifade ederken 
"Doğalgaz'ın 
Gemlik'e gelmesin
den nasıl mutluluk 
duyuyorsan evimde 
kullandığım 
Vaillant'ın ürünlerini 
yapan fabrikayı 
gezmekte beni mutlu 
edecek" dedi.

i

Gaz
Gem

EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK v
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

I LG KLİMA
VIE^MANN
KAZAN - KOMBİ

YETKİÜ BAYİİ

gşga j Isıtma , Soğutma, 
I Havalandırma Sistemleri

Kolon Hattr 
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

5130302
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Gemlikspor: 2 Hürriyetspor: 0
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
kümede şanssız 
maçlar oynayan 
Gemlikspor 
kendi evinde 
oynadığı maçı 
2-0 galip bitirdi. 
Maça mutlak 
galibiyet için 
çıkan Gemlikspor 
sonuca ilk 
yarıda attığı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci küme 
Gemlik derbisinde 
Öz Karadenizspor 
ilk yarıda 2-2 
berabere kaldığı 
rakibi Zeytinspor'u 
7-1 mağlup etti. 

Gergin bir havada 
başlayan ve maç 
içinde yaşanan 
olaylarla süren 
mücadelenin ilk 
yarısını Öz .

gollerle gitti. 
35'de Ahmet'le 
1-0 öne geçen 
Gemlikspor, 
38'de Muharremle 
ilk yarıyı 2-0 
önde kapadı, 
ikinci yarıda 
durumu idare eden 
Gemlikspor, 
Hürriyetspor 
karşısında aldığı 
2-0'lık galibiyetle 
moral buldu.

SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Efe (8) 
Ertan Yıldırım (8) 
Mustafa Kılıç (8) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (6) İsmail (7) 
Fatih (7) Arif (7) 
Serdar (7) Muharrem 
(8) Sercan (6) (Adem 
7) Emrah Balcı (8) 
Ahmet (7) (Samet-7) 
Emrah Ayar (7)

(Ümit 7) Gökhan (7) 
HÜRRİYETSPOR : 
İbrahim (6) Yasin (3) 
(önder 6) Semih (4) 
(Ferhan 6) Samet 
Ocaktan (5) Yusuf (5) 
Doğan (6) Erkan (5) 
Bayram (6) 
Tuncay (5) Soner (5) 
Mehmet (5) (Uğur 5)
GOLLER :
Dk. 35 Ahmet, 
Dk. 38 Muharrem 
(Gemlikspor)

Karadenizspor 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda 
Zeytinspor 
ağlarına 6 gol 
bırakan Öz 
Karadenizspor 
maçı 7-1 gibi farklı 
bir skorla kazan
mayı başardı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Emin

Özçelik (8) 
Ertan Yıldırım (8) 
Mustafa Kılıç (8) 
ÖZ 
KARADENİZSPOR 
Ercan (6) Talat (7) 
Gürcan (7) Cem (7) 
Ferdi (7) Erol (6) 
Musa (8) Serkan (7) 
(Salih 5) Deniz (8) 
Zeynel (7) Hakan (6) 
(Selman 5) 
ZEYTİNSPOR : 
Servet (4)

Ömer (4) Fahri (4) 
Bülent (5) Sefa (4) 
Ercan (6) Eray (6) 
Engin (5) (Emrah (4) 
Murat (5) (Serkan 5) 
Orhan (5) 
Gürhan (5) 
GOLLER : Dk. 29 
Cem, Dk. 55-56 
Deniz, Dk. 63 
Hakan, Dk. 75 
Serkan, Dk. 78-90 
Musa (Öz 
Karadenizspor)
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Okulların dönem sonu gezileri devam ediyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılının 
ikinci dönemin sona 
ermesine az bir 
zaman kala okulların 
özellikle Çanakkale 
ve Ankara gezileri de 
ağırlık kazandı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
öğretmenleri ile 

birilikte yaptıkları 
Ankara ve 
Çanakkale 
gezilerinde bir çok 
yeri gezip görme 
imkanı buldular. 
4 otobüsle 
Çanakkale 
gezisine çıkan 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
5 öğretmen ve 
184 öğrenciyle

Çanakkale 
savaşlarının 
yaşandığı yerleri 
gezerek tarihi 
yaşama fırsatı 
buldular.
Başka Çanakkale 
Şehitler abidesi 
ile savaşın 
geçtiği Cönk 
bayırını 
gezen öğrenciler, 
gördükleri

derslerle ilgili 
çalışma 
fırsatı da yarattılar. 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
ikinci gezisi ise 
Ankara’la oldu. 
138 kişiden 
oluşan öğrenci ve 
öğretmen kafilesine 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Okul

Müdür Vekili 
Kamil Beki'de 
katıldı.
Hacı Bayram'la 
başlayan Ankara 
gezisinde Anadolu 
Medeniyetleri 
Müzesi, Birinci 
ve İkinci Meclis ile 
Anıtkabir'i gezen 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu kafilesini 
TBMM'de AKP

Bursa Milletvekili 
A İtan Karapaşaoğlu 
verdiği özel 
talimatla ağırladı. 
Öğrenci ve 
öğretmenler
TBMM lokantasında 
yedikleri yemek 
sonrası 
Milletvekili Altân 
Karapaşaoğlu'na 
teşekkür bırakarak 
Ankara'dan ayrıldılar.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: istiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Umurspor rakibine acımadı 3-2
Seyfettin ŞEKERSOZ

Birinci Amatör 
küme 1. Grupta 
zirve mücadelesi 
veren Umurspor, 
düşme hattındaki 
Mustafakemalpaşa 
Akarspor'u 
3-2 yenerek 
dibe itti.
Gemlik Atatürk 
stadında oynanan 
maçta konuk 
Akarspor, puan

almak için 
mücadele ederken 
Umurspor'da 
liderle arasındaki 
puan farkını 
kapatma savaşı 
verdi.
Umurspor, 
20. nci dakikada 
Fatih'in kazandırdığı 
golle 1-0 öne 
geçmesine 
rağmen 28. dakikada 
kalesinde gördüğü

golle ilk yarıyı 
berabere kapadı. 
İkinci yarının 
başında yediği 
golle geriye düşen 
Umurspor, 
56.ncı dakikada 
Fatih'le beraberliği 
yakalarken 58. nci 
dakikada 
Coşkun'la 3-2 
öne geçti ve 
maç bu skorla bitti. 
SAHA :

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Rüştü Baykal (8) 
Erol Boğacı (8) 
Ersoy Bilgin (8) 
UMURSPOR: 
Deniz (6) Emrullah 
(7) Davut (7) Haşan 
(7) Gökhan (8) (Mert 
4) Yavuz (6) Taşkın 
(8) Şahin (5) 
(Hüseyin 7) Coşkun 
(8) Halil (8) Fatih (8) 
(Metin 6)

AKARSPOR : 
Abdullah (6) 
Halit (6) Veysel (5) 
Süleyman (5)
ErHan (6) Rıdvan (7) 
Serdar (6) Erkan (7) 
Ahmet (6)
Levent (6) Cem (7) 
GOLLER :
Dk. 20-56 Fatih, 
Dk. 58 Coşkun 
(Umurspor) Dk. 28 
Erkan, Dk. 51 
Cem (Akarspor)

Vhillanfu dogalgaz isi san.
1 HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

4 Isıtma, sıcak su oe 
a kontrol cihazlarında 

4 üoa B

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

/cıillcınt

ULUKAYA
DOGALGAZ İSI SANAYİ

Tel:513 88 26

m

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓ DOGALGAZ 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


15 Mayıs 2006 Pazartesi
HABER

Sayfa 9

Gemlik Stadında maç sonrası 
çıkan olaylar zor önlendi

Sırası 
Geldikçe
İnan TAMER

Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik İlçe 
Atatürk stadında 
Cumartesi günü 
oynanan Öz 
Karadenizspor 
ile Zeytinspor 
arasındaki maçın 
sonrasında 
yaşanan gergin 
olaylar korkutucu 
boyutlara 
ulaşmadan önlendi. 
İki Gemlik 
takımının 
yaptığı maçta 
futbolcular arasında 
başlayan ve bazı 
idarecilerinde 
duyarsız davranması 
nedeniyle 
gerginleşen olaylar 
maç sonrasına 
yansıdı.
Maçın bitimiyle 
bazı futbolculara 
idari kadroların 
engel olmaması 
nedeniyle çıkan 
tartışmalar 
önlenirken polis 
ekipleri de sahaya 
takviye kuvvet 
istedi.
Stadtan çıkan 
iki takım futbolcuları 
bindikleri 
minibüste 
birbirlerine küfürlü

sataşmalar 
yapınca olaylar 
bir anda alevlendi. 
Yumrukların ve 
tekmelerin 
uçuştuğu kavgaya 
takımların teknik 
adamlarının da 
karışması olayların 
büyümesine 
neden olurken 
polis olayları 
yatıştırmada 
zorluk çekti. 
Gemlik stadında 
ilk kez görülen 
böyle bir olayı 
şaşkınlıkla izlendi. 
Tekmelerin ve 
yumrukların 
kullanıldığı 
kavgaya polis 
coplarımda karışınca 
küfürle başlayan 
tartışmalar olası 
bir katliama 
dönüşmeden 
önlendi.
Yaklaşık yarım 
saat süren 
olaylarda hayati 
tehlikeyi 
yaratacak durum 
yaşanmazken 
olayla ilgili bazı 
kişiler polis ekipleri 
tarafından olayların 
yatışması için 
polis merkezine 
götürüldü.

ÖĞRETMEN ARANIYOR

Rehberlik, Geometri, Matematik, Fen 
Bilgisi, Türkçe ve Coğrafya branşlarında 

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 
görevlendirilecektir.

ORHANGAZİ KONAK DERSHANESİ
Muradiye Mh. Yalova Cd.

Konak İş Merkezi K.1 
ORHANGAZİ / BURSA

Tel: 5732324 
Faks: 5736393 

Gsm: 05373047065 
i.saim@konakdersanesi.com

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09
GEH.YK

■■B GÜNLÜK SYYA8Y GAZETE BBBİ

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Anne yüce varlık
Dün anneler günüydü.
Hayatta olanların elleri öpüldü.' 

Hediyeler sunuldu.
Bizler gibi annelerini yitirenler, kabir

lerini ziyaret edip, mezarına bir çiçek 
bıraktık. Bir fatiha sunduk ruhlarına. 
Allah’tan aflarını diledik.

Anne en yüce varlık.
Yemeyen yediren uyutmak için uyu

mayan, hep veren yaşamı boyu hep veren.
Sevgi veren, şevkat gösteren, canından 

parça olan evladına hep verendir anne.
Anne koruyucu meleğidir insanın.
Yılın bir gününde değil, her günü, her 

saatinde hatırı sorulan, elleri öpülen, boy
nuna sarılıp, hayır duası alınması gereken 
yüce varlıktır anne.

O’nun duası alınmadıkça ne bu dünya
da, ne de öbür alemde rahat huzur görür 
insan.

Sevgili Peygamberimiz “Cennet 
annelerin ayaklarının altındadır” diye 
buyurmuşlardır O’nun yüceliğini belirtmek 
için.

Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Anne ve 
babaya of bile demeyeceksin” diye uyarı
da bulunmaktadır insanoğluna.

Böylesi kutsal varlık olan annelere 
isyan eden, onlara küsen, sorup ara
mayan, döven, söven terk edip giden veya 
senenin bir günü bir kez aramakla yeti
nenler üzerlerindeki en büyük hak sahibi 
annelerinin affına mazhar olabilecekler 
mi?

Çünki annenin affetmediğini, yaradan 
affetmeyeceğini beyan ediyor.

O insanı, annenin canından yaradıyor. 
Böylece Allah’ın en yakını, dostu, sevgili 
kulu annedir.

Ey benim anneleri hayatta olan 
okurlarım.

O büyük varlığın kıymetini bilin. Her 
zaman kendilerini ziyaret edin, ellerinden, 
yanaklarından öpün, hayır dualarını küçük 
de olsa bir armağanla gönüllerini alın.

Anneleri terkedenler, arayıp sormayan
lar, küsenler, horlayanlar!

Yitirdiğinizde anlarsınız o yüce varlığın 
kıymetini.

İnsanın koruyucu meleği yoktur artık.
Canım annemi yitireli tam 20 yıl oldu. 

Sağ olsa da bağrıma bassam. Sarılsam, 
ellerinden, yanaklarından doya doya 
öpsem. Aldığım hayır duasını çoğaltsam.

Ne mümkün. Dualarımızda yaşıyor.
Anneler Günü kutlu olsun Türkiye.
Allah tüm kadın dünyasına anne olmayı 

nasip etsin.
Kimseler anne şefkatinden, ana duasın

dan yoksun kalmasın.
Kimseler “Anam, Anam, Canım Anam” 

diye ağlamasın.
Analar, evlat hasreti ile yanıp, gönülleri 

dağlanmasın.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:i.saim@konakdersanesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuklara yemek 
yedirmek bazen 
aniler için büyük 
sorundur. Onları ikna 
etmek için kılı kırk 
yaran ebeveynlere, 
uzmanların onayını 
almış beş küçük 
önerimiz var.
1-Taklitle öğretin 
Çocuklar anne ve 
babalarının hareket
lerini taklit eder. 
Ebeveynlerin yeme 
alışkanlıkları onlar 
için örnek teşkil eder. 
Çocukların yanında 
sağlıklı beslenmeye, 
büyük lokmalar tüket
meye ve yavaş 
yemek yemeye özen 
gösterilmeli.
2-Seçenek önerin 
Çocuğu sofraya 
çağırdığınızda ona

seçenekler sunun. 
Eğer birkaç farklı 
sebze olursa çoğu 
çocuk tabakta yemek 
isteyebileceği bir şey 
bulabilir. Çocuk 
böylece aynı öğünde 
farklı besin gruplarıy
la beslenme alışkan
lığı da edinmiş olur.
3- Kolayca erişebilsin 
Çocuklar ulaştıkları 
yerlerdeki hafif yiye
ceklere el atar.
Hazırladığınız sağlıklı 
yiyecekleri gün 
içinde kolayca ulaşa
bilecekleri, gözlerinin 
önünde olan yerlere 
koyun.
4- Tabakları süsleyin 
Aynı servis tabağın
daki turuncu havuç, 
yeşil kereviz, küçük 
kırmızı domates ve

beyaz karnabahar 
güzel bir şekil ve 
renk verir, çocuğu 
yemek yemeye teşvik 
eder.
5- Yemek yaptırın 
Çocuklar ne 
yaparlarsa onu yeme

eğiliminde olurlar. 
Anne babalar çocuk
larıyla mutfakta 
eğlenceli saatler 
geçirmeliler. Kek gibi 
yapması kolay yiye
cekler alışkanlık 
yaratır.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in # 
kaleminden

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

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

Sinirli «ıculı di; şıcırdaiw
Bruksuzim 
olarak bilinen ve 
genelde psikolo
jik bozukluk ve 
sinirlilikten 
kaynaklanan, diş 
gıcırdatması, diş 
kayıplarına, diş 
eti hastalıklarına 
neden olurken, 
baş ve yüz 
ağrılarını da 
beraberinde 
getiriyor.
Selçuk Üniver
sitesi Ağız, Diş,

ELEMAN
ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere

KÖRFEZ OFSET
ÇIRAK ARANIYOR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Ercan Durmuş, diş gıcır
datmasının, ağız içindeki kasların, alışılmı 
şın dışında hareket etmesiyle ortaya çıktını 
söyledi. Durmuş, "Bruksizm, gece boyunca 
da görülebilir. Daha yaygın olanı, genelde 
kasların dinlenmeye geçtiği uyku döne
minde olanıdır. Ağız çevresinde bulunan ve 
gece dinlenmesi gereken kaslar, ritmik 
hareketlerle birbirine temas ederek, gece 
boyunca diş gıcırdamasına neden oluyor" 
dedi.

EMRE KUNDURA
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

Dişlerin yapısında ciddi anlamda aşınmalara ; 
ve madde kaybına neden olan diş gıcırdat
masının, diş eti ve çevresindeki dokularda j 
problemlere, çenenin eklem bölgesinde 
hastalıklara yol açtığını dile getiren Durmuş, İ 
bu alışkanlığın, özellikle şakak ve yanak böl* j 
gesindeki kasların aşırı çalışması nedeniyle | 
yüz ve baş bölgesinde de ağrılara neden 
olduğunu belirtti.
Durmuş, şunları kaydetti:
"Genelde psikolojik bozukluk ve sinirlilik, 1 
bruksizme neden oluyor. Bazen kaslardaki J { 
rahatsızlık da bruksizme neden olabiliyor, a 
Hastalık kolaylıkla tedavi edilebiliyor.
Nedenini bildiğimizde tedavi kolaylaşıyor. 1 
Dişlerdeki mevcut rahatsızlığın tedavisi 
yapılırken bu duruma neden olan etkenlerin 
ortadan kaldırılması gerekiyor.
Dişlerin bir kapanış şekli var.
Alt ve üst çene arasına bir plak yerleştirerek 
geçici de olsa hastadaki sıkıntıyı bir süre 1 
ortadan kaldırıyoruz.
Durumu ortaya çıkaran neden, psikiyatri 1 
servisini ilgilendiriyorsa oraya yönlendir! i 
yoruz."
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Kiraz her derde deva Sıcak hava böbrek
Afyon'un 
Sultandağı İlçe- 
si'nde üretilen 
kirazların sadece 
meyvesinin değil, 
kökleri, kerestesi, 
kabuğu, zamkı, 
yaprakları, çiçek
leri, çekirdeği ve 
meyve saplarının 
da değişik iş ve 
sektörlerde kul
lanıldığı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sultandağı 
llçesi'nde üretilen 
ve tamamına 
yakını Fransa, 
Hollanda, İngiltere, 
Almanya ve 
Belçika'ya ihraç 
edilen kirazlar, reçel, 
yemek, konserve ve 
dondurulmuş gıda 
olarak da sofralarda 
yerini alıyor.
Kirazın meyvesinin 
haricinde, diğer 
organları da değişik 
yerlerde kullanılıyor. 
Dünyanın en kaliteli 
mobilyası kiraz ker
estesinden, en 
kaliteli piposu kiraz 
kökünden yapılıyor. 
Kiraz gövdesinden 
çıkan zamklar, şapka 
yapımının yanı sıra 
tıbbi ve kırtasiye 
amaçlı olarak kul
lanılıyor. Kiraz 
ağacının kabuğu, 
yaprakları, Çiçekleri, 
meyveleri, meyve 
sapı ve çekirdek
lerinden ise doğal 
tıbbi amaçlı insan ve

hayvan tedavisinde 
yararlanılıyor.
HER DERDE DEVA 
İdrar söktürücü özel
liği ile böbreklerin 
dostu olan kiraz, 
vücutta biriken 
zehirli maddelerin 
karaciğer ve böbrek 
yoluyla dışarıya 
atılmasını sağlıyor. 
Bu sayede yaş olarak 
tüketilen kiraz 
meyvesi, ürik 
asit ve ürat tuzlarının 
vücuttan atılmasını 
sağladığı için 
romatizma ve gut 
hastalıklarıyla eklem 
kireçlenmesi ve 

damar sertliğinin 
tedavisinde kul
lanılıyor. Kirazın bir 
diğer önemli özelliği 
ise kabızlık giderici 
olması. Özellikle 
bayat yenilen 
yemeklerin, pastırma, 
sucuk gibi gıdaların 
zararlarını önleyen 
kiraz, aynı zamanda

kandaki zararlı 
maddelerin 
vücuttan atılmasını 
ve kanın temizlen
mesini, yüzde 
oluşan sivilcelerin 
gitmesini sağlıyor. 
Kiraz suyunun yüz 
ve boyun kısımları
na sürülmesinin 
derideki bir 
takım kırışıklıkları 
önlediği ve 
giderdiği 
belirtiliyor.
Karaciğerin dostu 
olan kiraz, hastalık

lar sonucunda fazla 
ilaç tüketimi, niko
tinin vücuttan atıl
ması ve zehirlenme 
ler sonucu zorlanan 
karaciğerin yükünü 
hafifleterek iyileşme
sine yardım ediyor. 
Kirazda bulunan 
levüloz adlı şekerin 
rahat sindirilmesi 
nedeniyle, şeker 
hastaları da rahatlıkla 
kiraz yiyebiliyor. 
İçerdiği madensel 
tuzlar ve vitaminler 
nedeniyle, 
hastalıklara karşı 
dayanıklılığı artıran 
kiraz, yapısındaki 
bol fosforuyla da 
sinirleri 
kuvvetlendirerek 
sakinlik sağlıyor. A 
vitamininin önemli 
bir kaynağı olan 
karateni içeren kiraz, 
göz hastaları için de 
tavsiye edilen meyve 
özelliğini taşıyor.

hastalarını etkiliyor
Su Vakfı'nın internet 
sitesinde, terleme 
yoluyla vücutta 
meydana gelen 
su kaybının böbrek 
ve idrar yollarında 
taş oluşmasına 
sebep olduğu 
bilgisi yer aldı. 
Sitede yer alan 
ifadeye göre, 
hava sıcaklığının 
yüksek olması sonu
cu vücuttaki suyun 
daha çok terleme 
yoluyla dışarıya atıl
masının idrarın azal
masına, bu durumun 
da böbrek ve idrar 
yollarında taş oluş
masına zemin hazır
ladığı belirtildi.
Çukurova Üniversite
si (Ç.Ü) Tıp Fakültesi 
Üroloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sinan Zeren, 
sıcak havanın 
özellikle yaz dönem
lerinde böbrek taşı 
hastaları için risk 
oluşturduğu gibi yeni 
hastalıklara da zemin 
hazırladığını vurgu

ladı. Zeren, 
"Sıcak havada 
terlemeyle su 
kaybedilmesi, idrarı 
azaltarak böbrek taşı 
oluşmasına yol açıy
or. Orta yaş üzerinde
ki erkeklerde risk 
daha fazla oluyor" 
dedi.
Çok farklı sebeplerle

oluşabilen böbrek ve 
idrar yolu taşlarının 
büyüklüğü ve yoğun
luğuna göre şiddetli 
ağrılara yol aça
bildiğin! fakat bazı 
idrar yolu taşlarının 
ise oldukça iri 
olmalarına rağmen 
hiçbir şikayete yol 
açmadığını, bunların 
ancak başka 
nedenlerle yapılan 
incelemeler sırasında 
tesadüfen sap
tandığını ifade 
eden Zeren, 
açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: 
"Yaz aylarında, riski 
azaltabilmek için 
günün büyük 
bölümünü kapalı ve 
klimalı ortamlarda 
geçirenler günde 
3 litre, güneşli 
ortamlarda bulunan
lar ise 4-5 litreden 
fazla su içmeli. 
Özellikle, nem 
oranı oldukça 
yüksek olan 

kentlerde böbrek 
taşı hastaları daha 
dikkatli olmalı. 
Ayrıca, limon suyu
nun bazı taşların 
oluşumuna engel 
olduğu da bilimsel 
araştırmalarla 
kanıtlanmıştır. Bu 
nedenle, günlük 
sıvı ihtiyacının bir 
kısmının limonata 
olarak alınması 
yararlıdır. Gazlı içe
ceklerden ise 
kaçınmak gerekir" 
Gece çok sık idrara 
kalkmanın, bulantı, 
kusma ye idrarın 
hafif kanlı olmasının 
böbrek taşı belirtisi 
olabileceğine dikkati 
çeken Zeren, "Eğer 
ağrı birkaç günden 
uzun sürerse, idrar 
yaparken şiddetli 
yanma, yüksek 
ateş gibi belirtiler 

olursa, hemen bir 
uzmana başvurul
ması gerekir" 
dedi.

■ GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 1*2 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 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
Yaioya (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 31II i

k

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

- 
LU I m 

LU (L-

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

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

III 1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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✓ GEMLİK 
GÜBRE SANAYİİ 

✓ BORÇELİK 
✓ BORUSAN 

ÇALIŞANLARINA 
1 MAYIS 

30 HAZİRAN 
TARİHLERİ 
ARASINDA

KAMPANYA
KREDİ KARTINA TAKSİT.,

İNDİRİM
Orhangazi Caddesi No : 80 

GEMLİK Tel : 512 10 11

DOĞAL GAZLI HAYAT „ LS„
OH NE RAHAT
TAKSİTLİ BAHAR KAMPANVRSI
8 TAKSİT 

AYDA 36 YTL 

F24 NİSANİ 

r 31 MAYIS 1 
j TARİHLERİ ARASINDA k 
l\ ABONE OLANLAR i

İÇİN J

6 TAKSİT 

AYDA 49 YTL

Fi HAZİRAN^ 
’ 30 HAZİRAN1
A TARİHLERİ ARASINDA k 
L\ ABONE OLANLAR /j 

İÇİN J
G € M D A S 24 NİSAN>DAN İTİBAREN AB0NE 0LUP 31ağustos 2006 TAR|H|NE j■ı u GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA iDOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. İrtibat Tel : 513 29 29



Türkiye adım adım çölleşiyor
"Küresel Isınma Açısından Süphan ve Cilo Dağlarında Buzul Morfolojisi Araştırmaları Projesi" ile Türkiye'nin çölleşme riskiyle karşı 
karşıya olduğunu ortaya koyan Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ökkeş Kesici, Türkiye'deki tüm buzul 
noktalarındaki son durumu ortaya çıkarabilmek için projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesini beklediğini söyledi. Haberi sayfa 8’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

■güm TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
RMayıs 2006 Salı info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Everesi’in tepesinde 
ilk Türk kadın dağcı

Dünya’nın en yüksek noktası Everest'e 
tırmanmak üzere 27 M art'd a Türkiye'den 
hareket eden 11 kişilik Türk dağcı ekibin 
den 4 kişi, 8 bin 850 metrelik Everest 
zirvesine ulaştı. Petrol Ofisi 2006 
Everest Türk Takımı’ndan Eylem Elif 
Maviş ilk önce zirveye ulaştı. Syf 10’da

Son nema başvuruları haşladı
Ziraat Bankası, 10. Taksit Nema ödemele 
rinde kurum ve işyeri başvurularını dünden 
itibaren kabul etmeye başladı. Bu, ücretlile 
rin alacakları son nema olacak. Nema 10. 
Taksit Talep Dosyaları, kurum veya işyerleri 
nin e-posta adreslerine iletilecek. Sayfa 7’de

Mimarlar Odası’nın düzenlediği “Nasıl bir Gemlik?” konulu kompozisyon yarışmasının sonuçları açıklandı

Özlem Aris birinci oldu
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet’e saldırı
Cumhuriyet Gazetesine ard arda üç bombalı I 

saldırı düzenlendi.
Cumhuriyet, Atatürk ilke ve devrimlerini ı 

ülkede bağımsız olarak savunan tek ulusal ı 
yayın organıdır.

Her dönemde bu çizgisinden hiç ödün ver
medi.

Türkiyenin en önemli kalemleri bu gazetede 
yetişti.

Yobazın, din sömürüsü yapan hokkabazın, 
şeriatçının, fırsatçı sermayenin, soyguncunun, 
vurguncunun, talancının, halkın malını 
özelleştirme adına yok pahasına satan iktidar
ların, demokrasi düşmanlarının, siyaseti yan
daşlarına çıkar sağlamak için yapan 
siyasetçinin, Atatürk düşmanlarının hep 
karşısında oldu.

Halktan yana oldu, emekten yana oldu.
Devlet, siyaset ve mafyanın ipliğini pazara 

çıkardı.
Bu uğurda Uğur Mumcu’yu, Ahmet Taner 

Kışlalı’yı, Muammer Aksoy’u, Bahriye Üçok’u 
şehit verdi.

Şimdi aynı mihraklar, yine cumhuriyeti 
hedef seçtiler.

Güpegündüz ellerindek bombayı 
Cumhuriyetin bahçesine atarak zarara yol 
açtılar ve adeta meydan okudular.

Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet ile yaşıttır.
Kurtuluş Savaşında İstanbul’u değil, 

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını desteklemiş, 
matbaasını da Ankara’ya taşmış olan Yunus 
Nadir’in eseridir.

Atatürkçülere ve ulusalçıhğı savunanlara 
karşı AKP iktidarında döneminde büyük savaş 
açıldı.

Cumhuriyet Gazetesi Atatürkçülerin kale
sidir. Üç değil on bomba bile atsalar 
Atatürkçüleri yıldıramazlar.

Cumhuriyet çalışanlarına geçmiş olsun di
। yorum. ___________________________

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin Liseler arasında düzenlediği "Nasıl bir 
Gemlik?" konulu kompozisyon yarışması sonuçlandı. Mimarlar Odası’nda toplanan 
jüri üyeleri, Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencisi Özlem Aris'in hazırladığı kom
pozisyonu birinci seçtiler, ikinciliği yine aynı okuldan Esra Cankut alırken 
üçüncülüğü ise Gemlik Lisesi’nden Gülden Yıldız kazandı. Oda Temsilcisi Osman 
Turan yaptığı açıklamada, birinci olan esere 300 YTL. İkinciye 200 YTL ve üçüncüye 
de 100 YTL verileceğini söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri görme 
özürlü arkadaşlarına özel bilgisayar hediye etti
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri, 
görme özürlü olan 
arkadaşları Mustafa 
İşbilir için başlattıkları 
kampanya ile özel bil
gisayar aldılar. 
Dün, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in de 
katıldığı bir törenle 
İşbilir’e bilgisayarı tes
lim edildi.
Okul Müdürü Aka, 
İşbilir’in sınıfta takip 
edemediği derslerini 
rahatlıkla bu 
bilgisayarla 
yapabileceğini söyle
di. Haberi sayfa 2’de

“Piyasadaki hareketlilik normaF
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, son günlerde mali 
piyasalarda gözlenen dalgalanmalara 
yönelik olarak "Türkiye'de geçen hafta 
görülen hareketlilik, öngörülebilir 
sınırlar içinde" dedi. Haberi sayfa 9’da

Kent Müzesi yılın en iyi 
3 müzesi arasına girdi

Portekiz’in Başkenti Lizbon'da düzenlenen 
Avrupa Müze Formu’nuri ‘Yılın en iyi müzesi' 
ödülünde 19 ülke yarıştı. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent Müzesi, Avrupa’da yılın en 
iyi 3 müzesi arasına girdi. Haberi sayfa 12’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Fenerbahçe

“Para başarının mükafatıdır” derdi rah
metli Sakıp Sabancı..

Çok önemli bir deyiş.
Özellikle Sakıp Sabancı deyince..
Çünkü Sabancı ekonomik anlamda sorun

larını çözmüş ve hiçbir zaman para hırsına 
bürünmemiş bir “adam”..

Allah nur içinde yatırsın..
Dedikten sonra gelelim Fenerbahçe’ye..
Türkiye 1 Futbol Ligi şampiyonluğunu 

Galatasaray’ın hırsına, azmine teslim etti.
Fenerbahçe’nin dışında Türkiye’de 

ekonomik, teknik ve sportif anlamda tüm 
sorunlarını çözmüş bir başka spor kulübü 
daha yok.

Demek ki paranın gücü bir yere kadar...
Başarıya ulaşmak için..
İnanç, saygı, dürüstlük, iyi niyet gibi 

değerler de gerekiyor..
Fenerbahçe Pazar günkü maçta 

Denizli’nin karşısında döküldü...
Yerlere serildi..
Kuşkusuz maçın sonucunu etkileyen 

nedenlerden biri de Denizlispor yan
daşlarının çok akıllıca planladıkları ve uygu
ladıkları “oyun durdurma, futbolu soğutma” 
taktiğiydi ama ne olursa olsun ...

Bir futbolcusu koskoca Denizlispor 
takımını alabilecek güce sahip 
Fenerbahçe’yi affettirmez.

Türkiye'de ne kadar kupa varsa tümünü 
alabilecek teknik kadrosu bulunan

Fenerbahçe’nin içine düştüğü durumu 
açıklayabilecek tek bir sözcük var, o da ; 
“ruhsuzluk”

Oysa, bırakın ekonomik büyüklüğü, 
Fenerbahçe’nin şampiyon olması için 
taraftarına olan sorumluluğu bile tek başına 
bir etken

Oynarsın..
Çabalarsın..
Gücünün sonuna dek rakibi zorlarsıh..
Yenilirsin..
Anlarım...
Ama, yerlerde sürünürsen sonuna dek 

eleştiririm..
Eleştiririz..
Tuncay, Nobre, Appiah, Anelka....
Akıllarıyla bedenleri farklı yerdeydi..
Ki Tuncay, çalışkanlığıyla taraftarın son

suz güvenine mazhar olmuş bir topçuyken..
Lafı uzatmaya gerek yok...
Galatasaray inandı ve kazandı..
Fenerbahçe “toplumsal bilinçden” uzak 

futbolu ve felsefesiyle kaybetti..
Galatasaray’ı kutluyorum..
Fenerbahçe’nin özellikle 2005-2006 futbol 

sezonundan önemli dersler çıkarmasını 
bekliyorum..

Bir de Fenerbahçe’nin Adnan Polat gibi 
yöneticilere sahip olmasını diliyorum.

ELEMAN ARANIYOR

‘ ——

Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri görme 
özürlü arkadaşlarına özel bilgisayar hediye etti

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin 
görme özürlü 
arkadaşları için 
başlattıkları çaba 
sonuç verdi.
Dün İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in de 
katılımıyla 
Okul Müdürü İdris 
Aka'nın odasında 
Mustafa İşbilir'e 
görme özürlüler için 
hazırlanan özel 
bilgisayar 
hediye edildi.
Aynı okulda okuduk
ları görme özürlü 
arkadaşları Mustafa 
İşbilir için başlattıkları 
kampanya ile insanlık 
örneği verejı genç
lerin çabasına Okul

Aile Birliği de katkı 
yapınca ortaya 
mükemmel bir 
insanlık örneği çıktı. 
Bir süre önce 
okulun orkestrasında 
bulunan Özgür Demir, 
Vedat Koray Karbay, 
Umut Afşar, Fırat 
Soygan ve Can 
Şallı’nın Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
arkadaşlarına destek 
amacıyla konserle 
başlayan girişime 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Fatma 
Akçıllar'da destek 
vererek güzel bir 
kampanya 
başlatılmıştı.
Okulda öğrenim 
gören öğrencilerinde 
harçlıklarından 
ayırdıkları katkılarla 
büyüyen kampanyada

toplanan paralarla 
arkadaşlarına özel bir 
bilgisayar almanın 
mutluluğu yaşayan 
gençler insanlık 
örneği vermenin 
sevincini yaşadılar. 
Kampanyayı başlatan 
öğrencilere okul adına

1- Büroda çalışacak 
lise veya yüksekokul mezunu 
bayan eleman aranmaktadır.
2- Askerliğini yapmış olan 
20-30 yaş arası eleman alınacaktır.
GEMSflN TEL: 0224 514 36 86 
RSRNSOR GSM: 0.532 482 45 60

teşekkür belgesi 
verilirken bundan 
sonra derslerini özel 
bilgisayarda yapma 
olanağı bulan 
görme özürlü öğrenci | 
Mustafa İşbilir, 
duygularını ifade 
etmekte zorlandı.
Arkadaşlarından her . 
zaman yakınlık ve 
destek aldığını ifade 
eden 9. Sınıf öğrencisi 
Mustafa İşbilir, onlara I 
teşekkür etti.
Özel yapım bilgisa
yarın özelliklerini 
anlatan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka, ] 
her tür kitap ile 
ödevlerin bilgisayarda 
taranmasının ardın
dan sözlü olarak 
anlatımının yapıldığı 
ve görme özürlüler 
için sınıfta takip 
edemediği derslerin 
rahatlıkla bu 
bilgisayarla yapıla
cağını söyledi.
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Mimarlar Odası’nın düzenlediği “Nasıl bir Gemlik?” konulu kompozisyon yarışmasının sonuçları belli oldu

Özlem Aris birinci oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nin 
Liseler arasında 
düzenlediği 
"Nasıl bir Gemlik?" 
konulu kompozisyon 
yarışması 
sonuçlandı.
11 Mayıs 2006 
Perşembe günü 
Mimarlar 
Odası’nda 
toplanan jüri üyeleri 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Özlem 
Aris'in hazırladığı 
kompozisyonu 
birinci seçtiler. 
Mimar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan ile Oda 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Mimar Emel 
Kaptan ve Tarık 
Kaplan'ın yanı sıra 
Kız Meslek Lisesi 
Edebiyat öğretmeni 
Davut Özdemir 
ye Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Edebiyat Öğretmeni 
Ali Uzun'dan

Osman Turan, "Nasıl bir Gemlik? konulu kom
pozisyon yarışmasının sonuçlarını açıkladı.

oluşan jüri, 
ilk üç ile 5 adet 
kompozisyonu 
ödüle layık buldu. 
Yarışmayı kazanan 
öğrencilere
19 Mayıs 2006 
günü saat 14.oo de 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Lokali’nde 
düzenlenecek 
törenle ödüllerinin

verileceğini duyuran 
Mimarlar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan, yarışmaya 
katılan öğrenci ve 
onları teşvik eden 
aileleri ile okul ve 
yöneticilerine 
teşekkür etti.
Özlem Aris'in 
birinci olduğu 
"Nasıl bir Gemlik?" 
isimli kompozisyon

yarışmasında 
ikinciliği yine 
aynı okuldan 
Esra Cankut 
alırken üçüncülüğü 
ise Gemlik 
Lisesi’nden 
Gülden Yıldız 
kazandı.
Mansiyon birincisi 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Sergül Ece, ikinci 
Anadolu Ticaret 
Meslek Okulu’ndan 
Tuğba Aytaş, 
üçüncü Gemlik 
Lisesi’nden Merve 
Beki, dördüncü 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi’nden 
Kübra Başaran 
ve beşinci Ticaret 
Meslek Lisesi’nden 
Demet Adakan 
oldular.
Kompozisyon 
yarışmasında birinci 
olan esere 300 YTL. 
İkinciye 200 YTL 
ve üçüncüye de 
100 YTL verilirken, 
mansiyon kazanan 
kompozisyonlara 
50 YTL verilecek.

Bıçakla şaka hastanelik etti
Çırpan Mahallesi nde 
dün meydana 
gelen olayda, 
N.A. ve B.A. 
isimli iki arkadaşın 
şakalaşması 
hastanede bitti. 
B.A. elinde bıçak 
olmasına rağmen 
şakalaştığı 
arkadaşı N.A.'nın 
yaralanmasına 
neden oldu.
Olayın ardından has
taneye kaldırılan 
N.A. tedavi altına 
alınırken, hayati

tehlikesinin bulun
madığı bildirildi.
Bu arada B.A. ise 
polis tarafından 
gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruştur
manın başlatıldığı 
bildirildi.
APTES ALIRKEN 
ÇANTASI ÇALINDI 
Nalbantoğlu 
Mahallesi'nde dün 
meydana gelen 
olayda, K.C. 
isimli şahıs cami 
lavabosunda 
aptes almak için

ceketini askılığa 
bıraktı. Aptestin 
ardından ceketini 
giyinen K.C.
cebindeki çantasının 
alındığını fark etti. 
Bir miktar paranın 
yanı sıra kimlik ve 
kredi kartlarının 
bulunduğu çan
tasının çalındığını 
belirten K.C. polise 
başvurdu. Ekipler de 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.
MAZOT HIRSIZLIĞI 
Yavuzselim

Mahallesi'nde 
M.Y. isimli şahsın 
park halindeki 
kamyonundan 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsızlar 
tarafından yaklaşık 
650 YTL tutarında 
mazot çalındı. 
Hırsızlık olayının 
ardından M.Y.'nin 
şikayeti doğrultusun
da harekete geçen 
polis, hırsız ya da 
hırsızların yakalan
ması için soruşturma 
başlattı. BHA
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Ovaakça’da 
trafik 
düzenlemesi

Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ) Genel 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamaya göre İstanbul 
Yolu'nda gerçekleştirilecek 
kanalizasyon ve yağmursuyu 
çalışmaları nedeniyle, 
bölgede zorunlu trafik 
düzenlemesine gidildi. 
İstanbul Yolu'ndaki Demirtaş 
Kavşağı ile Ovaakça

arasında kalan bölümde 
biriken yağmurcularının 
deşarj edilmesi amacıyla 
orta refüje “V” şeklinde 
kanal inşa edilecek.
17 Mayıs-1 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
çalışmalar süresince 
trafik, İstanbul-Bursa 
istikameti iki şeride 
düşürülerek sağlanacak.

p D'$ Hekimi Özcan VURAL
I ozcanvural1933@hotmail.com 

|_____\ _____| www.ozcanvural.sayfasi.com

Galatasaray Şampiyon
Evet Galatasaray şampiyon..
Bu şampiyonluk kelimelerle anlatılamaz.
Sayın okurlar; Bu şampiyonluk bundan 

önceki şampiyonluklara benzemez..
Sezon başından beri zorluğa rağmen, yıl

mayan, tükenmeyen, yıkılmayan 
Galatasaray’ın manevi gücünün gövde gös
terisidir...

Para gücünün, Galatasaray ruhuna 
yetmediğini göstermesi bakımından bu 
şampiyonluk başka diyoruz..

Yüreğiyle oynayıp, aylarca para-pul 
almadan her soruna gögüs geren, yılmadan, 
rakiplerinden bazılarının yakışıksız sataş
malarına aldırmadan mücadele eden sporcu
larıyla Galatasaray şampiyonluğu kazandı..

Her şeyi ak olan bu şampiyonluk helal 
olsun, Sarı-kırmızıh camiaya..

Yıldız oyuncularla maç kazanırsınız, (Real- 
Madrid, Fenerbahçe) Takım olursanız 
Şampiyonluğu kazanırsınız.. (Galatasaray)

Bu şampiyonluk geçen hafta 
Galatasaray’a göz kırpmıştı...

Haşan Kabze’nin 92.47 Beşiktaş’a attığı 
galibiyet golü Allahın, kötü niyetlilere verdiği 
bir işaretti.. Galatasaray’ın parasızlığı dillere 
dolandırıldı, fakir fukara edebiyatı ile 
yıpratılmaya çalışıldı, şımarık, haddini bilmez 
bir yönetici bu camiayı küçük düşürüp, alay 
etmeye kalktı.

Denizli maçından sonra televizyonun gös
terdiği tribündeki Fenerbahçeli yöneticilerin, 
bilhassa bu sözleri söyleyen yöneticinin 
acıklı hali, asıl acınacak kişinin o olduğunu 
gösterdi..

Böyle kişilere en iyi cevap sahada ve 
rilendir. '

Yerlerde kalıp ağlayanlar, Kupayı da 
-Şampiyonluğu da kaybedip, büyük gör
menin, kötü laf söylemenin, şımarıklığının 
altında ezildiler.

Herkes haddini bilecek...
Şunu açıkça her sporsever söylemelidir...
Galatasaray - Beşiktaş - Fenerbahçe (Bu 

sene ki sıralama) Türkiye’nin sportif anlam 
da eşit büyüklükte kulüpleridir. Zaman 
zaman birisi biraz ileri çıkar, şampiyonluklar 
kazanabilir. Ama aslında büyüklükte eşittir
ler..

Türkiye’de futbolun nasıl çirkinleştirildiği
ni ve insanların biri birine nasıl düşman 
edildiğini gördük.. Kaptanı kaleciyi mafya 
adamlarına dövdüren, taraftarları ellerinde 
döner bıçakları ile maça gönderen yönetici 
ler, bu edepsiz kıtalara otobüs, yemek ve 
bilet temin ederek aslında Türk sporunu 
katlediyorlar, sonrada televizyonlarda utan
madan konuşuyorlardı..

Ne yazık ki Türk sporseveri de böyle 
başkanları destekliyor, onun peşinden 
giderek, ağzı bozuk yöneticilere prim sağlı 
yorlardı..

UEFA kupasını ve Süper kupayı daha 
önce kazanmış olan Galatasaray Spor 
kulübünün (Bu kupaları başka kazanan Türk 
kulübü yok) 2006 yılı Lig Şampiyonluğunu 
kutlar, dürüst ve iyi niyetli kişilerin her daim 
kazandığını bilmenin sevinci ile bilmeyenlere 
hatırlatırız..

RE RE RE, RA RA RA, Galatasaray 
-Galatasaray CİM BOM BOM...

DEVREN SATILIK 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

GSM : (0.536) 567 48 28

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Elif ESMEN

Soyfoltin SEKERSÖZ

Manastır’da kiralık daire İnan Market Yanı, Adatepe Sitesi
Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m^

t-

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 186 m2 çekme katlı, İçindeki yeni atarl makineleriyle satılık dükkan.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ önünde 116 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

İM te Elim»

19 Mayıs gösterileri için 
son provalar yapılıyor

Cuma günü yapılacak 
olan 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
Bayramı'nda 
izleyeceğimiz 
gösterilerin 
provaları sürüyor. 
İlçe Atatürk 
Stadında yapılacak 
kutlamalar için 
hazırlıklarını 
sürdüren okullar, 
beden eğitimi 
öğretmenleri

nezaretinde her 
gün prova çalışmaları 
yapıyor.
Öğretmenlerinin 
gösterdiği hareketleri 
müzik eşliğinde 
yapmak için çalışan 
kız ve erkek 
öğrenciler sahada 
güzel bir görüntü 
veriyorlar. Cuma 
günü özel hazırlanan 
giysiler İçinde gösteri 
yapacak olan öğren
ciler, gösterilerini en

İyi şekilde yapmak 
İçin var güçleriyle 
çalışıyorlar. 
Öte yandan cuma 
günü yapılacak olan 
19 Mayıs kutlamaları 
cuma günü saat 
O9.oo’da Atatürk 
Anıtı'nda çelenk 
sunma töreni İle 
başlayacak. 
Törenlere saat 
lO.oo’da Atatürk 
Stadyumu’nda 
devam edilecek.

it

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 lçlnde)YenlDevlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 64 m2 2 dükkan 

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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 kav*ağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macide ÖZALP
Tel:51324 74 Fax: 5141021

DYP'li hanımlardan hemşirelere ziyaret

Doğru Yol Partisi 
Kadın Kolları 
Yönetim Üyeleri 
Hemşireler Haftası 
nedeniyle sağlık 
kuruluşlarında 
çalışan hemşirelere 
çiçek vererek 
Anneler Günü’nü de 
kutladılar.
İlk olarak Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
hemşirelerine 
giderek çiçek veren 

DYP Kadın Kolları 
Başkanı Safiye Çevik 
ve arkadaşları hemşi 
relerin gününü kut
ladılar. DYP'II hanım
lar daha sonra 
Muammer Ağım Sahil 
Devlet Hastanesine 
geçerek önce 
Başhemşire Nuran 
Erden'e çiçeğini 
verdiler. Emekli 
hemşire 
olan Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çevik hemşireliğin 
zor mesleklerden biri 
olduğunu belirtirken 
"hemşirelik demek 
sevgi demektir, saygı 
ve sabır demektir. 
Hastanede yatan 
hastalara gösterilen 
İlgi ve sevgi İlaçlar
dan daha iyi etki yap
tığı görülmüştür. 
Aynı zamanda birer 
kadın olarak anneler 
gününüzü de kut
larım" şeklinde 
konuştu.

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Borusan İlköğretim Olulu Anasınıfı öjrencilerinıleıı Anneler Giinii gösterisi
Elif ESMEN
Borusan İlköğretim 
Okulu Anasınıfı 
öğrencilerinin okul 
toplantı salonunda 
yaptıkları gösteri 
aileleri tarafından 
beğeniyle izlendi. 
Anneler Günü için 
hazırladıkları şiirler, 
şarkılar ve tiyatro 
gösterileriyle 
sergileyen minikler, 
ayrıca annelerine 
çeşitli hediyeler de 
vererek sevgilerini 
gösterdiler.
Borusan İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan, 
küçük öğrencilerin 
büyük başarısını 
kutlarken, Anasınıfı 
öğretmeni İman 
Mutsuz ile Resim 
Öğretmeni Nefise 
Büryan'a 
başarılarından 
dolayı teşekkür etti. 
Borusan İlköğretim 
Okulu 6-7-8. nci 
sınıf ve Anasınıfı 
öğrencileri, bir yıl 
boyunca yaptıkları 
çeşitli el eserlerini 
de sergileyerek

ailelerin 
beğenisine sundular. 
Öğrencilerinin 
başarılarından 
gurur duyduğunu 
belirten Okul 
Müdürü Koreyhan, 
"Okulumuzda eğitim 
ve öğrenim gören 
öğrencilerimizi 
meydana getirdikleri 
el sanatları 
ürünlerinden ve 
bunları yaparken 
gösterdikleri çabadan 
dolayı sizlerin 
huzurunda bir kez 
daha kutluyor ve 
başarılarının 
devamını diliyorum" 
şeklinde konuştu.

EMİR GÜL
"Gem 
Gaz â

^MÜHENDİSLİK
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

fGEM-GAZ GEM-GAZ

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

5130302
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Kavşaklarda son aşamaya gelindi
Acemler Köprülü 
Kavşağı inşaatı sebe
biyle kapanan izmir- 
Bursa ana yolu 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin tarafından 
hizmete açıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin , 
‘Ulaştıran ulaşım’ 
hedefinde yapımına 
başladığı Acemler, 
Esentepe ve Polis 
Okulu Kavşakları’nın 
inşaatlarında sona 
doğru yaklaşılıyor. 
Acemler Köprülü 
Kavşağı inşaatı sebe
biyle kapanan ana 
yolun Bursa-İzmir 
istikametinden sonra 
İzmir-Bursa yönü de 
trafiğe açıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in yolu hizmete 
açmasından sonra 
vatandaşlar, klakson 
çalarak, memnuniyet
lerini dile getirdiler. 
Başkan Şahin, daha 
sonra Acemler 
Köprülü Kavşağı’nın 
Çekirge-Çevre Yolu ‘ 
bağlantısını sağlaya

cak olan köprü inşaa 
tında da inceleme 
lerde bulundu.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, ulaştıran 
ulaşım hedefine adım 
adım yaklaştıklarını 
belirtirken, "Acem 
ler’de 12 yıldır 
çözülemeyen trafik 
problemini sona er 
dirmek için başlattığı 
mız köprülü kavşak 
inşaatının yüzde 60’ı 
tamamlandı. Diğer 
yatırımlarımızda 
olduğu gibi Acemler 
Köprülü Kavşağı ’nı 
söz verdiğimiz gibi 

eylül ayında hizmete 
açacağız. Acemler’le 
birlikte yapımı devam 
eden Esentepe ve 
Polis Okulu Kavşakla 
n’nın da inşaatları 
hızlı bir şekilde de 
vam ediyor. Esentepe 
haziranda, Polis 
Okulu da temmuz 
ayında hizmete gire
cek. Bu kavşaklar 
tamamlandığında 
trafikteki en büyük 
düğümde çözülmüş 
olacak’’ dedi.
Başkan Şahin ayrıca 
Acemler Köprülü 
Kavşağı inşaatı sebe
biyle iki tarafından da 

yol geçen Emniyet 
Müdürlüğü’ne ait 
sosyal tesislerin iki 
kurum arasında pro
tokolle kaldırılacağını 
da bildirdi. Şahin, 
sosyal tesisler için 
Emniyet Müdürlü 
ğü’ne BUTTİM’in arka 
sında yer tahsisi yap
tıklarını da sözlerine 
ekledi. Başkan Şahin, 
daha sonra Büyük 
şehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Recep 
Akyıldız’la birlikte 
kavşak inşaatlarını 
gezerek, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

AKP’li gençlerden 
“Gençlik 

$öleni”ne davet
AK Parti Gençlik Kolu 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, 18 Mayıs 
2006 tarihinde 
Antalya Atatürk 
Stadyumu’nda 
yapılacak olan 
5. nci geleneksel 
Gençlik Şölenine 
Gemlikli gençleri 
davet etti.
Yılmaz yaptığı 
açıklamada, 
17 Mayıs 2006 
Çarşamba gecesi 
saat H.oo’de 
İskele Meydam’ndspı 
otobüs kalkacağını 
söyledi.
"Cumhuriyetiıhizin 
kurucusu olan * 
Mustafa Kemal 
Atatürk 19 Mayıs 
1919 tarihinde 
Samsun’a çıkarak 
milli mücadeleyi 
başlartm ıştır.
Milli mücadelenin

başlangıcı olan 
19 Mayıs’ı Ulu Önder 
Atatürk Gençlik ve 
Spor Bayramı olarak 
gençliğe armağan 
etmiştir" diyen 
Yılmaz, "Gençliğe 
büyük önem veren 
AK Parti Genel 
Merkezi Gençlik > 
Kolları tarafından 
her yıl gençlik şöleni 
düzenlenmektedir. 
Birincisi Samsun’da 
yapılan Gençlik 
Şöleni’nin 4.ncüsü 

.geçen yıl
Bursa’da yapıldı. 
Her yıl 18 Mayıs 
tarihinde yapılan 
Gençlik Şöleninin' 
5. ncisi Antalya’da 
yapılacak.
Gençlik şöleninde 
Uğur Işılak, Murat 
Göğebakan, Zara 
ve Gece yolcuları 
sahne alacak" dedi.

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
9 •

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & €l İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 5-13 35 95
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Öğrenciler aşır yük altında Son nema başvuruları başladı
Özellikle ilköğretim 
okulu öğrencilerinin 
beyinlerinin bilgi, 
bedenlerinin de çanta 
yükünden kurtarıl
ması gerektiği 
bildirildi.
Çukurova Üniversite
si Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Doğanay, 
yaptığı açıklamada, 
değişen ve çoğalan 
bilginin, eğitimde 
kullanma yollarının 
da değişmesi gerek
tiğini söyledi.
Eğitimde amacın, 
kişinin kendini, 
sosyal ve fiziki 
çevresi ile bunların 
etkileşimini anlayıp 
geliştirmesi 
olduğunu belirten 
Doğanay, bilgiye, 
nihai bir amaç değil, 
bir araç olarak 
bakmak gerektiğini 
ifade etti.
Doğanay, eğitimde 
bilgilerin, tıpkı bir 
hammadde gibi zihin-

lerde işlenerek 
sorunların 
çözümünde, karar 
verme sürecinde 
kullanılabilecek bir 
duruma getirilmesi 
gerektiğini belirterek, 
"Böylelikle bilgi işe 
yarar hale gelir. İşlen
memiş bilgi yalnızca 
ezber bilgidir" dedi. 
Bir kişiye ne kadar 
çok bilgi yüklenirse, 
o kadar iyi eğitilmiş 
olacağının yanlış bir 
anlayış olduğunu 
ifade eden Doğanay, 
şöyle konuştu: 
"Önemli olan kişinin 

belleğindeki ham 
bilgilerin çokluğu 
değil, onları işleye
bilmesi ve kullanıla
bilir bir duruma 
getirebilmesidir. Bu 
nedenle, artık 
okullarımızda öğren
cilere bilgi yükleme 
yerine, bilgileri 
işleme kapasitesi 
geliştirilmeli. 
Kişi, bu becerilerle 
donatıldığında, 
karşılaşacağı yeni 
bilgileri beyninde 
kolaylıkla işleyerek 
kullanılabilir hale 
getirecektir."

Ziraat Bankası, 10. 
Taksit Nema 
Ödemelerinde kurum 
ve işyeri başvuru
larını dünden itibaren 
kabul etmeye başla 
dı. Bu, ücretlilerin 
alacakları son nema 
olacak.
Kurum ve işyer
lerinin, unvanlarını 
taşıyan elektronik 
posta adresiyle 
birlikte, en son kesin
ti ve katkı tutarlarını 
yatırdıkları Ziraat 
Bankası şubelerine 
başvurmaları 
gerekiyor.
Bundan önceki taksit 
ödemelerinde olduğu 
gibi, "kurum ve işyeri 

aracılığıyla" talepte 
bulunan hak sahip
lerinin ödemeleri, 
Hazine'nin belirleye
ceği ödeme tarihini 
takiben, en geç 
3 gün içinde 
yapılacak.
Kurumu aracılığıyla 
başvurmayan hak 
sahipleri ise eskiden 
olduğu gibi bir aylık 
takvim içinde 
sıralarını bekleyecek. 
Bu arada kurum veya 
işyeri yetkililerine 
10. Taksit Nema 
Ödemesi yapılabilme
si için; son bir ay 
içinde verilmiş kamu 
kurum ve kuruluşları 
için resmi 

görevlendirme/yetki 
yazısı, diğer kuru
luşlar için noter tas
dikli yetki belgesi ve 
imza sirküleri, işyer
lerine ait tasarrufu 
teşvik işyeri sicil * 
numarası, kurum 
veya işyeri irtibat 
telefonu ve 
geçerli e-posta 
adresiyle 
birlikte, başvuru 
yapmaları gerekiyor. 
Bankaca 
hazırlanacak 
Nema 10. Taksit 
Talep Dosyaları, 
kurum veya 
işyerlerinin 
e-posta adreslerine 
iletilecek.

MÜHENDİSLİK ltd. şti
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus J^A|GAZ

ISISAN KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA HAVALANDIRMA 
SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT

YETKİLİ BAYİİ TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazalar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 

, Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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“Cumhuriyet için çaba gösterilmeli"
Türkiye'de, Ağrı, Cılo, 
Süphan ve Kaşgar 
dağlarının bir kısmın
da kalan çok az mik
tardaki buzulun son 
1.5 yılda yüzde 1 
daha eridiği tahmin 
ediliyor. Buzullardaki 
erimeyle Türkiye'nin 
çölleşmeye adım 
adım yaklaştığı 
belirtiliyor. 
"Küresel Isınma 
Açısından Süphan ve 
Cilo Dağlarında Buzul 
Morfolojisi 
Araştırmaları Projesi" 
ile Türkiye'nin 
çölleşme riskiyle 
karşı karşıya 
olduğunu ortaya 
koyan Gaziantep 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ökkeş Kesici, 
Türkiye'deki tüm 
buzul noktalarındaki 
son durumu ortaya 
çıkarabilmek 
için projenin 
TÜBİTAK tarafından 
desteklenmesini bek
liyor.
Kesici, bulunduğu
muz coğrafyanın 120 
bin yıla kadar uzanan 

"Buzul Dönemi" 
yaşadığını, bu 
süreçte ısınma 
dönemleri 
yaşandığını ve kalıcı 
kar sınırının 
düştüğünü belirterek, 
bunun sonucunda 
Türkiye'de dağların 
zirvelerinde, büyük 
kar yığını veya kütle 
halinde, örtü, vadi ve 
çukurlara yerleşmiş 
şekilde buzullara 
rastlandığını kaydetti 
Kesici, bu durumun 
tespiti için 2002 yılın
da gerçekleştirdikleri 
buzulların gelişimiyle 
ilgili ön araştırma 
niteliğindeki "Küresel 
Isınma Açısından 
Süphan ve Cilo 
Dağlarında Buzul 
Morfolojisi 
Araştırmaları

Projesi"nin 
Türkiye genelindeki 
buzulların yok 
olma sürecine 
girdiğini ortaya 
çıkardığını 
vurguladı.
Proje sunulduğunda, 
Süphan ve Cilo 
dağlarındaki 
buzulların yüzde 
97'sinin erimiş 
olduğunu kaydeden 
Kesici, buzulların 
son 1.5 yılda da 
yüzde 1 oranında 
eridiğinin tahmin 
edildiğini belirterek, 
"Bu Türkiye'de 
çölleşmeye adım 
adım yaklaşıldığını 
gösterir. Buzullardaki 
erime şiddetle 
ısındığımızın 
delilidir" diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
kimi konulardan 
yakınmak yerine, 
Atatürk'ün sağladığı 
çağdaş, aydınlık, laik 
ve demokratik 
Cumhuriyet'in son
suza dek sürmesi 
için herkesin elinden 
gelen çabayı 
göstermesinin 
zorunlu olduğunu 
söyledi. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, "Doğumunun 
125. Yılında 
Mustafa Kemal 
Atatürk Uluslararası 
Sempozyumu"nda 
yaptığı konuşmada, 
Atatürk'ün 
düşlediği Türkiye'ye 
ulaşmak için, 
yapılması gerekenin, 
düşüncelerini ve 
felsefesini 
özümsemek ve 
gelecek kuşakları 
ilke ve devrimlerinin 
ışığında, çağdaş bir 
eğitimle yarınlara 
hazırlayabilmek 
olduğunu belirtti. 
Sezer, konuşmasın
da Atatürk'ün, 
kadına toplumdaki 
hak ettiği yerin ve

değerin verilmesini 
sağladığını kaydetti. 
Sezer, bu niteliğinin, 
Yüce Önder'in yalnız 
ülke içinde değil 
dışında da büyük 
takdir toplamasına 
neden olduğuna 
işaret etti.
Atatürk'ün hiçbir 
zaman hayalperest 
olmadığını da vurgu
layan Sezer, "O, 
yarının insanıdır, 
olaylara ve 
gelişmelere böyle 
bakmış, koşulları ve 
olanakları bu yak

laşımla değer
lendirmiş, her zaman 
ulusu için en iyisini 
hedeflemiştir.
Hedefe ulaşma 
sürecinde her zaman 
doğru adımlar 
atmıştır. Atatürk, 
cumhuriyetle birlikte 
demokrasiye geçme 
düşüncesini süreç 
içinde kimi zaman 
denemelerle yaşama 
geçirmeye çalışmış, 
demokrasi hedefind
en hiçbir zaman 
vazgeçmemiştir" 
diye konuştu

5r di
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“Piyasadaki hareketlilik normal”
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abd üIlatif Şener, 
son günlerde mali 
piyasalarda gözlenen 
dalgalanmalara 
yönelik olarak 
"Türkiye'de geçen 
hafta görülen 
hareketlilik, 
öngörülebilir sınırlar 
içinde" dedi.
Türkiye Masası Şefi 
Lorenzo Giorgianni 
başkanlığındaki IMF 
heyetini kabulünden 
sonra gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan 
Şener, Türkiye'de 
ekonomik dengelerin 
kurulduğunu, piyasa 
mekanizmasının 
güçlendirildiğini 
vurguladı. Şener, 
bu çerçevede 
sınırlar içinde 
bazı hareketliliğin 
olabileceğini belirtti 
Şener, görüşmede 
"cari açıkla ilgili bir 
kaygının dile getirilip

getirilmediğine" 
ilişkin soru üzerine, 
cari açıkla ilgili bir 
kaygı bulunmadığını 
ifade etti 
Geçen yıl Türkiye'ye 
yoğun bir sermaye 
girişi yaşandığını ve 
cari açığın bu şekilde 
finanse edildiğini 
vurgulayan Şener, 
sermaye girişinin 
yüzde 85'inin doğru
dan yatırım veya 
uzun vadeli olduğuna 
dikkati çekti. Şener 
bu arada, geçen yıl 
9,7 milyar dolar olan 
doğrudan yabancı 
sermaye girişinin-bu 
yıl sonu 10 milyar 
doları aşabileceğini 
söyledi. Şener, yılın 3 
ayında 15,3 milyar 
dolar olan sermaye 
girişinin 13 milyar 
dolarının doğrudan 
yatırım ve uzun 
vadeli sermaye 
girişi olduğunu 
vurguladı.

Görüşmelerde özel
likle bankacılık sek
törü ve tutsat (mprt- 
gage) modeli ile ilgili 
gelişmelerin ele 
alındığını anlatan 
Şener, bankacılık 
sektöründeki 
gelişmelerden 
duyulan mem
nuniyetin dile getir
ildiğini kaydetti. 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan'ın, "son 
aylarda 2006 yılı 
cari açık tâhıpin- 
lerinde yukarı 
yönde revizyonlar 
yapılmakta 
Iduğuna" ilişkin

sözlerinin hatırlatıl
ması üzerine Şener, 
2006 yılı için 
22 milyar dolar cari 
açık öngörüldüğünü, 
şu an için revize 
bir rakam bulun
madığını söyledi. 
Sosyal güvenlikle 
ilgili yasanın 
muhtemelen bu 
hafta içinde kanunun 
yeniden ele alı
nacağını belirten 
Şener, dönüşümlerde 
kararlı olduklarını, 
reformu, olduğu 
şekliyle tamamlamak 
düşüncesinde 
olduklarını belirtti.

Özel okullara yüzde 9-12 arasında zam
Özel okul ücretleri 
yüzde 9-12 arasında 
arttı. Özel Okullar 
Birliği Başkanı 
Eyüboğlu, "Bu oran
lar veliyi zorlamaz” 
dedi.
Sayıları bin 652'yi 
bulan ve 261 bin 570 
öğrencinin öğrenim 
gördüğü özel okullar 
2006-2007 öğretim 
yılına ait ücretlerini 
açıklamaya başladı. 
Bu ayın sonunda tüm 
okullar fiyatlarını 
açıklamış olacak.
Özellikle ana 
sınıflarında zam 
oranları daha düşük 
tutulurken, üst 
sınıflarda fiyatlar 
geçen yıla göre

yüzde 9 ile yüzde 
12 arasında artış 
gösteriyor.
Türkiye Özel Okullar 
Birliği Başkanı 
Rüstem Eyüboğlu

özel okulların 
ücretlerini 625 sayılı 
Özel Eğitim 
Kurumlan 
Kanunu'nun dört 
maddesine göre

düzenlediklerini 
anlattı.
Eyüboğlu, "Okullara 
enflasyonu 
baz almalarını 
tavsiye ettik.
Birkaç puan 
altı ya da üstünde 
olabilir" dedi. 
Ankara'da Özel 
Yüce Okulları'nın 
ardından İstanbul'da 
da Akasya Koleji, 
Bilfen Lisesi, 
Doğuş Okulları, 
Eyüboğlu Eğitim 
Kurumlan, Neslin 
Değişen Sesi İlköğre
tim Okulu, 
Ar-EI Koleji, Efdal 
İlköğretim Okulu 
2006-2007 ücretlerini 
açıkladı.

ÖĞRETMEN ARANIYOR

Rehberlik, Geometri, Matematik, Fen 
Bilgisi, Türkçe ve Coğrafya branşlarında 

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 
görevlendirilecektir.

ORHANGAZİ KONAK DERSHANESİ 
Muradiye Mh. Yalova Cd.

Konak İş Merkezi K.1 
ORHANGAZİ / BURSA 

Tel: 5732324 
Faks: 5736393 

Gsm: 05373047065 
i.saim@konakdersanesi.com

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09
GEMLYK
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ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Galatasaray Şampiyon
Galatasaray 16. kez averajla da olsa 

şampiyonluğu Denizli sayesinde kaptı.
Denizli Fenerbahçe maçı 1-1 berabere 

bitmesine rağmen şampiyonluk averajla 
Galatasaray’ın oldu. Caddeler Galatasaray 
bayrakları ile donandı.

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü

Genel Sekreteri
e-mail: yeldabykz@yahoo.com

Engelli Doğmak ve Olmak
Bu hafta,Sakatlar Haftası olarak tüm 

Türkiye'de kutlanıyor. Sadece birkaç gün
den ibaret olarak yapılan bu etkinliklerde 
engelli vatandaşlarımız belirli roller 
üstleniyor. Kimi folklor oyununda, kimi kor
tej eşliğinde yürüyüş gösterilerine katılarak 
kişiliklerini göstermeye çalışıyor.

Ancak tüm bu çalışmalar gerçekten 
göstermelik olma dışında hiçbir şey ifade 
etmiyor. Onların varlığını bir günle sınır
landırmak yerine, artık yaşamımızın kaçınıl
maz bir gerçeği olduklarını göz ardı 
etmemeliyiz. Hiç kimse engelli olmak iste
mez, ama ne yazık ki bunu seçme 
olanağımız yok. İşin aslını unutmamak 
gerekir ki; sakatlık sadece doğuştan değil, 
sonradan da oluşan bir durum.

Engelli olan kişileri çalışma yaşamına ve 
sosyal yaşama kazandırmak gerekir. 
Fiziksel ya.da zihinsel çocuklarımızın 
eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Bu 
çocuklarımızın özür niteliğine ve derecesine 
göre okuma, yazma, el becerilerini 
geliştirme, bedensel eğitimlerini düzenli bir 
şekilde yerine getirme gibi birçok eksiğini 
giderebilmeliyiz. Kimi çocuklarımızın engeli 
çok daha ileri düzeyde olabiliyor.

O zamanda giyinmek, soyunmak, yemek 
yemek gibi günlük işlerini yerine getirebile
ceği eylemleri yapabileceği düzeye ulaştır- 
malıyız. Tabiî ki tüm bu saydıklarımın başın
da gelen ise ailenin çocuğa bakış açısı. 
Önce aile çocuğunun engelli olduğunun ve 
bunun bir yaşam gerçeği olduğunun bil
incine varması gerekir. Çocuklarının nasıl 
bir sosyal varlık olarak hayatını devam 
ettirebileceğinin farkında olmalıdır. Daha 
sonra toplumumuzun engelli olanlara tavır
larını da değerlendirirken dikkatli davran
mak gerekir. Onların ayakkabısını giymek 
suretiyle,onların yaşamını duyumsamalıyız. 
Yani empati yapmalıyız. Ülkemizde çeşitli 
yasalarla korunan engelliler ne yazık ki 
icraata gelince bu konuda çok eksik 
kalındığını görüyoruz. Burada en önemli 
görev başta aile olmak üzere, devlet ve sivil 
toplum kuruluşlarına düşüyor. Onları 
toplumsal yaşama hazırlamak, birtakım 
şeylerden soyutlamak yerine, yapabilecek
lerini diğer insanlara olduğu gibi, onlara 
olanak sunarak yerine getirmelerine fırsat 
vermeliyiz. Engelli vatandaşlarımızla kalıcı, 
insancıl bağlar kurulmalıdır. Bilindiği gibi 
engel zihinde ya da bedende değil, yürekte
dir. Gemlik'te bu konuda gerçekten çeşitli 
şekillerde faaliyetler yapılmaktadır. Bunun 
en büyük göstergesi Özel Türe Okulu'nun 
var olması ve çeşitli kesimlerce de bu kuru
mun desteklenmesidir. Elbette kul müdürü 
Sayın Tamer Sivri'nin de çok büyük 
katkılarının olduğunu hiçbir zaman inkâr 
edemeyiz.

mailto:i.saim@konakdersanesi.com
mailto:yeldabykz@yahoo.com
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“Sen haklısın diyebilmek...”
"Aile içi iletişim" 
konulu konferansa 
konuşmacı olarak 
katılan ve aile içinde 
eleştiriyi yasaklayan 
İDER Başkanı Prof. 
Dr. Tarhan'dan 
ailelere önemli 
tavsiyeler geldi. 
İnsani Değerler ve 
Ruh Sağlığı Vakfı 
(İDER) Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, 
aile içinde hiç kim 
senin yargılayıcı ve 
sürekli eleştirel bir 
durumda olmaması 
gerektiğini belirterek, 
"(Seni Seviyorum) 
sözünden daha 
önemli bir söz var; 
'Sen haklısın*. Bunu 
yapabiliyorsak mese
leler çözülür" dedi. 
İDER Başkanı Prof.

Dr. Tarhan, İzmir'in 
Ödemiş ilçesinde 
düzenlenen "Aile içi 
iletişim" konulu kon
feransa konuşmacı 
olarak katıldı. Evde 
despotluğun başla
ması durumunda aile 
içi iletişimin 
kopacağını kaydeden 
Prof. Dr. Tarhan, 
baskı ve sindirme 
gibi durumların bir 
süre sonra patla
malarla deşarja ve 
önüne geçilemeyen 
ruhsal bunalımlara 
yol açacağını söyledi. 
Prof. Dr. Tarhan, "Aile 
içinde hiç kimse, 
yargılayıcı sürekli 
eleştirici konumda 
olmamalıdır. (Seni 
Seviyorum) sözünden 
daha önemli bir söz

var; 'Sen haklısın'. 
Bunu yapabiliyorsak 
meseleler çözülür. 
Akıllı eşler birbirini 
üzen değil, mutlu 
edendir." Son 15 
yılda doğan çocuk
ların, şiddet içerikli

filmlerle büyüdükleri
ni savunan Prof. Dr. 
Tarhan, evlerde tele
vizyonların "büyük
babanın yerini 
aldığını ve çocukların 
tutkusu haline 
geldiğini" kaydetti. Everest’in tepesinde

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

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

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

ilk Türk kadın dağcı
Petrol Ofisi sponsorluğunda dünyanın en 
yüksek noktası Everest'e tırmanmak üzere 
27 Mart'da Türkiye'den hareket eden 11 kişi
lik Türk dağcı ekibinden 4 kişi, 8 bin 850 
metrelik Everest zirvesine ulaştı.
1.5 aydan bu yana 5 bin 200 metrelik ana 
kamptan yüksek kamplara tırmanış yaparak 
yüksek irtifa koşullara kendilerini hazırlayan 
Petrol Ofisi 200.6 Everest Türk Takımı'ndan 
Eylem Elif Maviş, Haldun Ülkenli, Serkan 
Girgin ve Soner Büyükatalay'dan oluşan 4 
kişi, 8 bin 850 metrelik Dünyanın en yüksek 
noktası Everest'e ulaşmayı başardı. TSİ ile 
05.00 sularında ilk önce kadın dağcı Eylem 
Elif Maviş zirveye ulaştı. Eylem Elif Mavişin 
ardından belli aralıklarla Haldun, Soner ve 
Serkan Everest zirvesine Türk bayrağını 
taşıdı..
8 bin 500 metreye kadar oksijensiz çıkmayı 
başaran Serhan Poçan ve Bora Maviş ise bu 
noktaya kadar gelen Burçak Poçan'ın hafif 
bir rahatsızlık yaşaması üzerine tırmanışı 
riske atmamak için zirve denemesine son ■ 
vererek 8 bin 300 metrelik kampa indiler.

EMRE KUNDURA
BORÇELIK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı 751-800 sın 
nolu fatura koçanım ile 001-050 sıra nolu I 

gider pusulası koçanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. AYDEMİR KIRMIZIAY j

---------------------- 1Trafik Şube Müdürlüğü’nden aldığım I 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. <1 

AYDEMİR KIRMIZIAY

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı Profilo 
marka 4010 BC 10008313 sicil nolu yazar I 

kasa ruhsatımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

AYDEMİR KIRMIZIAY J

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 1 
aldığım tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
ERDİNÇ ÖZBEKOĞLU_____ J

Bursa Süleyman Çelebi Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
ERDİNÇ ÖZBEKOĞLU__ >
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Yumurtanın sarısı yaşlılara faydalı Tıkalı burun ciddi sorunlar doğurur
ABD'de yapılan bir 
araştırma, yumurta 
sarısındaki lutein ve 
zeaksantinin 
gözlerde ortaya 
çıkan yaşla ilgili 
dejenerasyon ve 
katarakta karşı 
koruyucu etki göster
diğini ortaya koydu. 
Konya-Karaman 
Veteriner Hekimleri 
Odası Başkanı 
Ramazan Gürbüz, 
yaptığı açıklamada, 
içerdiği vitamin ve 
minerallerle 
yumurtanın anne 
sütünden sonra en 
önemli gıda maddesi 
olduğunu söyledi. 
Yumurtanın 
faydaları konusunda 
birçok bilim 
adamının çok sayıda 
araştırma yaptığını 
dile getiren Gürbüz, 
yumurtanın anne 
karnındaki bebekten, 
60 yaşındaki yaşlılara 
kadar herkes 
açısından faydalı 
bir gıda olduğunu 
kaydetti.
ABD'de Dr. Elizabeth 
Johnson adlı bir 
araştırmacının yap
tığı çalışmada, 
yumurta sarısında 
bulunan lutein ve 
zeaksantinin, 50 
yaşın üzerindeki 
kişilerin görme 
bozukluklarının iki 
önde gelen nedeni 
olan yaşla ilişkili

dejenerasyon ve 
katarakta karşı 
koruyucu etki 
gösterdiğinin belir
lendiğini vurgulayan 
Gürbüz, şunları 
kaydetti:
"Katarakt tedavi 
edilebilirken, yaşlılık
la ilgili ortaya çıkan 
gözlerdeki dejen
erasyon körlüğe 
kadar gidebiliyor.
Bu yüzden 
dejenerasyona karşı 
korunmak büyük 
önem taşıyor.
Bu açıdan 
diyetlerdeki lutein ve 
zeaksantin miktarını 
artırmak gerekiyor. 
Lutein ve zeaksantin, 
sebzelerde de yoğun 
miktarda bulunuyor, 
ancak yumurta 
sarısındaki bu 
maddeler, daha 
kolay ve verimli bir 

şekilde emiliyor." 
Göz sağlığındaki 
rolleri dışında 
yumurtanın, 
kalp-damar 
hastalıkları ve 
kansere karşı da iyi 
geldiğini vurgulayan 
Gürbüz, yumurtanın 
alzheimer hastalığına 
karşı da önleyici 
etkisi bulunduğunu 
söyledi. Yumurta gibi 
ucuz ve zengin bir 
ürünün tüketilmediği
ni dile getiren 
Gürbüz, "Sonra da 
dörftoriann peşmo'e 
koşturup sağlık 
arıyoruz. ABD'de 
335, Japonya'da 
280 ve Avrupa 
ülkelerinde ise 220 
olan kişi başına 
yumurta tüketimi 
Türkiye'de sadece 
135 adettir" diye 
konuştu.

Burun tıkanıklığı 
sadece nefes almayı 
güçleştirerek günlük 
yaşam konforunu 
bozmakla kalmıyor, 
daha bir çok ciddi 
rahatsızlığa da yol 
açabiliyor.
Geniz ve burun eti, 
alerji, burun eğriliği 
ve sinüzitin neden 
olduğu burun tıkanık
lığının uzun süre 
devam etmesi ve 
ağızdan nefes alın
ması, çocukların zeka 
gelişimini olumsuz 
yönde etkilerken, 
yetişkinlerde kalp 
hastalıklarına zemin 
hazırlayabiliyor. 
- Burundan nefes 
almak neden bu 
kadar önemli?
Vücudun kliması 
olarak tanımlanan 
burnun önemli bir 
görevi var. Burnun 
ortasında burun 
pasajlarını iki eşit 
yarıma ayıran bir 
duvar ve yan duvar
larda hastalarımızın 
burun eti diye tabir 
ettiği, parmak şek
linde çıkıntılar mev
cut. Bütüp bu 
oluşumların yüzeyini 
ise pembe renkli 
mukoza denilen bir 
halı kaplar. Yan 
duvarlardaki konka 
dediğimiz oluşumlar, 
burun içindeki yüzey 
alanını arttırıyor. 
Burnun koku alma 
işlevinin yanı sıra en 
önemli fonksiyonu, 
nefes alıp verme 
organı olması. Nefes 

alıp verirken konkalar 
vasıtasıyla hava temi
zleniyor, nemleniyor 
ve ısınıyor. Konkalar 
burnun klimalarıdır. 
Yazın havayı soğu
tuyorlar, kışın ısıtı 
yorlar. Aynı zamanda 
temizleyip, nem
lendiriyorlar.
- Tıkanıklık hep 
burun eğriliğinden mi 
kaynaklanır?
Geçici burun tıkanık
lığına yol açan nez
leyi saymazsak; 
başlıca sebep olarak 
burnun doğuştan ya 
da sonradan 
kazanılan, deviasyon 
diye tanımladığımız 
eğrilikleri gösterili 
yor. Burnun orta 
bölümünün eğriliği, 
nefes alıp vermeyi 
etkiliyor. Ancak 
tıkanıklığın tek sebe
bi bu değil. Hava 
kirliliği, sigara, alerji, 
burun spreyi bağım
lılığı, alkol ve atmos
fer basıncı değişiklik
leri gibi burun 
mukozasını şişiren, 
ödemini arttıran dış 
nedenler burun 
tıkanıklığına yol açar. 
- Tedavisi nasıl 
yapılıyor?.
Alerjisi olanlar 
ilaçlarla tedavi edili 
yor. Alerji ilaçları ile 
burun mukozasının 
şişkinliği azaltılarak, 
hastaların nefes alıp 
vermesi sağlanıyor. 
Atmosfer şartları, 
hava kirliliği, egzoz 
gazları, endüstriyel 
atıklar da burun 

tıkanıklığı yaratıyor. 
Burun tıkanıklığının 
nedeni ne olursa 
olsun, tıbbi tedavi ile 
düzelmeyen durum
larda ameliyata kadar 
varan başka tedavi 
seçenekleri gündeme 
geliyor.
- Ameliyat nasıl 
yapılıyor?
Birçok farklı yöntem 
kullanıyoruz. Biri 
burun eti konkanın 
içine bir tünel açmak. 
Bü tünelin içine alet
lerimizi yerleştirerek 
hem burnu kaplayan 
halının iç yüzünü 
hem de burun etinin 
yapıştığı kemiği 
traşlayarak, boyu
tunu küçültüyoruz. 
Son derece basit bir 
ameliyattır.
Konkalarda 
mukozanın fazla 
olduğu ve ilaçla 
düzelmeyen durum
larda ise rady- 
ofrekans yöntemini 
uyguluyoruz. 
Radyofrekans ener
jisini mukozaya 
ileterek,. 2-3 haftada 
büzülmesini sağlıy
oruz. Etli mukozalar
da yapılan ve hasta
larda oldukça yüz 
güldürücü sonuçlar 
aldığımız, son derece 
basit bir yöntem bu... 
Sinüzit, polip, geniz 
eti gibi medikal 
tedaviye yanıt ver
meyen durumlar
daysa, endoskopik 
ameliyatlarla burun 
tıkanıklıkları tedavi 
edilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

'İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. z 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 51313 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yaloya (226)811 13 23

-İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 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. 5T3 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
16 Mayıs 2006 SALI
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 121/3 
GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2439 

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 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(bini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BAŞSAĞLIĞI
Odamızın üyesi, 

Değerli arkadaşımız
İnşaat Mühendisi 

Atilla KÖSE’nin
kaybının derin üzüntüsü 

içerisindeyiz.
Kendisine Allah’tan 

rahmet, ailesine, 
meslektaşlarımıza ve sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

Kent Müzesi en iyi 3 müze arasına girdi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent 
Müzesi, Avrupa’da 
yılın en iyi 3 müzesi 
arasına girdi. 
Portekiz’in Başkenti 
Lizbon’da düzenle
nen Avrupa Müze 
Formu’nun ‘Yılın en 
iyi müzesi’ ödülünde 
19 ülke yarıştı. Bursa 
Kent Müzesi Müdürü 
Ahmet Erdönmez, 
tarafından sunumu 
yapılan Bursa Kent 
Müzesi yarıştığı kate
goride Ispanya’nın 
Barselona ve İzlan
da’nın Reykjayile 
müzelerinin ardından 
3. oldu. Erdönmez’e 
Bursa Kent 
Müzesi’nin ödülünü 
Avrupa Müze 
Forumu Direktörü 
Massimo Negri verdi. 
Ödül töreninde aynı 
zamanda Avrupa 
Müze Formu’nun 
Başkanı olan Belçika 
Kraliçesi Fabiola da 
Erdönmez’i tebrik 
ederken, Bursa’yı 
Osmanlı İmparator
luğunun kurulduğu 
bir kent olarak 
bildiğini söyledi.
Avrupa Müze

Forumu Direktörü 
Massimo Negri, 
Bursa Kent 
Müzesi’nin, kısa 
sürede çok büyük 
atılım gösterdiğini 
belirtirken, 2009 
yılındaki ödül töreni
ni Türkiye’de düzen
lemekten büyük mut

luluk duyacağını 
bildirdi.
Bu arada Avrupa 
Müze Formu’nun 
2007 yılı ödül 
töreninin 30. yıl 
kutlamasıyla 
birlikte Ispanya’nın 
Alicante şehrinde 
yapılacağı açıklandı.

DOĞAL GAZLI HAYAT 4 f)f) m!
OH NE RAHAT DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI
8 TAKSİT
AYDA 36 YTL

İ24 NİSANDI
31 MAYIS I 

l TARİHLERİ ARASINDA J 
L\ ABONE OLANLAR /il k İÇİN Jl

6 TAKSİT
AYDA 49 YTL

30 HAZİRAN
TARİHLERİ ARASINDA

ABONE OLANLAR j
ı İÇİN j

BEDAVA
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GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. İrtibat Tel : 513 29 29



<il Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 22 Mayıs’ta başlıyor
"Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik" buna ait yayınlanan "Usul ve Esaslar" 
çerçevesinde açılacak 2006-KPSS sınavına; Ortaöğretim ve Ön lisans mezunları veya bu düzeylerden mezun olabilecek durum
da olan adaylar başvurabilecekler. Başvurular 22 Mayıs-28 Haziran 2006 tarihleri arasında yapılacak. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

Ormanlara

| TARAFSIZ SIYASI GAZETE 
Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

kırmızı alarm
Orman Genel Müdürü Osman 
Kahveci, havaların ısınmasıyla birlik
te Haziran ayında tüm Türkiye'de 
orman teşkilatlarının kırmızı alarma 
geçeceğini söyledi. Kahveci, son yıl
larda orman yangınları konusunda 
Türk halkındaki duyarlılığın giderek 
arttığından da söz ederken, bunun 
kendilerini oldukça memnun ettiğini 
kaydetti. Haberi sayfa 9 da

GEMRORT ilçeye asılması için 34 bayrak armağan etti

"Gençlik Bavramfnı bayraklarla karşılayalım”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ekonomi tepe taklak
Sanayicilerin ağzını bıçak açmıyor.
Dün akşam saatlerinde Bursa daki işinden 

dönerken büromuza uğrayıp ondan bundan 
söz ettiğimiz sanayi arkadaşım, birkaç günden 
beri hop oturup hop kalktıklarını söylüyor.

Nedeni belli euro bin 680 YTL den birden 2 
YTL. ye kadar,çıktı.

Dışarıdan mal getirip gümrükten mal çeken
ler yandı.

Bir günde büyük kayıplar yaşandı iş 
dünyasında.

Bu işin fırsatçıları ise iki yıldır değişmeyen 
euro’yu yüksekten satarak büyük paralar 
kazandılar.

Puiyasalarda Ocak ayından beri 
değişmeyen durgunluk ve para değişiminin 
azlığı, zaten geterli sıkıntıyı yaratmıştı.

Ani döviz yükselmesi ise iş alemini 
kalbinden vurdu.

Merkez Bankası bu işe baka kaladı.
Neyse ki sonunda dün euro bin 800‘lere 

döndü.
Piyasalarda dolaşan devülasyon söylenti

leri devam ediyor.
AKP’nin güllük gülüstanhk gösterdiği 

ekonomi çok şeye gebe...
Herşeyden önce büçedeki cari açığın 

giderek büyümesi, ekonominin tehlike çan
larının habercisi olarak yorumlanıyor.

İMKB’da yabancı yatırmcının egemeliği 
sürüyor.

Dünya borsaları içinde en çok gelir getiren 
borsa Türkiye del

Çünkü, büyük oyunlar oynanıyor borsamız- 
da..

Ekonominin ipliği pazara çıktıkça, bunun 
faturası da halka ödetiliyor.

Bu gidiş sancılı.
Sancıyı sanayici de esnaf da çekiyor.

İlçe Kaymakamı Mehmet Baygul 
19 Mayıs Atütürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nın yaklaşması 
nedeniyle tüm ilçenin bayramı 
bayraklarla donatılmış bir şekilde 
karşılamasını istedi.
19 Mayıs Atatürk ü 
Anma ve Gençlik 
Spor Bayramı’nın 
hazırlıkları sürer 
ken, 19 Mayıs’ın 
Atatürk’ün doğum 
günü ve kurtuluş 
Savaşımızın 
başlangıç tarihi

olduğunu söylenen 
ilçe Kaykamamımtz 
Mehmet Baygül, 
“Böyle bir günde 
ilçemizi bayraklarla 
donatmamız 
gerekir” dedi. 
Kadri GÜLER’in 
Haberi sayfa 3’de

Çocuklarınızı 
kütüğe kaydettirin
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, "Nüfus 
Kütüğüne Kaydedilmemiş Çocuklar" ile 
ilgili 81 İl Valiliği'ne, Jandarma Genel 
Komutanlığı’na, Emniyet Genel Müdür 
lüğü'ne ve Teftiş Kurulu Başkanhğı'na bir 
genelge yayınladı. Haberi sayfa 8’de

Türkiye ucuzlukta 6. sırada
Türkiye, 30 üyeli Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD) içinde, ucuzluk 
sıralamasında 6. sırada yer alıyor.
OECD'nin araştırmasına göre, Türkiye'de 
100 liraya alınan bir mal ya da hizmet için 
İzlanda'da 206, Norveç'de 197, İsviçre'de 
187, ABD'de 136, Meksikah'nın 97 lira 
ödediği bir mal ya da hizmet için Türk'ün 
cebinden 100 lira çıkıyor. Sayfa 9’da

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

Doktordan hırsıza ilan
Bursa'da 8 yıldır yaptığı araştırma rapor
larının yer aldığı dizüstü bilgisayarı ve 
kamerası çalınan bir doktor, yerel gaze 
teye ilan vererek belge ve dokümanların 
hırsız tarafından kendisine ulaştırılmasını 
istedi. Dr. Ayhan Oktay, "Sevgili hırsızım, 
vicdanını dinleyip bana bilgilerimi 
ulaştır” dedi. Haberi sayfa 8’de

Gençlik Haftası Futbol Turnııvası’nda
Endüstri Meslek Lisesi ile

Gemlik Lisesi final oynuyor
Gençler Futbol Turnuvasında rakiplerini 
yenen Endüstri Meslek Lisesi ile Gemlik 
Lisesi bugün final maçında karşı 
karşıya gelecekler. Haberi sayfa 5’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma AKPliler özürlüleri ziyaret etti
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik’te yemek yemek...
Ahmet Usta.. Gemlik’te yaşı 50-60’ları 

bulanların hafızalarından silinmeyen bir 
isim..

Ev yemeklerinin vazgeçilmez adresi.
30 yıl önce yediğim taş kebabı ile pilavın 

tadı hala damaklarımda.. İlginçtir dün 
yediğim de aynı kalite ve lezzette..

Demek ki bu bir sır...
Ve babadan oğüla uzanıyor.
Fırfır’ın yeri...
Küçük balıkla büyük işlerin başarılacağı

na dair lezzetli bir örnek..
Ünü Gemlik’ten taşmış..
Kalitesi güleryüzüyle doğru orantılı..
Tat da var.Jazelik te..
Pide denilince aklıma önce Görhele Pide 

< Salonu geliyordu ..
Ama şimdi yerinde yeller esiyor..
Eski sahipleri dostlar şimdi ne işlerle 

meşguller bilmiyorum.
Yalnız pide kendisine yeni bir adres bul

muş.
Park Pide salonu..
Üç sözcükle anlatılır Park’ın pideleri..
Temiz, leziz, gevrek..
Bu arada Köfteci Murat’ı da unutmamak 

gerek..
Gemlik yöresel tatların yanına ulusal tat

ları da ekliyor..
Güneydoğu yemeklerinin sunulduğu 

“kebapçılar” dan sonra şimdi de Karadeniz 
yemekleri Gemlik’te görücüye çıktı.

Gemlik-Bursa yolu üzerinde açılan Yeşil 
Vadi Akçaabat Köftecisi’nden sonra şimdi 
de İstiklal Caddesi’nde Karadeniz Sofrası 
hizmete girdi.

Karadeniz Yöresi’ne özgün tatların sunul
duğu “sofra”da Akçaabat Köftesi ve 
Karadeniz Usülü Yaprak Döner’in yanı sıra 
lahana sarması da var lahana çorbası da..

Kuymak,mıhlama,kaygana Karadeniz 
lezzet rüzgarının Gemlik’teki esintileri..

Tatlı da yine aynı bölgeden ..
Hamsiköy usulü Muhallebi..
Göçler Gemlik’te kültürel yapıyı da etkile

di..
Zenginleşen kültür, mutfağını da Gemlik’e 

getiriyor..
Ve Gemlikli doğusundan-batısına, 

kuzeyinden güneyine tüm “mutfaklarla” 
tanışıyor..

İyi de oluyor.
Belki Gemlik’linin aklında yeni kıvılcımlar 

çakar da ..
Sırf zeytinyağlı yemeklerin sunulduğu 

özgün bir mutfağa kavuşur mu ?

ELEMAN ARANIYOR
1- Büroda çalışacak 
lise veya yüksekokul mezunu 
bayan eleman aranmaktadır.
2-, Askerliğini yapmış olan 
20-30 yaş arası eleman alınacaktır.
GEMSAN TEL: 0224 514 36 86 
ASANSÖR OSM: 0.532 482 45 60

Elif ESMEN
AK Parti Gemlik İlçe 
Gençlik Kolları ve 
Kadın Kolları Özür
lüler Haftası nedeniyle 
Özel Türe Özel Eğitim 
Kurs Merkezi’ne 
giderek özürlü öğren
cileri ziyaret etti. 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri’den özürlü 
çocukların ailelerinin 
sorunları ve okulun 
ihtiyaçları hakkında 
bilgi'alan AKP’liler 
çözüm için her 
türlü desteği verecek
lerini Söylediler. 
Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO)’ne üye 156 
Ülkede aynı anda 
kutlanan Özürlüler 
Haftasında özürlü 
çocukları yalnız 
bırakmayarak onlara 
ihtiyaç malzemesi 
götüren AKP Gençlik 
ve Kadın Kolları özür
lü vatandaşlarımızla 
yılda bir kez değil, 
her gün ilgilenilmesi 
gerektiğini söylediler. 
AKP Gençlik Kolları 
Başkanı Gençay 
Yılmaz, insanların 
doğuştan yada son
radan sakat kalına 
bileceğini belirterek, 
\"Bizler AK Partililer 
olarak Sakatlık, insan
lığın ortak sorunudur 
anlayışıyla özürlü 
vatandaşlarımızın 
her zaman yanında 
olmuşuzdur. Sosyal 
adalete ve bireysel 
mutluluğa büyük 
önem veren ve prog 
ramlarını bu doğrultu
da şekillendirerek 
özürlü vatandaşlara 
kolaylıklar 
sağlamışlardır. Sakat 
vatandaşlarımıza gelir 
vergisi indirimi uygu
lanarak, yurtdışından 
getirilen araç ve 
gereçler için gümrük 
vergisi alınmamak
tadır. Çalışan özürlü
lerin emekli olmaların

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen 

Excel ve VVorld PC programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 
SİNAN ACKLAM 

TEL: (0.224) 513 41 55

da kolaylık 
sağlanırken, Büyük 
şehir Belediyelerine 
özürlüler merkezi 
oluşturma zorunlu
luğu getirilmiştir" 
şeklinde konuştu. 
Ziyaretlerinden dolayı 
AKP'lilere teşekkür 
eden Tamer Sivri bu 
çocukların her türlü 
desteği hak 
ettiklerini belirterek, 
"Özürlü ailelerimiz 
devletin sağladığı 
hakları maalesef 
bilmiyorlar.
Bunlarda iktidarda 
olan AK Parti 
sayesinde bir

balonlarla
süsleyen özürlü 
çocuklar misafirlerini 
coşku içinde 
karşılıyorlar.

şekilde gündeme 
getirilmelidir" dedi.
19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı 
nedeniyle okullarını

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 1
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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GEMPORT ilçeye asılması için 34 bayrak armağan etti

“Gençlik Bayramını WMi kirşlavalım"
) YazıYORUM

İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül 19 Mayıs Atütürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle tüm ilçenin bayramı 

bayraklarla donatılmış bir şekilde karşılamasını istedi.
19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 
yaklaşması nedeniyle 
gazetemize 
açıklama yapan 
İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül, 
bayramın bayraklarla 
karşılanmasını istedi. 
19 Mayıs gününün 
Atatürk’ün doğduğu 
gün kabul edildiğini 
ve Kurtuluş 
Savaşımızın 
başlangıcı olduğunu 
anımsatan 
Kaymakam Baygül, 
“Bu büyük güne 
ulusça coşku 
ile girmeliyiz. 
Ulusumuzun
simgesi olan 
bayrağımızı ilçemizin 
her tarafına 
aşmalıyız. ” dedi.
Millî günlerde 
Türk Bayrağının 
göklerde dalgalan
masının Türk

insanına moral 
verdiğini ve 
ulusal duyguları 
geliştirdiğini 
söyleyen Kaymakam 
Baygül, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor

Bayramı nedeniyle 
GEMPORT firmasının 
İlçe Kaymakamlığına 
34 adet çeşitli 
büyüklükte bayrak 
armağan ettiğini, bu 
bayrakların gerekli 
görülen yerlere

asılacağını 
belirterek, 
Gemliklilerin ulusal 
günlerde evlerine, 
işyerlerine ve 
ilçenin önemli 
merkezlerine bayrak 
asmalarını istedi.

Ortaöğretim ve Ön lisans mezunları veya bu düzeylerden mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecekler.

Kamu Personeli Seçme Sınavı 
başvuruları 22 Mayıs’ta başlıyor

Seyfettin ŞEKERSOZ

"Kamu görevlerine ilk 
defa atanacaklar için 
yapılacak sınavlar 
hakkında genel 
yönetmelik" buna 
ait yayınlanan 
"Usul ve Esaslar" 
çerçevesinde 
açılacak 2006-KPSS 
sınavına; Ortaöğretim 
ve Ön lisans mezun
ları veya bu düzeyler
den mezun olabilecek

durumda 
olan adaylar 
başvurabilecekler. 
17 Eylül 2006 tari
hinde bir oturumda 
yapılacak olan 
sınavlar için 
başvurular 22 Mayıs- 
28 Haziran 2006 
tarihleri arasında 
alınacak.
Yapılacak başvuru 
işlemlerinin İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 
Gemlik Lisesi'nde

yürütüleceği 
açıklandı. 
İlçe Milli eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
2006-KPSS/2'ye 
bâşvurmak 
isteyen adaylar 
22 Mayıs-26 Haziran 
2006 tarihleri 
arasında KPSS 
Başvuru 
Merkezlerinden 
birine başvurarak 
2,00 YTL karşılığında

başvuru kılavuzu 
alabilecekler. 
2006-KPSS/2 
kılavuzunda, 
ayrıca 2004- 
KPSS ve 2006- 
KPSS/2sonuçlarının 
normal, özürlü, 
eski hükümlü işçi 
alımında da 
kullanılacağına 
ilişkin Türkiye İş 
Kurumunun (İŞKUR) 
bir duyurusu 
bulunmaktadır.

BURSA HRKİMİVGT 
V€ K€NT GRZflflCRİNt 
İLAN ve RfKlRM IKINIR

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

Diş Hekimi Özcan VURAL 
I ozcanvural1933@hotmail.com

I. \ ■ I www.ozcahvural.sayfasi.com

Ört, ört ki kafanın boş olduğu gözükmesin
Sayın Süleyman Demirel’in devlet 

adamlığında en büyük başarısı, bence kendi
ni “Eski Cumhurbaşkanı’’ sınıfından çıkarıp, 
“Dokuzuncu Cumhurbaşkanı’’ diye anıl
masını kabul ettirmesidir...

Doğrularından çok eğrileri olan Demirel, 
bu unvanı, boşuna konuşmamaya 
borçludur.. -

Her sözünün ardında bir bildiği vardır.
Onun için partilileri ve halk arasında “Bir 

bilen” diye adlandırıldı..
(Ecevit’te “Bir bölen” diye anılıyor.)
Sayın Demirel ile polemiğe girmekte her 

baba yiğitin harcı değildir.
Siyasi arenada öyle sözler söyler ki kırk 

kişi olsanız altından kalkamaz, böyle bir işe 
giriştiğinize pişman olursunuz.

Bu polemikte de Demirel bombayı pat
latırken, Erdoğan bombanın tesiri ile olsa 
gerek basmakalıp laflarla cevap vermeye, 
nefesi yetmeyince küfüre, hararete başladı. 
(Bunak - Cingöz Recai -vs.)

Yine tesettür, yine kapanma!..
Bıktık yazmaktan ama konu üstümüze geli 
yor, biz de yazıyoruz..

Tesettür bir din dogması, tesettürlü 
okurlarım (eğer varsa) bir an durup, dinin 
niçin kadın- erkek birlikte örtünün denilme 
diği düşünmelerini isterim..

Cevap, erkeğin kadına üstünlüğü, yani 
kadının aşağılanmasıdır....

Böyle bir konumu kabullenen kadının ise, 
Üniversite’de okusa bile eşitlik ve yurttaşlık 
bilincine, özgür ve bağımsız düşünceye, ken
disine kafa kapattıran erkek egemenliğini 
zihninde kırmadan ulaşması mümkün 
değildir. Bugün Türkiye’de bir milyon kız 
çocuğu okula gönderılmiyorsa, bunun 
temelinde kadını adam saymayan bir anlayış 
yatar..

Bugün bir çok bölgede analar bile erkek 
evlat istiyor, kız çocuk istemiyor, olanı da 
eşit saymıyorsa, kendileri de aşağılandıkları 
içindir...

Ve bütün bu ezikliğin, aşağılanmanın, hor 
görülmenin, adamdan sayılmanın temelinde 
ayıp kadınlık “örtünmek” yardır..
Aslında örtünmek değil, ÖRTÜLMEKTİR, 
(efendisi erkek tarafından örtülmek )

Bu işlem yapılmaya başladı mı kadın 
ezikliği, eşitsizliği, aşağılanmayı kabullenir, 
hatta o kadar zavallı olurlar ki bu aşağılan
mayı savunmaya başlarlar..

Örtünün altında ki yalnızca baş değil, 
zihindir...

Bence o sembol atılmadan, o örtülme 
kalmadan kadının zihni açılmaz, paslı kalır..

İşte bu yüzdendir ki beraberinde pek çok 
“kadın yapamaz” yasağını getiren tesettüre 
karşı çıkmamak, eleştirmemek, hatta kabul
lenmek demek bu gün için Türkiye’nin 
Arabistanlaşmaya doğru yolculuğudur..

Arabistan ise ne çağdaşlık, ne de ilericilik 
sembolüdür..

Gericilik, gericiliktir.
Modern dünya insanı karşısında, Parayla 

nasıl rezil olunur, gülünç olunur, bu kadar 
parası olmasına rağmen kafa bakımından 
geri kalmanın örneğidir..

Ört ört ki başının içinin boş olduğu 
gözükmesin...

D€VR€N SATILIK 
ALIŞVERİŞ MCRKCZİ

GSM : (0.536) 567 48 28

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcahvural.sayfasi.com
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TSO Gazi İlköğretim Okulu’ndan 
el emeği göz nuru sergi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

TSO Gazi İlköğretim 
Okulu'nun yıl sonu 
el emeği göz nuru 
sergisi okul toplantı 
salonunda açıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un açılış 
kurdelesini birlikte 
kestikleri serginin 
açılışına İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Okul Müdür vekili 
Kamil Beki ile 
birlikte okul müdür
leri öğrenci 
aileleri katıldı. 
Öğrencilerin bir yıl 
boyunca öğretmen
leri Güngör Şengül, 
Nurgül Erdem Özet, 
Tamer Doğruer, Nihat 
Sinan, Cansel Yılmaz 
ve Leyla Dokuzoğlu 
ile birlikte hazırladık
ları Resim İş Eğitimi 
Ev Ekonomisi 
Sergisi'nde herşey 
bulunuyor.

| Öğrencilerin az bir 
i maliyetle çıkardıkları 

güzel eserler arasın
da ahşap işlemeler, 
aplik, vitray, 
alüminyum folyo

kabartma, nazar 
ağacı, duvar süsleri, 
panolar, bebek 
kıyafetleri, çeşit türde 
hazırlanmış aydınlat
ma mumları, işlemeyi 
kırlentler, örtüler, 
abajurlar, grafikel 
tasarım çalışmaları

gibi bir çok ürün 
bulunuyor.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Sergisi okul 
toplantı salonunda 
bir hafta boyunca 
öğrenci ailelerinin 
izlemesine açık 
kalacak.

BAYMUSTAFA 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
Manastır’da kiralık daire İnan Market Yanı. Adatepe Sitesi

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)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 atarı makineleriyle satılık dükkan. 

'' ■Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 5141021

&

&

£

Çocuk gelişimi ve uygulama Anaokulu’ndan 
Resim ve elişi etkinlikleri sergisi

Elif ESMEN

Gemlik Anadolu 
Meslek Lisesi ve 
Kız Meslek Lisesi 
Çocuk Gelişimi ve 
Ûygulama 
Anaokulu'nun Resim 
ve Elişi Etkinlikleri 
Sergisi Belediye 
Sergi salonunda 
gözler önüne serildi. 
"Yarının dünyası 
emin ellerde ve 
şefkatle yetiştirilecek 
olan çocuklarda ola
caktır" sloganıyla 
çocukların yaratıcı 
becerilerinin gözler 
önüne serildiği 
sergide Ana sınıfı 
öğretmenleri 
Gülnüket Gür ile 
Sinem Özkan'la 
birlikte Çocuk 
Gelişimi 
öğretmenleri 
Serap Tutar, Nilüfer 
Bolu, Vildan Birsoy 
ve Jale Utkugil'in 
çocuklara 
hazırlattıkları 
resim ve el işlerj 
sergilendi.

ı%
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Çocukların 
yaratıcılıklarını ve 
gelişmelerini ön 
plana çıkaran

okul öncesi eğitimin 
önemli rol oynadığı 
sergiyi 23 anaokulu 
hazırladı.

ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN 
DERSHANESİ 

ÇARŞI ŞUBESİ’NDEN DUYURU
2006-2007 öğretim yılında uygulaya

cağımız dershanemize devam edecek öğ 
rencilerle ilgili ücret çizelgesi aşağıdadır.

DERS SAAT ÜCRETİ
KURS TÜRÜ (KDV DAHİL) 

3.00 
3.80 
4.00 
4.50

İlköğretim 4-5-G-7. Sınıflar
İlköğretim 8. sınıflar
Lise 1-2.
Üniversiteye hazırlık •
Adres : Osmaniye Mh. Eskipazar Cad.
Ahmet Semiz İş Merkezi No : 6 GEMLİK
Tel : (0.224) 514 68 00 - Faks : 514 75 57

B- 2208

‘Gemlik 
Körfez’

internette
Gazetemizi 

www.gemlik 
körfez 

gazetesi.com 
adresinden 

okuyabilirsiniz

OöR?55 ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ]

http://www.gemlik
gazetesi.com
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Gençlik Haftası Futbol Tıırnuvası’nda Endüstri
Meslek Lisesi ile Gemlik Lisesi final oynuyor

Seyfettin SEKERSÖZ
Gençlik Haftası 
nedeniyle düzenlenen 
Gençler Futbol
Turnuvasında 
rakiplerini yenen
Endüstri Meslek >

Lisesi ile Gemlik 
Lisesi bugün final 
maçı yapacaklar. 
İlçede bulunan beş 
lisenin katıldığı 
Gençler Futbol 
Turnuvşsı’mn ilk 
maçında Anadolu Kız 

Meslek Lisesi ile 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi arasındaki 
maçı Celal Bayar 
kazanarak rakibini 
elemişti.
İkinci maçta maçta 
karşılaşan Endüstri 

Meslek Lisesi ile 
Ticaret Meslek 
arasındaki maçı 3-0 
kazanan Endüstri 
Meslek finale kaldı. 
Yarı finalin diğer 
maçında ise 
Gemlik Lisesi

Celal Bayar'ı 
1-0 yenerek 
bugünkü finali 
oynamaya hak 
kazandı.
Bugün saat 15.00 de 
İlçe Atatürk stadında 
oynanacak 3-4'cülük 

maçının ardından 
17.00 Endüstri Meslek 
Lisesi ile Gemlik 
Lisesi arasında final 
maçı oynanarak 
Gençler Futbol 
Turnuvasının birincisi 
belir olacak.

EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ
" | Isıtma , Soğutma, 

I Havalandırma Sistemleri

1 LG KLİMA
' vie|mann

KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

Kolon Hattı
Bakır Boru

I Kalorifer Tesisatı
\ Dönüşüm

Merkezi Sistem
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

513 03 02



Belediye Başkanlığı Yıldızlar Futbol Turnuvası başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
2005-2006 Eğitim 
Öğretim yılı Belediye 
Başkanlığı Kupası 
Yıldızlar Futbol 
Turnuvası başladı.
1 İlköğretim. Okulu 
takımının katıldığı

Belediye Başkanlığı 
Futbol Turnuvası’nda 
maçlar 30 dakika 
üzerinden iki devre ve 
eleme usulüyle 
yapılıyor.
İlçe Atatürk Stadında 
başlayan maçların

ilkinde Atatürk 
İlköğretim Okulu 
ile Lale Kemal Kılıç 
yaptıkları çekişmeli 
maçı 2-2 berabere 
bitirdiler.
Penaltı atışlarında 
rakibine 4-2 üstünlük

sağlayan Atatürk 
İlköğretim Okulu maçı 
7-4 galip bitirdi. 
İkinci maçta ise 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu’nu, TSO Gazi

ilköğretim Okulu'da 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’nu 
3-1 yenerek turnu
vadan elediler.
Günün son 
maçında ise Şehit 
Cemal İlköğretim

Okulu ile 11 Eylül 
İlköğretim Okulu karşı 
karşıya geldi.
11 Eylül İlköğretim 
Okulunu 2-1 yenen 
Şehit Cemal llköğre 
tim takımı bir üst tura 
yükselmeyi başardı.

TÜRKİYCNİN €N KALİT6Lİ ve EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜND€ DAV€TİV€ BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura fit İrsaliye fit €1 İlanı fit Broşür

Kartvizit fit Kaşe fit Cilt fit Kitap fit Dergi 
Kotcıloç) basımı

3 3 YILLIK T € C R Ü B € M I Z İL€
HİZM€TİNİZD€ VİZ________

Körffez Oflrse»
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİKTel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Otomobil fiyatlarına zam geliyor
Son dönemlerde 
petrol fiyatlarının 
yanı sıra dövizde 
yaşanan artışların ilk 
yansıması otomotiv 
sektörüne oldu. Özel
likle ithal otomo
billerde zam bek
leniyor. Zam yüzde 
kaç olacak?
Çok yakında özellikle 
ithal otomobillere 
yüzde 11-12 oranın
da zam gelebileceği 
belirtiliyor.
Son dönemlerde 
petrol fiyatlarının 
yanı sıra dövizde 
yaşanan artışlar, 
otomotivde de uzun 
süredir unutulan 
zamları beraberinde 
getirecek.
Pek çok otomotiv 
şirketinin yetkilisi, 
kurlardaki 
hareketlenmenin bu 
şekilde sürmesinin, 
kademeli zamları 
kaçınılmaz kılacağını 
belirtirken, bir 
bölümü de IMF'nin bu 
hafta içinde açıklaya
cağı rapor ve bu 
raporun etkisini 
beklemekten yana.

Yetkililer, kurdaki 
artışın sürmesi duru
munda zamların da 
yüzde 11-12 
seviyelerinde ola
cağını, zam olmasa 
bile kampanyalardaki 
avantajların azala
cağını belirtiyorlar. 
'Zarar ediyoruz' 
Hyundai Assan Genel 
Müdürü Kurthan 
Tarakçıoğlu: Yan 
sanayi girdilerindeki 
artışlar nedeniyle 
yerlide, kurdaki 
artışlar nedeniyle de 
ithallerde zam 
kaçınılmaz görünü 
yor. Biz, perşembe 
günü yayınlanacak 
IMF raporuna odak
lanmış durumdayız. 
Bu raporun yarata
cağı etkiye göre 
hareket edeceğiz. 
Yüzde 12 civarında 
devalüasyon söz 
konusu ve bu piyasa 
şartlarında, şimdilik 
işlerin zararına 
yürütüldüğünü söyle
mek yanlış olmaz. Ay 
başından itibaren fi 
yatlarda artış ola
cağını öngörüyoruz.

Bu artışlar, kademeli 
olacak, belki de ayda 
bir olacak.
Ford Otosan Genel 
Müdür Yardımcısı 
Aykut Özüner: 
Fiyatlarda 2-3 aylık 
süre içinde mecbu
ren çıkışlar 
yaşanacak. Stok 
yapısına göre bazı fir
malar, bir süreliğine 
zararı kendisi 
karşılayacaktır.
Ancak kademeli fiyat 
artışı olacağını 
söyleyebiliriz. Ayrıca 
ithaller üzerindeki 
fiyat baskısı, yerlilere 
göre daha ağır.
Yerlilerde de, yerlilik 
oranına göre değişiy
or. Biz, kısa dönemde 
ayarlamaya gitmeye
ceğiz.
'Bu hafta başlar* 
Opel ve Saab

Pazarlama Müdürü 
Özcan Keklik: 
Kurdaki değişimlerin 
nereye oturacağını 
görmek gerekiyor. Bir 
takım çalışmalar 
yapıyoruz. Elbette 
ortam gerek
tirdiğinde, aylık zam
ların geri dönmesi 
söz konusu olacaktır. 
Çünkü kurdaki 
artışlara ayak uydur
mak kaçınılmaz. 
Baylas Otomotiv 
Genel Müdürü Borak 
Koçak: İthal araç 
getiren firmaların bu 
haftadan itibaren fi 
yatlarda kademeli 
olarak artışa gitmesi 
kaçınılmaz olacak. 25 
milyarlık bir otomo
bilde, 1.5-2 milyar 
düzeyinde bir artış 
yapmak zorundayız, 
şeklinde konuştu.

Havalar ısındı 
sebze fiyatları düştü

Havaların ısınması 
nedeniyle Antalya 
Toptancı Hali'ne 
giren üründeki artış 
fiyatlara da yansıdı 
ve sebze meyve 
fiyatları düşmeye 
başladı.
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi 
Toptancı Hal yetk
ililerinden alınan bil
giye görç, havaların 
ısınmasıyla birlikte 
toptancı haline ürün 
girişinde bolluk 
yaşanmaya başladı.
Yaşanan bolluk 
nedeniyle başta 
salatalık ve biber 
olmak üzere sebze 

ve meyve fiyatlarında 
da düşüşler görüldü. 
Yetkililer, önümüzde
ki günlerde havaların 
daha fazla ısınmasıy
la birlikte tarla 
ürününün piyasaya 
çıkacağını, fiyatların 
daha da ucuzlaya
cağını bildirdiler. 
Öte yandan, 
analiz zorunluluğu 
getirilmesine ve bazı 
sıkıntılar yaşanması
na rağmen Rusya ve 
AB ülkelerine 
domates ihracatı da 
devam ediyor.
Bu nedenle domates 
fiyatları dengeli 
seyrediyor.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sabahattin DOKSANBİR
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BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. Nq: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



17 Mayıs 2006 Çarşamba Sayfa 8

Doktor’dan hırsıza ilan
Bursa'da 8 yıldır yaptığı araştırma raporlarının yer aldığı 
dizüstü bilgisayarı ve kamerası çalınan bir doktor, yerel 

gazeteye ilan vererek belge ve dokümanların 
hırsız tarafından kendisine ulaştırılmasını istedi.

“Çocuklarınızı kütüğe kaydettirin"

Gazeteye, "Sevgili 
hırsızım, vicdanını din
leyip bana bilgi ve 
dokümanlarımı 
ulaştırır mısın?" diye 
ilan veren Doktor 
Ayhan Oktay, bilgisa
yarı ve kamerayı 
istemediğini söyledi. 
Bursa'daki bir yerel 
gazetenin spor say
fasında, 'Sevgili 
Hırsızım' başlıklı ilan 
herkesin dikkatini 
çekti. Özel bir tıp 
merkezinin işletme 
müdürlüğünü yapan 
Doktor Ayhan Oktay, 
geçtiğimiz gece 
Çekirge semtindeki 
evine giren hırsızın 
dizüstü bilgisayar ve 
kamerasını çaldığını 
fark edince şoke oldu. 
8 yıldır yaptığı arşiv ve 
araştırmaların yer 
aldığı bilgisayarın 
çalınması üzerine 
hırsıza ulaşabilmek 
için gazeteye ilan 
verdiğini söyleyen Dr.

Ayhan Oktay, 
"Kurumun yemeğine 
gitmiştim. Eve 
geldiğimde ikinci kat
taki evime pencereden 
hırsızın girdiğini fark 
ettim. Ama bütün bilgi
lerin yer aldığı bilgisa
yarım çalınmıştı. 
Bilgisayarı artık 
istemiyorum, içerisin
deki bilgiler benim için 
hayati önem arz ediy
or. Hırsızdan vicdanını 
dinleyip e-mail adres
ime ulaşmasını istiyo
rum. Yalnızca bilgileri z 
istiyorum, hırsız hiçbir 
riskli duruma girmeye
cek" dedi.
Laptop bilgisiyar ile 

kamerasının gittiğine 
değil de bilgilerin 
çalındığına yanan Dr. 
Oktay, "Hırsızın spor 
sayfasını okuyacağını 
düşünerek buraya ilan 
verdim. Yedeklerini 
alamadığım çalışmalar 
vardı içinde.
Sevgili hırsızıma 
sesleniyorum; en 
kolay yolla maok- 
tay03@yahoo.com 
adresinden bana ulaş
masını istiyorum" diye 
konuştu.
Doktor Oktay, bilgisa
yarı çalındığı için 
mailleri arkadaşının 
bilgisayarından 
kontrol etti.

İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
"Nüfus Kütüğüne 
Kaydedilmemiş 
Çocuklar" ile ilgili 81 
İl Valiliği'ne, 
Jandarma Genel 
Komutanhğı'na, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne ve 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'na bir 
genelge yayınladı. 
Bakan Aksu, genel
gesinde, her Türk 
vatandaşının doğum
dan itibaren nüfus 
kütüklerine kayıt 
edilmesinin, kamu 
düzeninin korunması 
bakımından zorunlu 
olduğunu vurgula
yarak, vatandaşlarının 
zamanında nüfus 
kütüklerine 
kaydedilmemesinin, 
eğitim, güvenlik, 
vatandaşlık ve 
yabancılar hukuku 
açılarından önemli 
sorunlar ortaya 
Çıkardığını kaydetti. 
Bakan Aksu, ilköğre
tim çağında bulunan 
tüm çocukların zorun
lu olarak ilköğretim
den yararlanmasının 
yasalarla ve ulus
lararası sözleşmelerle 
taahhüt altına

alındığını hatırlatarak, 
"Halen ilköğretim 
çağına geldiği halde 
aile kütüğüne 
kaydedilmemiş 
çocukların bulunduğu 
bir gerçektir. 29 Nisan 
2006 tarihinde yürür
lüğe giren 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri 
Kanunu'nun 18. mad
desiyle 'Okul müdür
leri, okula kayıt için 
başvuran çocuklar
dan nüfusa kayıtlı 
olmayanların beyana 
dayalı kimlikleriyle 
baba, ana, vasi veya 
kayyımlarının kimlik
lerini ve adreslerini o 
yerin nüfus müdür
lüklerine bildirmekle 
görevlidir' hükmü 
öngörülmüştür" dedi.
Nüfus müdürlük

lerinin, süresi 
içerisinde 
bildirilmemiş çocuk
larının veya nüfusa 

tescil edilmemiş 
erginlerin varlığını 
haber aldıkları 
takdirde, ergenlerin 
kendilerini, çocuk
larının veli, vasi veya 
kayyımlarını, bunların 
bulunmaması halinde, 
büyük ana, büyük 
baba veya kardeşleri
ni ya da çocukları 
yanlarında bulun
duranları veya 
muhtarları beyana 
davet etmekle yetkili 
olduğunu kaydeden 
Aksu; ilgilerinde bu 
davet üzerine 30 gün 
içerisinde bildirim 
yapılmaması halinde, 
mülki idarenin göre
ceği lüzum üzerine 
kolluk kuvvetlerince 
bunların zorla getir
ilmesi için gereken 
işlemlerin yapılarak 
çocuğun aile kütük
lerine tescilini sağlay
acaklarını ifade etti.
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^Ormanlara kırmızıalarm
Orman Genel Müdürü 
Osman Kahveci, 
havaların ısınmasıyla 
birlikte Haziran ayın
da tüm Türkiye'de 
orman teşkilatlarının 
kırmızı alarma geçe
ceğini söyledi.
Orman Genel 
Müdürlüğü'ne ait bir 
helikopterle 
Antalya'da programa 
katılmak üzere seya
hat ederken hava 
yolu üzerindeki 
Beyşehir'de göl 
kenarına iniş yapan 
Orman Genel Müdür 
Osman Kahveci, 
Beyşehir Orman 
İşletme 
Müdürlüğü'nü ziyaret 
etti. Ziyarette 
konuşan Osman 
Kahveci, havaların 
ısınmasıyla birlikte 
orman yangınları için 
riskli dönemin 
başladığına işaret 
ederek, bu yılki 
yapılan hazırlıklar 
hakkında bilgi verdi. 
Türkiye'de son 5 ay 
içerisinde 200'e yakın 
orman yangını çık
tığını ve bunun sonu
cunda yaklaşık 280 
hektarlık alanın 
yandığını vurgulayan 
Kahveci, "Tabi bunlar 
hava şartları, çok 
yangın için olumsuz 
olduğundan dolayı 
hem kamuoyunun

dikkatini çekmedi, 
hem de tahribatı çok 
olmadığından dolayı 
kamuoyu bunu 
bilmiyor. Ama biz 
biliyoruz ve takip, 
ediyoruz" dedi. 
Bu yılki yangın 
sezonu için yapılan 
hazırlıkları ^nlatan 
Kahveci, geçen 
senelerden daha 
fazla bir hazırlık 
içerisinde olduklarına 
dikkat çekerek, "15 
gün sonra kiral
adığımız 16 tane 
helikopter, peyder 
pey gelmeye başlaya
cak. Uçaklarımızı 
hazırladık. Diğer 
ekiplerimizi hazır
ladık, donanım
larımızı bitirdik, 
eğitimlerimizi bitirdik. 
Haziran ayından 
itibaren bütün 
Türkiye'de orman 
teşkilatları kırmızı 
alarma geçecek. 
Özellikle Ege ve 
Akdeniz bölgesinde 
bulunan teşkilat
larımızda artık nor
mal ormancılık işler
imizi rölantiye ala
cağız ve ilk 
önceliğimiz yangınla 
mücadele olacak. Şu 
anda teşkilatımız 
hazır. İnşallah çok 
ciddi, önünde durula
mayan yangın 
felaketleri ile

karşılaşmayız" şek
linde konuştu.
Orman Genel Müdürü 
Osman Kahveci, Türk 
ormancılık teşki
latının yangınla 
mücadelede oldukça 
başarılı bir durumda 
olduğuna da • 
değinerek, "Ülkemiz, 
Akdeniz ülkelerinde 
orman yangınlarıyla 
mücadelede en 
başarılı ülke. Bunun 
en büyük nedeni, 
teşkilatımızın çok 
güçlü, hızlı, etkin bir 
altyapıya sahip . 
olmasının yanında, 
kamuoyunun bize 
vermiş olduğu 
destek. Medya, yerel 
basın, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları, 
askeri birlikler, 
aklımıza ne gelirse, 
orman yangını 
olduğu zaman her 
bölgede sanki bir 
savaşmış gibi herkes 
elinde ne imkanı 
varsa, destek varsa, 
bu desteği bize veriy

or. Bizim emrimize 
veriyor, gönderiyor. 
Dolayısıyla Türk mil
leti tam bir dayanış
ma içerisinde, 
yangınla mücadele 
ediyor. İşte bizim 
başarımızın 
temelinde yatan 
neden bu oluyor" 
diye konuştu. 
Kahveci, son yıllarda 
orman yangınları 
konusunda Türk 
halkındaki 
duyarlılığın giderek 
arttığından da söz 
ederken, bunun 
kendilerini oldukça 
memnun ettiğini kay
detti. Kahveci, "Alo 
177 ihbar telefon hat- 
timız var. Son yıllarda 
bu hatta ciddi ihbar
lar yapılıyor. İhbarları 
ciddiye alıyoruz, 
gidiyoruz ki gerçek
ten doğru ihbar. Alo 
177 hattının vatan
daşlarımız tarafından 
çok kullanılması, 
duyarlılığın arttığını 
gösteriyor.

TOPRAK YOKSA... EKMEK YOK!
EL KOYUN
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Türkiye ucuzlukta 6, sırada

Türkiye, 30 üyeli 
Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) içinde, ucu
zluk sıralamasında 6. 
sırada yer alıyor. 
OECD tarafından üye 
ülkeler arasında satı- 
nalma gücü 
paritelerine daya
narak hesaplanan 
karşılaştırmalı fiyat 
düzeylerine göre, 
Türkiye Mart ayında 
OECD üyeleri arasın
da ucuzluk sırala
masında Macaristan, 
Polonya, Slovakya, 
Çek Cumhuriyeti ve 
Meksika'nın ardın
dan 6. sırada 
bulunuyor.
OECD üyeleri arasın
da hayatın en pahalı

olduğu ülke İzlanda 
olurken, bu ülkeyi 
Norveç ve İsviçre 
izliyor.
OECD'nin araştır
masına göre, 
Türkiye'de 100 liraya 
alınan bir mal ya da 
hizmet için İzlanda'
da 206, Norveç'de 
197, İsviçre'de 187, 
ABD'de 136, 
Almanya ve 
Fransa'da ise 150 
lira ödemek gerekiy
or. Buna karşılık 
Macar'ın 82, 
Polonyah, Çek ve 
Slovak'ın 83, 
Meksikalı'nın 97 lira 
ödediği bir mal ya da 
hizmet için Türk'ün 
cebinden 100 lira 
çıkıyor.

TOKl'üeıı vadeli life bul salıs

Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ), Ankara'da 
Eskişehir yolu 
üzerinde Yukarı 
Yurtçu Köyü 
çevresinde yapacağı 
4 bin 426 lüks konut
tan 676'sını, kura ile 
açık satışa çıkardı. 
"Turkuaz Vadisi" adıy
la gerçekleştirecek 
projeden konut almak 
isteyenlerin, 22 
Mayıs-2 Haziran gün
leri arasında, yetkili 
Ziraat Bankası 
şubelerine başvur
ması gerekiyor. 
Eskişehir Yolu 25. 
km'de, Karayolları 
Eğitim Tesisleri 
yanında yapılacak 
konutların büyüklük
leri, 95-193 metrekare 
satış fiyatları ise 82 
bin-231,4 bin YTL 
arasında değişiyor. 
Peşin ahmlarda yüzde 
20 indirim yapılacak. 
TOKİ, konutların 
satışında, peşin dışın- 1 
da, üç alternatifli 
ödeme planı da 
geliştirdi. Buna göre,

konut bedelinin 
yüzde 20'sinin peşin 
ödenmesi halinde 48 
ay, yüzde 30'unun 
peşin ödenmesi 
halinde 60 ay, yüzde 
40'ının ödenmesi 
halinde de 72 ay vade 
uygulanacak.
Başvuruların tamam
lanmasından sonra, 7 
Haziran'da noter 
huzurunda konut 
alma hakkı ve konut 
belirleme kurası çek
ilecek. Başvuruda, 
100 m2 den büyük 
konut tipleri (3+1 ve 
4+1) için 15 bin YTL, 
100 m2 den küçük 
konut tipleri (2+1) için 
ise 10 bin YTL 
tutarında başvuru 
bedeli alınacak. Kura 
sonucu konut satın 
alma hakkı kazanarak 
konutları belirlenen 
alıcılar, başvuru 
bedeli düşüldükten 
sonra kalan tutarı, 12- 
27 Haziran günleri 
arasında Ziraat 
Bankası şubesine 
yatıracak.

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Ataerkil aileden çocuk erkil aileye
Kent merkezlerinde, 
ataerkil aileden çocuk- 
erkil aile yapısına 
doğru bir geçiş 
görülüyor. Artık 
ebeveynler, yaşaya
cakları semtleri, 
yaşam biçimlerini, ter
cihlerini çocuklarına 
göre belirliyorlar. 
Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürü Doç. Dr. 
Ayşen Gürcan, kent 
merkezlerinde, ataerkil 
aileden çocukerkil aile 
yapısına doğru bir 
geçiş görüldüğünü 
belirterek, "Artık 
ebeveynler, yaşaya
cakları semtleri, 
yaşam biçimlerini, ter
cihlerini çocuklarına 
göre belirliyorlar" 
dedi.Doç. Dr. Gürcan, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, birlik ve 
beraberliğin 
örgütlendiği, kültürlen- 
menin oluştuğu, haya
ta bakış tarzının belir-, 
lendiği aile kurumu- 
nun, son yıllarda bir 
değişim geçirdiğini 
kaydetti.
Geniş ailelerin yerini 
kentsoylu ailelere 
bıraktığını, hatta kent 
merkezlerinde ataerkil 
aileden çocukerkil aile 
yapısına doğru bir 
geçiş görüldüğünü 
ifade eden Doç. Dr. 
Gürcan, şunları söyle
di: "Burada erklilik, 
gücün noktasını değil, 
göreliği belirler.
Ataerkil dediğimizde, 
ataya göre diğer aile 
fertleri biçim alır. 
Çocukerkilde ise anne 

ve babanın rolüyle 
evdeki İlişkiler, çocuğa 
göre biçim alır. Artık 
ebeveynler, yaşaya
cakları semtleri, 
yaşam biçimlerini, ter
cihlerini çocuklarına 
göre belirliyorlar." 
Doç. Dr. Gürcan, 
toplumun bir araya 
gelmesinde en önemli 
birimlerden biri olan 
ailenin, hem sorun
ların kaynağı, hem de 
çözüm yeri olduğunu 
ifade ederek, 
"Toplumsal bir sorun 
varsa dayandığı yer, 
en nihayetinde ailedir. 
Sorunu çözmek için 
hareket noktası da aile 
pluyor" dedi.
Sorunsuz bir hayat 
olmadığını belirten 
Doç. Dr. Gürcan, birey
sel ve sosyal sorun
ların üstesinden 
gelebilen, problem 
çözme yeteneği 
gelişmiş ailenin "güçlü 
aile" olduğunu vurgu
ladı.
-"BOŞANMA ORANI 
ARTARKEN, EVLEN
ME ORANI 
DÜŞÜYOR"- 
Göç, istihdam, 
ekonomik durum, 
teknoloji, nüfus artışı, 
paylaşılan kaynakların 
kıtlığının, aile kuru- 
munu etkilediğini anla
tan Doç. Dr. Gürcan, 
boşanma oranlarının 
arttığını, evlenme 
oranlarında ise ciddi 
bir azalma 
görüldüğünü ifade etti. 
Doç. Dr. Gürcan, 
araştırmaların, aileye 
bir fert olarak giren

TV'nin aile içi ilişkileri 
belirlemede aktif bir 
rol oynadığını ortaya 
koyduğunu bildirdi. 
Aile ve çocuk eğiti
minin, eşler arası diya
logun, eş seçiminin, 
sağlıklı aileler oluş
masında önemli rol 
oynadığını belirten 
Doç. Dr. Gürcan, söz
lerini şöyle sürdürdü: 
"Kültürel farklılıklar, 
boşanmaya neden 
olan unsurlardan biri. 
Bu açıdan eş seçimi 
ve evlilik öncesinde 
.farkındalığın artırıl
ması çok önemli. 
Eşlerin asgari 
müşterek dediğimiz 
koşulları önceden 
belirlemiş olmaları 
gerekiyor. Eşler

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

arasındaki diyaloğu 
artıran unsurlardan 
biri, karı kocanın kendi 
rollerine ilişkin kabul- 
lenişleri ve bunu bir
birlerine beyan ediş
leridir. Eşler arasında
ki dengenin bir reçete
si yok. Reçete, iki 
kişinin anlaşma sınır
larını bulmasıdır." 
-AİLE EĞİTİM SETİ- 
Doç. Dr. Gürcan, sivil 
toplum örgütlerinin, 
devlet kamu kurum- 
larının, kitle iletişim 
araçlarının ve 
medyanın aile kuru- 
muna destek verecek 
çalışmalar konusunda 
üzerlerine düşen 
sorumlulukları yerine 
getirmeleri gerektiğini , 
söyledi.

ŞİİR KÖŞESİ -
Yok Dedi Bana

Vardım bir tabibe, yareme baksın 
Bu derdin dermanı yok dedi bana 
Sevinsin rakipler, kınalar yaksın J 

Başına çareyi bak dedi bana.

Aman tabip, uman merhamet eyle 
Hepten mi umutsuz, ne olur söyle 
Bu sevdayla halim nice olur böyle 

Haline acısın hak dedi bana.

Takatim kalmadı, kendim savunamam 
Dertli başım taşlar ile dövünemem

Bir teselli ver de bari avunam 
Ağla gözyaşını dök dedi bana

Der garip Demir Ali’m yare feryadım 
Bu gönlün elinden nereye gideyim 
Sordum tabip ‘Bu talihi ne edeyim’ 

Götür ateşlere yak dedi bana.

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
ÇIRAK ARANIYOR
APflFV İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B KUKilI IİiSlI (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

IIVIII» VlVhl Tel:(0.224) 5139683 GEMLİK

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

M MM
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ 
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK
™Kiowflm3CBMMH««8inani;nıruf.'srar''’unıtt;âv.ı.''ixiiiwti3Ui)(niiirıtK9uyiiiTs.r:/.. camsmi.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

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. 605 0 605 TL i

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

http://www.elele.org.tr
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l Nar suyuna dünyadan yoğun talep Böbrek taşlarından yürüyerek kurtulun
Kalbi koruduğu, şek
eri ve kolesterolü 
düşürerek birçok 
hastalığa karşı 
bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği belir
tilen nar suyu, ABD, 
İngiltere ve Almanya 
gibi dünyanın birçok 
ülkesinde büyük 
talep görüyor.
Ersu Meyve ve Gıda 
Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü 
Mustafa Aslan, 
elmadan, vişne ve 
nar suyuna kadar 
birçok çeşitte meyve 
suyu üretimlerinin 
yaklaşık yüzde 65'ini, 
Almanya, İngiltere ve 
ABD başta olmak 
üzere birçok ülkeye 
ihraç ettiklerini 
söyledi.
Dünyada meyve suyu 
tüketiminin 
Türkiye'ye oranla 
daha iyi noktalarda 
olduğunu ifade eden 
Aslan, özellikle son 
dönemlerde nar suyu 
tüketiminde inanıl
maz bir sıçrama 
olduğunu, bu ürünün 
sağlıklı olmasf 
dolayısıyla adeta şifa 
niyetine içildiğini 
kaydetti.
Bu alandaki talebi 

görerek, 2004 yılında 
nur suyu üretimine 
başladıklarını kayde
den Aslan, "2004 
yılında 500 tonla 

başladığımız 
nar suyu üreti
mini, 2005 
yılında 3 mily
on litreye 
çıkardık. Bu yıl 
ise makine 
yatırımlarıyla 
yıllık nar suyu 
kapasitemizi 6 
milyon litreye 
ulaştırdık. 2005 
yılında nar 
suyu üretim
imizin 
tamamını ihraç 
ettik.
Bu yıl ise iç 
piyasaya da 
yöneldiğimiz için üre
timimizin yüzde 85'i 
ihracata gitti. Şu 
anda yurt dışından 
inanılmaz talep geliy
or. Bugünden Eylül- 
Ekim dönemine 
sipariş alıyoruz"dedi. 
ABD'de tüketilen 
meyve sularının 
başında nar suyunun 
geldiğini belirten ' 
Aslan, "Örneğin 
ABD'de 2004 yılında 
100 milyon dolar 
cirosu olan bir firma, 
geçen yıl sadece nar 
suyuyla cirosunu 350 
milyon dolara 
çıkardı" dedi.
Aslan, yaptırdıkları 
araştırmalara göre 
nar suyunun, içerdiği 
C vitamini ve antiok- 
sidanlardan dolayı 
bazı kanser türlerine 
ve kalp hastalıklarına

karşı koruyucu etk
isinin bulunduğunu 
belirtti.
Potasyum içeriği 

fazla olan nar suyu
nun, vücut direncini 
artırdığını ifade eden 
Aslan, "Nar suyu 
ayrıca, kolesterolü ve 
şekeri düşürüyor, 
kalbi koruyor, 
bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor ve 
mikropları öldürüyor. 
Nar suyu, kırmızı 
şarap ve yeşil çaya 
oranla üç kat fazla 
antioksidan içeriyor. 
Nar, kan yapıyor, 
idrar söktürüyor, 
enerji veriyor ve tan
siyonu düşürüyor. 
Nar suyunun cilt ve 
prostat kanserlerini 
önleyici etkisi de 
bulunuyor" diye 
konuştu.

Ağrıya sebep olan ve 
en sık rastlanan 
böbrek rahatsızlık
larından biri duru
mundaki böbrek 
taşlarının, erkeklerin 
yüzde 10 bayanların 
da yüzde 3'ünde hay
atlarının bir döne
minde oluştuğu 
bildirildi.
Böbreklerin kanı 
süzen, faydalı mad
deleri tekrar vücuda 
geri alan, zararlı 
maddelerin idrarla 
atıhmını sağlayan fil
treler olduğunu ifade 
eden Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Androloji 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Halim 
Hattat, her biri yum
ruk büyüklüğünde 
olan böbreklerin 
vücudun yan arka 
kısımlarında yer
leşmiş organlar 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Halim 
Hattat, "Böbrekler, 
mesaneye üreter adı 
verilen dar tüplerle 
bağlanmışlardır. 
Böbrekten atılan 
idrar mesanede 
toplanır ve üretra adı 
verilen kanalla vücut
tan dışarıya çıkartılır. 
Böbrek taşları, çeşitli 
minerallerin ve başka 
maddelerin böbrekte 
toplanıp katı 
parçacıklar halinde 
çökmesi sonucu 
oluşur. Normal 
koşullarda idrarda 
bulunan çeşitli 
kimyasallar bu çök

meyi engeller. Fakat 
bazı durumlarda bu 
koruyucu mekanizma 
etkisini kaybeder. 
Eğer oluşan 
parçacıklar küçükse 
herhangi bir yakın
maya neden olmadan 
idrarla atılırlar. Daha 
büyük taşlar ise 
böbrekte veya idrar 
yolunda bir yerde 
takılıp tıkanmaya yol 
açabilir" dedi. 
Prof. Dr. Halim 
Hattat, böbreklerdeki 
taş hastalığının belir
tilerini, "Özellikle yan 
bölgelerde olmak 
üzere çok şiddetli, 
kıvrandırıcı ağrılar, 
ağrı ile beraber 
bulantı ve kusma, 
idrarda kanama, sık 
tekrar eden idrar yolu 
enfeksiyonları, ail
enizde taş 
hastalığının bulun
ması, çocuklarda 
karın ağrısı, iştahsı
zlık, idrar yolu enfek
siyonları" şeklinde 
sıralayarak, bu 
hususta yapılması 
gerekenleri şu şek
ilde özetledi:

"Mutlak surette her 
gün yeteri kadar sıvı 
alınması (2-2.5 İt, 10- 
12 bardak) gerekir. 
Sık tekrar eden taş 
hastalığı durumunda 
yiyecekler düzenlen
melidir. Düzenli 
yürüyüşler, egzersi
zler yapılmalı. 
Stresten uzak yaşam 
tarzı sağlanabilme- 
lidir. 6 ayda bir, idrar 
analiziyle ultrasono- 
grafi incelemesinin 
tekrarı yapılmalıdır. 
Vücutta taş oluşumu
na yol açan sebep
lerin aydınlatılması 
amacıyla kan ve idrar 
örneklerinin incelen
mesi ve gereken 
tedavinin başlatıl
ması sağlanmalıdır. 
Mevcut taşlar 
büyümeden gereken 
önlemler alınmalı ve 
taşlar uygun yöntem
lerle temizlenmelidir. 
Düşürülen taşlar 
analiz amacıyla birik- 
tirilmelidir ve 
inceleme amacıyla bu 
konuyla ilgilenen 
deneyimli merkezlere 
başvurulmalıdır".

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 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 11 3Ş
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 z 514 47 71
Kamil Koç ’ 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 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 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS 

KAMPANYA GÜBsL 
KREDİ KARTINA TAKSİT... STN

ARASINDA

ÇALIŞANLARINA 
1 MAYIS

30 HAZİRAN 
TARİHLERİ

İNDİRİM
Orhangazi Caddesi No : 80

GEMLİK Tel : 512 10 11

DOĞAL GAZLI HAYAT 4M ...
OH NE RAHAT
|TRKSİTLİ brhrr krmprnvrsi

8 TAKSİT
AYDA 36 YTL

İl Fi HAZİRANİ
r F 30 HAZİRAN1

F24 NİSAN 
31 MAYIS

TARİHLERİ ARASINDA
ABONE OLANLAR J

L İÇİN J

TARİHLERİ ARASINDA
ABONE OLANLAR i

L İÇİN J

6 TAKSİT
AYDA 49 YTL

G€ AA D A S 24 NİSAN’DAN İTİBAREN AB0NE 0LUP 31ABUST0S 2006 TARİHINE KADAR
DOGRl GAZ GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA j

GEMLİK POĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. İrtibat Tel : 513 29 29



Danıştay 2, Dairesi’ne saldırı
Danıştay 2. Dairesine dün yapılan silahlı saldırı sonucu aralarında 2. Daire Başkanı Mustafa Birden'in de bulunduğu 5 hakim yaralandı. 
Danıştay'a yapılan silahlı saldırının failinin Bingöllü Avukat Aslan Asparslan olduğu ileri sürülürken, saldırıda ağır yaralanan Danıştay 
2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Haberi sayfa 8'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Sağlık harcamalarına 

disiplin geliyor
Ekonomi yönetimi, Stand-by düzen
lemesinin gözden geçirme çalışmaları 
için Ankara'da bulunan Uluslararası 
Para Fonu (IMF) Heyetinin de, "Bütçe 
dengelerini bozar" dediği sağlık har
camalarındaki artışın kontrol altına 
alınması için harekete geçti.

Haberi sayfa 7'de

Balıkpazarı ve Halitpaşa Mahallesindeki çalışmalar sürüyor

I w 2 Nolu Cadde'de doğal gaz (alışmaları tam gaz

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Nereye gidiyoruz?
İki gün önceki yazımın başlığı”Gerginlik” 

idi.
Ülke başta hükümetin başı tarafından olur 

olmaz durumlarda bir gerginlik ortamına 
sürükleniyor.

Bu gerginliğin birçok nedeni olduğu gibi 
iktidarın eskiye dayalı İslamcı dünya görüşün
den bir türlü sıyrılamamış olması da yatıyor.

Bu nedenle sık sık ülke gündemine türbanı 
taşıyarak oy aldığı İslamcı tabana şirin gözük
meğe çalışıyorlar.

Birkaç gün önce ülkenin en eski ve 
Atatürkçü gazetesi Cumhuriyet, birkaç kendini 
bilmez tarafından bir haftada üç kez bombal
anabiliyor. Başbakan AKP’nin de bomba
landığını söylüyor. Yanie ne olmuş diyor! 
Bombayı atanlar “Allahüekber” diye bağırıp 
kaçıyorlar.

Kaçanlar yakalanamıyor.
Saldırılar Cumhuriyetin bu kez kalbine 

yapıldı.
En üst hukuk kurumlarından olan Danıştay 

2. Dairesi yargıçları görev toplantısında bir 
başka şaşkın meczup tarafından, silahla tara
narak saldırıya uğruyorlar.

“2. Dairesi üyelerinden yargıç Mustafa 
Yücel Özbilgin tüm müdahalelere karşın kur- 
tarılamıyor.

Cumhurbaşkanı A.Necdet Sezer saldırının 
Cumhuriyete yapılmış bir saldırı olduğunu 
açıklıyor.

Danıştay Başkanı ve üyeleri Başbakanı 
karşılamaya çıkmıyorlar.

Başbakan, görev süresince Anayasa 
Mahkemesi ile Danıştayı karşı yaptığı kışkırtıcı 
söylevleri bir meczup’a işte böyle cesaret 
verebilir.

Bu gidiş iyi gidiş değil.
Bunu herkez görüyor ama görmeyenler de 

var.

Balıkpazarı ve 
Halitpaşa Mahallele 
rinde başlayan doğal 
gaz kazı çalışmaları 10 
günde büyük bir hızla 
sürdürülüyor. Bir ay 
içinde bitirilecek olan 
çalışmaların ardından 
abonelere gaz bağlan
tısının yapılacağını 
söyleyen GEMDAŞ 
ilgilileri, kazı çalış-, 
maları nedeniyle çev 
reye verdikleri sıkın
tının vatandaşlarca 
anlayışla karşılan
masından memnun 
olduklarını söylediler.

Haberi sayfa 3’de

Erdem Akyürek, 
“Saldırıyı kınıyoruz” 
CHP Gemlik İlçe Başkanı Erdem Akyürek, 
Danıştay 2. Daire Başkanı ve üyelerinin 
toplantı halinde oldukları sırada İstanbul 
Barosu Avukatlarından Alparslan Aslan'ın 
düzenlediği saldırıyı kınadı. Haberi sayfa 4’de

Motorin, otogaz ve 
LPG’ye zam yapıldı 
Motorin, otogaz ve likit petrol gazının 
(LPG) rafineri çıkış fiyatlarına zam yapıl 
di. Zammın, pompa fiyatlarına motorinde 
yüzde 2,9, otogazda yüzde 2,1, LPG'de 
2,4 oranında yansıması bekleniyor. 9’da

Vergi iadesinde farklılık norma
Anayasa Mahkemesi, çalışanlar ve emek 
lilerin vergi iadesinden farklı yararlan
masını Anayasa'ya aykırı bulmadı. Syf 9’da

Gençlik Kupası 
Endüstri Meslek

Lisesi’nin

İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Gençlik Haftası Liseler Futbol Turnuvası’nda 
Gemlik Lisesi'ni penaltılarla 5-4 yenen 
Endüstri Meslek Lisesi birinci oldu.

Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe Mehmetçik Dershanesi ödül verdi
Spor ve Sporcu

Spor, beden ve ruh sağlığını koruyup, 
geliştirmenin ve kötü alışkanlıklardan uzak 
durmanın, nefsi terbiye etmenin, arkadaşlık 
ve dostluğun korunup arttırılmasını 
sağlayan çalışmalardır.

Gelin görün ki; günümüzde spor, özellik
le futbol müsabakaları taraftarlar ve şehirler 
arası savaşın oluşmasının aracı oldu.

Baltalar, satırlar, döner bıçakları, 
sustalılar, muştalarla ne o, maça gidiliyor. 
Ölümler, yaralanmalar, şehirler arası 
husumet ve düşmanlıklar kulüpler arası re 
kabetin kin ve intikama dönüşmesi. Son yıl
larda arttı da arttı.

Gemlik’in iki kulübü Öz Karadenizspor ile 
Zeytinspor futbolcuları ile taraftarları maç 
sonrası birbirine söverek sille tokat 
dövüşmüşler.

Gemlik’te spora bir nebze emek vermiş 
biri olarak çok üzüldüm.

Gemlik’in iki kulübü gençleri arasındaki 
kavga dövüş ilk kez oluyor.

Bu ilçede yıllar öncede kulüpler vardı. 
Oyuncuları yakın dost ve arkadaştılar. İddi
alı maçlar yaparlar, aynı odalarda soyunur, 
giyinirler, kol kola neşe içinde beraberce 
sahalardan dönerler beraber yer, içerlerdi.

Güvenspor, Sümerspör, Denizspor, 
Gemlikspor’lu gençler birbirleri ile maç 
yaparlar, ne oyunda bir sert hareket, ne 
seyirci de küfür, hakaret vardı.

Bı: takımlarda oynayıp daha sonraları 
Bursa’nın güzüde kulüpleri Acar İdman 
Akınspor, Çelikspor, Bursa Güvenspor, 
Merinos, İstiklal,.'Uludağ, ’ıvazpapaspor v.s. 
de futbol oynayan arkadaşlarla karşı 
karşıya maç yapan futbolcular, maç sonrası 
sarmaş dolaş birbirleri ile kucaklaşır birbir
lerini tebrik ederlerdi.

Böyle bir Gemlik’in şimdiki gençliği de 
babalarının, ağabeylerinin, amcalarının yap
tığı gibi centilmen, birbirine sevgili, saygılı 
olmalıdırlar.

Şimdi olan olmuş. Unutulmah.
Her iki kulübün idarecileri, aklı başında 

taraftarları gençlerimizi biraraya getirip 
barıştırarak, kucaklaştırmalıdırlar.

Sahada olan sahada kalmalı. Skor ne 
olursa olsun taşkınlık yapılmamalı. Kavga, 
dövüş, sövüş ne gençlerimize yakışır, ne de 
Gemlik’in mânevi varlığına.

Sevgili Öz Karadenizspor ve 
Zeytinsporlu gençler!

Uzatın birbirinize barış elini, sarılın bir
birinize, öpün birbirlerinizin yanaklarından.

Gemlik gençleri olarak sizlere böyle 
davranışlar yakışır.

Büyük Atatürk ne demişti: “Ben sporcu
nun zeki ve ahlaklısını severim”

Hepiniz pırıl pırıl, zeki ve ahlaklı 
gençlersiniz.

O nedenledir ki, içki masalarından, 
kumar masalarından uzak durarak sahalara 
spor için koşuyorsunuz. Hep koşunuz. 
Küçük sporcu kardeşlerinize davranışları 
mzla iyi örnek olunuz, iyi davranışlarla 
sporu onlara sevdirip, yaptırınız.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı, 
size olan iyi duygu ve ümitlerimle kutlarım.

ELEMAN ARANIYOR
1- Büroda çalışacak 
lise veya yüksekokul mezunu 
bayan eleman aranmaktadır.
2- Askerliğini yapmış olan 
20-30 yaş arası eleman alınacaktır.
GEMSAN TEL: 0224 514 39 86 

ASANSÖR GSM: 0.532 482 45 60

Elif ESMEN
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığı 
tarafından 11 Mart- 
14 Mayıs 2006 
tarihleri arasında 
açılan Mehmetçik 
Dershanesi’nde 
başarılı olan 
öğrencilere 
Gemlik Garnizon 
Komutanlığı’nda 
düzenlenen törenle 
hediyeleri verildi. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
As. Vet. Okl. ve Eğt. 
Mrk. ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Gemlik Lisesi Müdürü 
İsmail Çokal katıldı. 
Gemlik Lisesi’nde 
hafta sonları Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkez 
Komutanlığı’nda kısa 
dönem askeri eğitim 
gören ve öğretmen 
olan erbaşlar । 
tarafından Lise son 
sınıfta okuyan, ÖSS 
Sınavlarına girecek 
dershaneye gide
meyen öğrenciler 
için verdikleri kurslar
da başarılı olan 
öğrencilere çeşitli 
.hediyeler verildi. 
Gemlik Lisesi’nde 
4 ay süren kurslarda 
birinci olan Hüseyin 
Alp'e Kaymakam 
Mehmet Baygül,

ikinci olan Eray 
Cenik'e Albay Özen 
Şenyiğit, üçüncü 
olan Vildan Mervan'a 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
hediyelerini vererek 
başarılarının 
devamını dilediler. 
Toplumsal gelişime 
ordu olarak 
katkılarının olmasını 
istediklerini 
belirten Şenyiğit, 
"Gönül isterdi ki 
öğrencilerimize 
sınavlara kadar 
eğitim verelim. 
Kısa dönem vatana 
hizmet eden erleri 
mizin terhislerinden 
dolayı bu hizmeti 
kendilerine vereme 
dik. Bu kursları 
önümüzdeki

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen

Excel ve VVorld PC programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 
SİNAN REKLAM

TEL: (0.224) 513 41 55 

dönemlerde de 
devam ettirmek 
arzusundayız" 
şeklinde konuştu. 
Son sınıfta olup da 
dershaneye gide
meyen öğrencilere 
böyle bir imkanın 
tanınmasından dolayı 
şükranlarını sunan

Kaymakam Baygül, 
öğrencilere önemli 
katkılar olacağına 
inandığını belirterek 
bu kursların açıl- ’. 
masından dolayı 
emeği geçen komu
tanlara ve eğitmen 
erbaşlara teşekkür 
belgesi verdi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

Hırız İHIM
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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Balıkpazarı ve Halitpaşa Mahallesi’ndeki çalışmalar sürüyor

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

■j YazıYORUM
W -

1 ve 2 Nolu Cadde'de doğal 
gaz çalışmaları lam gaz

Balıkpazarı ve Halitpaşa Mahallelerinde başlayan doğal gaz kazı çalış
maları 10 günde büyük bir hızla sürdürülüyor. Bir ay içinde bitirilecek olan 
çalışmaların ardından abonelere gaz bağlantısının yapılacağını söyleyen 
GEMDAŞ ilgilileri, kazı çalışmaları nedeniyle çevreye verdikleri sıkıntının 
vatandaşlarca anlayışla karşılanmasından memnun olduklarını söylediler.

Elif ESMEN

Geçtiğimiz hafta 
başında 
Balıkpazarı Mahallesi 
1 ve 2 Nolu 
Caddelerde 
başlayan doğalgaz 
kazı çalışmaları 
tüm'hızıyla sürüyor. 
Yaz sezonunun 
yaklaşması nedeniyle 
belediyenin bir 
aylık gibi kısa zaman 
tanıdığı kazı 
çalışmaları ara 
sokaklar da dahil 
olmak üzere tamam
lanmaya başladı. 
Büyük bir titizlik 
ve hızlı bir şekilde 
devameden doğalgaz 
çalışmalarında 
özellikle araç 
sürücülerinin mağdur 
edilmemesine , 
dikkat ediliyor. 
Doğalgaz çalışma 
larını 1 Haziran 2006 
tarihine kadar bitir 
meyi hedefleyen B 
224 firma çalışanları, 
ellerinden gelen tüm 
gayreti gösterdikleri
ni söylüyorlar.
Gemlik halkına en 
iyi hizmeti götüre 
bilmenin çabasını 
veren GEMDAŞ, elde 
olmayan nedenlerle 
meydana gelen 
sıkıntıların çevre 
sakinlerinden 
gördükleri destekle 
üstesinden gelmeye 
çalıştığı belirtildi. 
Vatandaşlar yapılan 
çalışmaları görerek

"Bizler bir iki hafta 
sıkıntı çekeriz. 
Bu çalışmalar kısa

sürede bitecek 
gibi gözüküyor, 
ileride, doğal gazın

GURSn HRKİMİYCT 
V€ K€NT GfiZCKLSRİNe 
İIRN ve RİKIRM ALINIR

rahatlığını göreceğiz" 
şeklinde konuşu 
yorlar.

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

Türk halkı seninle....
Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Irak sınırın

daki birliklerini hem sayısal hem de nitelik 
bakımından takviye etmesi, özel birliklerini 
bu bölgeye sevk edildiği biliniyor.

Bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ve 
Türk ordusuriun kendi topraklarında 
yapacağı normal düzenlemelerdir.

Buna karşı kimse itiraz yapamaz, hangi 
devletin iç işlerine bir diğer devlet karışabilir 
veya ondan izin istenir.

Bu hükümdarlık ilkelerine aykırıdır..
Şimdi işin gülünç taraflarına gelelim.. 

Daha kurulup kurulmadığı dahi bilinmeyen 
bir devletin sözde Cumhurbaşkanı olduğunu 
söyleyen, bir aşiret başkanı kendini bir şey 
sanıp itiraz ederek Ankara ya nota veriyor..

Sözde bu Cumhurbaşkanı daha düne 
kadar Türk Cumhuriyeti pasaportu 
taşıdıklarını, Dışişleri bakanlığı koridorların
da randevu talepleri için günlerce bekledik
lerini, Türkiye sayesinde adam yerine kon
duklarını unutuyorlar. Bu makam denen şey 
ne ki Allah'ım insanın aklını da başından 
alıyor!...

Irak'ı Amerika ile beraber birlikte yöneten 
Kürt liderler, TSK ‘nın sınır ötesi operasyon
larını kabul etmeyeceklerini söyleyip, gülünç 
olanı Türkiye’yi tehdit niteliğin de mesajlar 
verdiler.

Amerika’da Kürtlere hoş görünüp,Irakta 
Kuzeyde başı derde girmesin diye Kürtleri 
şımarttıkça şımartıyor, onlara payeler veri 
yor..

. Türk halkı gör ve tanı.. Ayaklar bazen baş 
olup kendilerini bir şey sanırlar..

Bağdat’ın yaptığı itiraz şu anlama geliyor.
“Türk Silahlı Kuvvetleri Irak topraklarına 

geçemez. (PKK’yı koruyan tavır)
Irak bir devletse ve gücü varsa, Irak 

topraklarından Türkiye’ye yapılan saldırıları 
niçin önleyemiyor ?

Önlemesi devletler hukukuna göre gerek
mez mi?

Birleşmiş Milletler sözleşmesi, bu 
sorumluluğu Irak ‘a yüklüyor ama 
Irak yerine getirmiyor veya getiremiyor...

Bu durumda Irak neye itiraz ediyor ?.... 
Bağdat’ta etkin bir hükümet var mı ?

Hepsi oyuncak olan bir Cumhurbaşkanı, 
hükümet, meclis var..

Amerika’da mücadelede Bağdat’ı adres 
gösteriyor, bizi de oyalamak için, Irak 
hükümetini muhatap alın, sonra üçümüz 
konuşup kurallar koyalım diyerek işi savsa- 
taya boğuyor...

Zaten böyle bir hükümet olsa bile, PKK ile 
mücadele etmek isteyecek mi ?

Zannetmiyörum, onlarda Türkiye’nin başı 
dertte olsun diye kıskançlıklarından her türlü 
kötülüğü yapmaya çoktan hazırlar. Bu 
onların asırlardır OsmanlIlardan beri genle 
rine işlemiştir. Türk’ü arkadan vurmayı se 
verler..

Onun için Türk Silahlı kuvvetleri doğruyu 
yapıyor; bu mikropları yuvalarına kadar 
kovala ve ez, burası Irak olmuş, Arabistan 
olmuş fark etmez..

Türk halkı seninle beraber, senin başarın 
için arkanda, her an hizmete hazır genç 
evlâtlarını gözünü kırpmadan göreve gön
deriyor.. Türk ordusu yolun açık, bütün iyilik
ler senin olsun...

Sana çok şeyler borçlu olduğumuzu unut
muyoruz..

Hiç değilse borcumuzun az bir kısmını 
böyle ödemeye çalışalım..

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Erdem Akyürek, 
“Saldırıyı kınıyoruz”
Elif ESMEN
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, 
Danıştay 2. Daire 
Başkanı ve 
üyelerinin toplantı 
halinde oldukları 
sırada İstanbul 
Barosu Avukatların 
dan Alparslan 
Aslan'ın düzenlediği 
saldırıyı kınadı. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, "Dini 
istismar eden dindar 
olmayan dinci 
tacirler, irili ufaklı 
Cumhuriyet düşman
ları boş durmayıp 
tekbir getirerek 
Danıştay Başkanı- 
ve üyelerine saldırı 
düzenlemiştir. 
Bu saldırı sadece 
Danıştay 2. Daire 
Başkanı ve 
üyelerine değil;

Siyasi parti kadın kollarından 
birlik olma çağrısı

Laik, Demokratik 
Cumhuriyetimiz 
hedef alınmıştır. 
CHP Gemlik İlçe 
örgütü olarak bu 
çirkin olayı esefle 
kınıyor, saldırıya 
uğrayan Danıştay 
üyelerimize ve 
ailelerine geçmiş 
olsun diyoruz. 
Uygarlıktan yana 
olanlar, gerilikten 
yana olanlar kadar

yürekli ve özverili 
olmadıkça Türkiye'nin 
aydın ufuklara 
doğru gidişi 
sürdürülemez 
dahası ortaçağ 
karanlığına gömülme
si önlenemez diyen 
Muammer Aksoy'un 
sözlerini, Gemlik 
halkını sindirerek 
okumaya davet 
ediyoruz" şeklinde 
konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İ8WSTO ÖZALP EMİM |
Her Çeşit EmlakÇeşit

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
1 Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

&

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
i

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 Da s k, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP
Tel:513 24 74 Fax: 5141021

S

Elif ESMEN
CHP Gömlik 
Kadın Kolları 
yönetimi, 
DYP Kadın Kolları 
ve MHP Kadın 
Kollarını ziyaret 
ederek, birlik olma 
çağrısı yaptılar. 
Ülkenin içinde 
bulunduğu durum
dan gün geçtikçe 
endişe duyduklarını 
belirten CHP İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanı Latife 
Dikmen ilk olarak 
DYP İlçe Kadın 
Kollarını ziyaret 
ederek birlikte 
bir bütün olma 
çağrısı yaptı. 
Ayrı partilerden 
olsalar bile laik bir 
ülke olarak aynı 
amaca hizmet 
ettiklerini belirten 
Başkan Dikmen, 
"Sağcılık yada solcu
luk diye bir durum 
kalmamıştır. Özellikle 
kadın olarak bizlere 
daha çok görevler 
düşmektedir. İçinde 
bulunduğumuz

durum her geçen 
gün kötüye gitmekte
dir. Binlerce asker 
evladımız bu toprak
lar için canlarını 
vermişlerdir. Şimdi 
ise topraklarımız 
karış karış satılmak
tadır. Cumhuriyeti 
Yaşatmak sloganıyla 
birlik olma 
zamanımız gelmiştir" 
şeklinde konuştu. 
CHP görüşlerine 
katıldığını söyleyen 
DYP Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çevik elbirliği 
yapılması gerektiğini 
destekledi.
Başkan Çevik, 
"3-4 yıl öncesine 
kadar her siyasi 
partiden iki kişinin 
katıldığı kadın 
komisyonumuz 
vardı. Birlikte çok 
güzel işlere imza 
atıyorduk. Değişen 
yönetimle birlikte 
devam etmemesi 
bizleri çok üzdü. 
Bizler bu vatan için 
çalışıyoruz. Doğru 
olan her projede 
üzerimize düşen

görevi tereddütsüz 
yapmaya hazırız" 
dedi.
İkinci ziyaretlerini 
MHP'li kadınlara

- yapan CHP Kadın 
Kolları yönetimi 
aynı sorunları burada 
da dile getirdiler. 
MHP Kadın Kollan i 
Başkanı Beyhan 
Soyarslan, din ve 
siyasetin birbirine 
karıştırıldığını 
belirterek, öncelikle 
kafa yapısının 
değişmesi gerektiği* 
ni savundu.
Başkan Soyarslan, 1 
"Başımızda bulunan 
hükümet olayları 
farklı yerlere. 
çekerek üstünü 
kapatmaya çalışıyor. 
Yurdumuzun 
bölünmesine 
kesinlikle 
izin vermeyeceğiz, j 
Atalarımız Laik bir 
Cumhuriyet uğruna 
savaşmışlarken, 
bunu geriye 
götürmelerine izin J 
vermeyeceğiz" 
diyerek destek 
olacaklarını belirtti.

[3öG?53 ABONE oldunuz mu?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN J
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Sat Btalıjı'nto storlara iletişimdersi İUSMEK kursiyerlerini sertifika heyecanı sanb
Sağlık Bakanlığı, 
doktor-hasta iliş 
kişinin daha sağlıklı 
işlemesi için doktor
lara iletişim kursu 
verecek.
Kanserle Savaş 

Daire Başkanlığı 
tarafından, Kanser 
Erken Teşhis ve 
Tarama 
Merkezleri'nde 
görevli hekimlere 
yönelik 
Kızılcahamam'da 
29 Mayıs- 2 Haziran 
2006 tarihinde 
"İletişim Becerileri 
Kursu" düzenlendi. 
Kursta Kanser Erken 
Teşhis ve Tarama 
Merkezleri'nde 
görevli hekimlerin 
hizmetiçi eğitim
lerde, halk eğitim
lerinde ve merkez 
lere başvuran hasta
larla iletişimlerinde 
daha sağlıklı ve 
yararlı bir iletişim

- www.gemllkk«fBzgazdesi.İMiL
“Para tasarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer. ”

llenry Korci

sağlayabilmek 
için donanımı 
hedefleniyor. Söz 
konusu kursa özel
likle 2004 yılında 
İzmir'de düzenlenen 
eğitime katılmayan 
hekimlerin katılacağı 
belirtildi. Kurs 
sonunda yeterlilik 
açısından yapılacak 
ölçme ve değer
lendirme sonuçları 
doğrultusunda 
başarılı olanlara 
"İletişim Becerileri 
Sertifikası" verilecek.

Kanser Erken 
Teşhis ve Tarama 
Merkezleri şu 
illerde bulunuyor:

"Ankara, Diyarbakır 
Aksaray, Denizli, 
Kayseri, Muğla, 
Adana, Aydın, 
Trabzon, Rize, 
Malatya, Giresun, 
Elazığ, İstanbul, 
Kütahya, Erzurum, 
Manisa, Çanakkale, 
Kahramanmaraş, 
Bursa, Antalya, 
Samsun, Edirne, 
Sivas."

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin kentte 
var olan insan gücü 
potansiyelinin 
niteliğini artırarak, 
bu sayede işsizliğin 
azaltılmasını sağla
mak amacıyla düzen
lediği ücretsiz sanat 
ve meslek eğitimi 
kurslarında kursiyer
leri sertifika sınavı 
heyecanı sardı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kursu’nda (BUS- 
MEK) eğitim ve öğre
tim gören 4 bin 200 
kursiyer, 10 Haziran 
Cumartesi günü 
başlayacak olan ser
tifika sınavına hazır
lanıyor. Bir sezon 
boyunca öğrendik
lerinden sınava tabi 
tutulacak olan kur
siyerlerden başarılı 
olanlar Milli Eğitim 
Bakanlığından 
onaylı sertifika 
ile bilgilerini taç
landıracaklar.
10 semtte 30 
branşta eğitim veren 
BUSMEK’in mo 
delistlik ve giyim 
sınıfı öğrencileri,

sınav öncesinde 
firmalara yapılan 
eğitim amaçlı geziler
le öğrendiklerini pro
fesyonel ustalardan 
da teorik olarak 
görerek, kendilerini 
geliştiriyorlar. Yaka 
yapımından telaların 
hazırlanmasına, pat
ların takılmasından 
biyelerin eşnetilme- 
sine kadar çeşitli 
konfeksiyon bilgi
lerinin verildiği 
eğitim gezisinde 
geleceğin biçki-dikiş 
ustaları yeni meslek

lerini yakından 
tanıma imkanı 
buldular. Modelistlik 
öğretmeni 
Firdeves Subaşı, 
sınıflarında 130 
modeiist ve giyim 
öğrencisinin eğitim 
gördüğünü belir
tirken, sezon sonun
da yapılacak olan 
sertifika sınavı 
öncesinde de eğitim 
amaçlı gezilerle 
kursiyerlerin 
kendilerini teorik 
olarak geliştirdikleri
ni söyledi.

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

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
H I Z M E TIN ,1 ZDEYIZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Sağlık harcamalarına disiplin geliyor
Ekonomi yönetimi, 
Stand-by düzen
lemesinin gözden 
geçirme çalışmaları 
için Ankara'da bulu
nan Uluslararası Para 
Fonu (IMF) Heyetinin 
de, "Bütçe dengeleri
ni bozar" dediği 
sağlık harcamaların
daki artışın kontrol 
altına alınması için 
harekete geçti.
Sağlık harcamaların
daki artış, IMF 
heyetinin özellikle 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan ve 
bürokratlarla yaptığı 
görüşmelerin önce
likli konusu oldu. 
Sağlık harcamaların
daki artışın çok 
yüksek boyutlara 
ulaştığına işaret eden 
IMF yetkilileri, "Bu 
durum, bütçe den
gelerini bozar.
Bütçede 600-700 
milyon YTL tutarında 
bir sapmaya yol 
açar" görüşünü 
dile getirdi.
Sağlık harcamaların
daki yüksek artışın, 
sosyal güvenlik 
kurumlarını da olum

suz etkilediğini ve 
açıkların büyümesine 
yol açtığını kaydeden 
IMF yetkilileri, anla
malardaki artışın 
önüne geçilmesi için 
önlem alınması 
gerektiğini vurgu
ladılar. Bu gelişme 
üzerine Maliye ve 
Sağlık Bakanlıkları 
ile Hazine ve DPT 
Müsteşarlığı 
bürokratları, Maliye 
Bakanlığı Müsteşarı 
Haşan Basri Aktan 
başkanlığında bir 
araya geldi.
Toplantıda sağlık har
camalarının kontrol 
altına alınmasına 
dönük çeşitli önlem
ler ele alındı. Bir 
üst düzey bürokrat, 
toplantıda 3-4 değişik 
alternatif üzerinde 
durduklarını 
belirterek, "Teknik 
çalışmalar devam 
edecek ve kesin
leştirdiğimiz alter 
natifleri 1-2 gün 
içinde Bakanlarımıza 
sunacağız. Öyle 
olağanüstü bir şey 
olmayacak ama har
camaları kontrol altı-

Erken revizyona ilgi yok

na almaya yönelik 
bazı tedbirlere 
ihtiyaç var. Onlar 
uygulamaya konula- 
cak"dedi. Bu arada, 
ekonomi yönetiminin 
üzerinde çalıştığı 
alternatiflerden en 
önemlisini sağlık 
hizmetlerindeki paket 
fiyat uygulaması 
oluşturacak. Yapılan 
görüşmelerde, 2002 
yılında başlatılan 
paket fiyatın kapsam 
dışındaki tedavi 
hizmetlerini de içine 
alarak iyice yaygın
laştırılması, böylece 
sağlık harcamalarının 
disipline edilmesi 
kararlaştırıldı.
Maliye Bakanlığı veri
lerine göre, sağlık 
harcamaları, yılın ilk 
4 ayında geçen yılın 

aynı dönemine oranla 
yüzde 251,5 artış 
gösterdi. 2005 yılının 
Ocak-Nisan döne
minde 774,6 milyon 
YTL olan toplam 
sağlık giderleri, 
bu yıl aynı dönemde 
1 milyar 948,2 milyon 
YTL'ye çıktı. Alt 
kalemler itibarıyla en 
yüksek artış da, 
yeşil kartlıların 
sağlık giderlerinde 
ortaya çıktı. 2005 
yılının ilk 4 ayında 
306,5 milyon YTL 
olan yeşil kartlılar 
için bütçeden çıkan 
para, bu yıl 1 milyar 
211,7milyon YTL'ye 
ulaştı. Böylece yeşil 
kartlıların sağlık 
harcamalarındaki 
artış yüzde 395,3'ü 
buldu.

Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği 
(TÜRSAB) Ankara 
Bölge Yürütme 
Kurulu (BYK) 
Başkanı Alper 
Maçkan, erken rezer
vasyonun beklenen 
ilgiyi görmediğini 
belirterek, "Erken 
rezervasyona ne 
Türk halkı, ne oteller 
ne de acentalar 
hazır" dedi.
TÜRSAB Ankrara 
BYK Başkanı Alper 
Maçkan, Türkiye'de 
tatil tüketicisinin 
güneşi görmeden 
program yapmadığını 
söyledi. Erken rezer
vasyon konusunda 
öncelikle halkın bi 
linçlenmesi gerek
tiğini anlatan Maç 

kan, "Tüketici bek
lemede, erken rezer
vasyon talebi tek tük. 
Yoğun bir ilgi yok. 
Erken rezervasyona 
ne Türk halkı 
ne oteller ne de 
acenteler hazır" dedi. 
Maçkan, tatil ve 
önceden program 
yapmaya insanların 
hazırlanması gerek
tiğini söyledi.
Erken rezervasyon 
alan turizm fir
malarından Uygar 
Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
eski TÜRSAB 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Nuri Uygun, 
yerli turistin erken 
rezervasyona ilgi 
göstermediğini 
bildirdi.
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Danıştay 2. Dairesi’ne saldırı
Danıştay 2. Dairesine 
dün yapılan silahlı 
saldırı sonucu 
aralarında 
2. Daire Başkanı 
Mustafa Birden'in de 
bulunduğu 5 hakim 
yaralandı.
Danıştay 2. Dairesi’ne 
toplantı halindeyken 
kimliği henüz belirle 
nemeyen bir kişi 
tarafından yapılan 
silahlı saldırı sonucu 
2. Daire Başkanı 
Mustafa Birden, 2. 
Daire Üyesi Mustafa 
Yücel Özbilgin, 2. 
Daire Üyesi Ayfer 
Özdemir ile 2. Daire 
Tetkik Hakimi Ahmet 
Çobanoğlu ile üye 
Ayla Gönenç 
yaralandı.
Yaralıların Hacettepe 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi hastanesin 
de tedavi altına 
alındığı bildirildi. 
Olayın ardından 
Ankara Emniyet 
Müdürü ve Ankara 
Valisi Kemal Önal olay 
yerine geldi.
2. Daire, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
çıkardığı yönetmelikler 
ve YÖK kararlarına 
ilişkin davalara 
bakıyor.
SALDIRGANIN 
AVUKAT OLDUĞU

İDDİA EDİLİYOR 
Danıştay’a 
yapılan silahlı 
saldırının failinin 
Bingöllü Avukat Aslan 
Asparslan olduğu ileri 
sürüldü.
Zanlı olaydan sonra 
yakalanarak Çankaya 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Zanlının 
Danıştay binasının 
8. katına çıkarak x-ray 
cihazına yakalan
mayan özel silahla 
toplantı halindeki 
gruba ateş ettiği 
ortaya çıktı.
ÖNCEKİ GÜN DE 
GELMİŞ
Çankaya İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
gözaltında tutulan 
saldırganın kullandığı 
silahın Glock marka 
olduğu bildirildi. 
Edinilen bilgiye göre, 
dün saat 09.45'de 
toplantının sürdüğü 
sırada Danıştay 2. 
Daire başkanlığına 
gelerek silahlı saldırı
da bulunan Aslan 
Alpaslan'ın önceki gün 
de aynı saatlerde 
Danıştay 2. Daire 
başkanlığına geıdiği 
ve başkanın odasının 
kapısını zorladığı, 
görevlilerin polise 
haber vermesi üzerine 

burayı terkettiği 
öğrenildi.
Öte yandan Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin, Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, Ankara 
Valisi Kemal Önal, 
Ankara Emniyet 
Müdürü Ercüment 
Yılmaz, olay yerinde 
incelemelerde 
bulunmak üzere 
Danıştay'a gitti. 
SEZER “TÜRK YAR
GISINI YILDIRAMA 
YACAKLAR 
Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, 
Danıştay üyelerine 
yönelik silahlı 
saldırının Cumhuriyet 
tarihine kara bir leke 
olarak geçeceğini 
belirterek, "Baskılar ve 
tehditler Türk yargısını 
yıldıramayacak, Türk 
yargısı anayasal 
görevlerini, laik ve 
demokratik 
Cumhuriyet'e bağlılıkla 
sürdürecektir" dedi. 
Sezer, Danıştay 2. 
Dairesi üyelerine 
yapılan silahlı saldın 
nedeniyle yazılı bir 
açıklama yaptı. 
Danıştay 2. Dairesi 
üyelerine toplantı 
yaparken gerçekleşti 
rilen çirkin saldırıyı 
nefretle kınadığını 

belirten 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
"Cumhuriyet'in temel 
kurumlarından bağım
sız yargının üyelerine 
karşı girişilen saldırı, 
ulusumuzu derinden 
yaralamıştır" dedi. 
Yüce yargının kutsal 
görevini yaptığı bir 
anda girişilen bu 
saldırının Cumhuriyet 
tarihine kara bir leke 
olarak geçeceğini vur
guladı.
SALDIRININ SEBEBİ 
TÜRBAN
Görgü tanıkları, 
Alparlan Arslân'ın 
olayın ardından 'Allah- 
u ekber' ve 'Allah'ın 
gazabı üzerinizde 
olsun' şeklinde 
bağırdığını söyledi. 
Olayı haber alan 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcısı Hüseyin 
Boyrazoğlu ile terör ve 
organize suçlara bak
makla görevli Ankara 
Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili Hamza Keleş, 
olay yerine gittiler.
Yapılan ilk<incele- 
menin ardından, Keleş 
ve Cumhuriyet Savcısı 
Şemsettin Özcan, 
olayla ilgili soruştur
mayı başlattı. 
ÖZBİLGİN HAYATINI 
KAYBETTİ 
Danıştay'da uğradığı

silahlı şaldırıda ağır 
yaralanan Danıştay 2. 
Daire üyesi Mustafa 
Yücel Özbilgin, tedavi 
gördüğü Hacettepe 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'nde vefat etti.
Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof Dr.
Tunçalp Özgen, has
tane önünde bekleyen 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Ozbil- 
gin'in vefat ettiğini 
bildirdi. Özgen, "Biraz 
önce değerli hakim 
Mustafa Yücel Özbil- 
gin'i kaybettik.
Ailesine, Danıştaya, 
ülkemize başsağlığı 
diliyorum. Başka 
söyleyebileceğim 
maalesef bir şey 
yok"dedi.
MUSTAFA BİRDEN 
YOĞUN BAKIMDA 
Prof. Dr. Erdener, 
yaralıların sağlık duru
muna ilişkin gazete
cilere bilgi verdi. 
Erdener, karaciğer ve 
dalağından yaralanan 
Daire Başkanı Mustafa 
Birden'in ameliyatının 
bittiğini ve yoğun bakı
ma alındığını kaydetti.

Birden'in hayati 
tehlikesinin bulun
madığı açıklandı. 
Hastanede tedavi 
gören diğer hastaların 
da sağlık durumlarının 
iyiye gittiği, şu anda 
bu hastalarda hayati 
bir tehlikenin 
söz konusu 
olmadığı belirtildi. 
ZANLININ SORGUSU 
SÜRÜYOR 
Danıştay 2. Dairesi’ne 
yapılan ve 5 
kişinin yaralanmasıyla 
sonuçlanan 
saldırının ardından 
gözaltına alınan zanlı 
Alparslan Arslan, 
adllyeden sonra 
Ankara Numune 
Hastanesi'ne getiril
erek sağlık kontrolün
den geçirildi, 
güvenlik önlemleri 

altında polis otosunja 
bindirilerek Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi'ne götürüldü. 
Zanlı Alparslan* 
Arslân'ın buradaki 
sorgusu devam 
ediyor. Zanlının, 
savcılığa çıkarılması 
bekleniyor.
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Anayasa Mahkemesi, 
çalışanlar ve 
emeklilerin vergi 
iadesinden farklı 
yararlanmasını 
Anayasa'ya aykırı 
bulmadı. Anayasa 
Mahkemesi'nin 
konuya ilişkin kararı 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Ordu Vergi 
Mahkemesi, .Gelir 
Vergisi Kanunu'nun, 
çalışanların vergi 
iadesinden "eğitim, 
sağlık, gıda, giyim ve 
kira" giderleri ile 
sınırlı şekilde yarar
lanmasını öngören

Avrupa
Futbolda 2005-2006 
sezonunda 
Avrupa'nın kulüpler 
bazında en büyüğü 
bugün Fransa'da 
belli olacak.
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi finalinde 
Ispanya'nın 
Barcelona ile 
Ingiltere'nin Arsenal 
takımları Pariste 
karşı karşıya gelecek. 
Stade de France'da 
TSİ 21.45’te başlaya
cak maçı Norveç 
Futbol 

hükmünün iptali için 
başvurdu. Anayasa 
Mahkemesi, başvu
ruyu yerinde 
görmeyerek, iptali 
istemini reddetti. 
Gerekçede, 
emeklilerin, herhangi 
bir işverene tabi 
olmadığı, bir 
hizmet karşılığı para 
almadıkları belirti 
lerek, bu nedenle, bu 
kişileri ücretli tanımı 
içinde nitelendir
menin mümkün 
olmadığı dile getirildi. 
Gerekçede, şöyle 
denildi: "Vergi iade
sine konu olan mal 
ve hizmet atımları ile

kupası 51. sahibini arıyor
Federasyonu'ndan 
Terje Hauge 
yönetecek.
Finalist takımlardan 
Barcelona, kupayı 
daha önce 1 kez 
müzesine 
götürürken, 
Arsenal ise tarihinde 
ilk kez bu kupada 
final oynayacak. 
Avrupa'nın kulüpler 
bazında en büyük 
kupasını şimdiye dek 
Real Madrid 9, Milan 
6, Liverpool 5, Ajax 
ve Bayern Münih 4'er, 

özel gider indirimine 
konu olan mal ve 
hizmet ahmları 
birbirinden farklı ise 
de bunlardan yarar
lanacak olanlar da 
ayrı kurallara bağlı 
olup, aynı hukuksal 
konpmda bulun

Benfica, İn ter. 
Juventus, 
Manchester United, 
Nottingham 
Forest ve Porto. 
2'şer, Aston Villa, 
Barcelona, Borussia 

madıklarından 
aralarında eşitlik 
karşılaştırması 
yapılamaz. Bu neden
le itiraz konusu kural 
Anayasa’nın 10. mad 
desine aykırı değildir. 
İptal isteminin reddi 
gerekir." dedi.

Dortmund, Celtic, 
Kızılyıldız, 
Feyenoord, Hamburg, 
Olympique Marsilya, 
PSV Eindhoven ve 
Steaua Bükreş de 
Ter kez kazandı.

Motorin, otogaz ve 
LPG’ye zam yapıldı

Motorin, otogaz ve 
likit petrol gazının 
(LPG) rafineri çıkış 
fiyatlarına zam 
yapıldı. Zammın, 
pompa fiyatlarına 
motorinde yüzde 2,9, 
otogazda yüzde 2,1, 
LPG'de 2,4 oranında 
yansıması 
bekleniyor.
Dünden geçerli 
olmak üzere yapılan 
fiyat ayarlamasıyla, 
motorinin rafineri 
çıkış fiyatı yüzde 6,2 
oranında artarak 
metreküpü 743,63 
YTL'den 789,87 
YTL'ye yükseldi. 
Motorinin pompa fi 
yatları için baz ola
cak vergiler dahil fi 
yatı ise yüzde 2,9 
artışla 1.863,69 
YTL'den 1.918,26

YTL'ye çıktı. Otoga 
zın rafineri çıkış ton 
fiyatı da yüzde 4,9 
oranında artarak 
684,54 YTL'den 
718,52 YTL'ye yük
seldi. Yine otogazın 
pompa fiyatları için 
baz olacak vergiler 
dahil ton fiyatı ise 
yüzde 2,1 oranında 
artarak 1.828,46 
YTL'den 1.868,55 
YTL'ye yükseldi. 
LPG'nin rafineri çıkış 
fiyatı otogazla aynı 
olmasına rağmen 
vergili fiyatı farklılık 
gösteriyor. LPG'nin 
pompa fiyatları için 
baz olacak vergili 
rafineri fiyatı yüzde 
2,4 artışla 
1.688,39 YTL'den 
1.728,49 YTL'ye 
yükseldi.

TOPRAK YOKSA... EKMEK YOK! 
EL KOYUN

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

www.elkoyun.com www.tema.org.tr
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ÖĞRETMEN ARANIYOR
Rehberlik, Geometri, Matematik, Fen 

Bilgisi, Türkçe ve Coğrafya branşlarında 
Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 

görevlendirilecektir.
ORHANGAZİ KONAK DERSHANESİ 

Muradiye Mh. Yalova Cd.
Konak İş Merkezi K.1 
ORHANGAZİ / BURSA 

Tel: 5732324 
Faks: 5736393 

Gsm: 05373047065 
i.saim@konakdersanesi.com

Manastır’de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09
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TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 O 505 TL 

Tel: 0.312 431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr
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“Sizin bahaneniz ne?”
Diyet yapmak zor 
geldi. E siz de 
bırakıverdiniz. Peki 
havalı havalı "Ben 
diyetteyim" diyerek 
reddettiğiniz tüm abur 
cuburlardan sonra 
diyeti bıraktığınızı 
insanlara nasıl 
söyleyeceksiniz? 
İşte bahaneler...
Diyet yapmaya 
çalışanların sık 
yaşadığı problemler
den biridir umutsuz 
luğa kapılıp diyeti 
bırakmak. Diyet 
bırakılır bırakılmasına 
ama bunu kabul etmek 
işimize gelmez.
Büyük bir heyecanla 
başlayıp, arkadaş ve 
aile çevresine cakayla 
karışık bir gururla, 
içten gelen bir nevi 
kahramanlık hissiyle 
bahsettiğimiz diyete 
başlama hadisesi, 
üzerimize baskı kuru- 
verir ve "Aman canım, 
yapamadım işte." 
demek yerine, bazı 
bahananelere sığın
mayı tercih ederiz. 
Böylece suçu başka 
bir şeylere atıp çıkı

I veririz işin içinden. 
Diyetisyen Esin 
Şeker'e göre, diyetten 
kaçanların ifade ettik
leri bahaneler ise 
çoğu zaman ortak: 
"Çok az yiyorum, yine 
de kilo veremiyorum" 
Kalorisi düşük yiye
ceklerle beslenmek ve 
hareketli bir hayat 
sürmekle istenilen 
ölçülere kolayca 
ulaşabilirsiniz. Çok az 
yediğiniz halde kilo 

ELEMAN
IRANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
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BORÇELIK 
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YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ 
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TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
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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

veremediğinizi 
düşünüyorsunuz.
Peki şimdiye kadar hiç 
yediğiniz yiyeceklerin 
listesini tuttunuz mu? 
Bir gün boyunca 
yediklerinizin 
listesini tutsanız, 
düşündüğünüzden 
çok daha fazla 
yediğinizi göre
ceksiniz. Belki de çok 
fazla abur cubur yiyor
sunuz ve bunları 
normal yiyeceklerden 
saymadığınız için 
az yediğinizi 
düşünüyorsunuz. 
"Sevdiğim yiyecekler
den vazgeçmek 
istemiyorum" 
Diyet yaparken sevilen 
yiyeceklerden 
vazgeçmeye gerek 
yok. Ancak çikolata, 
patates cipsi ve don
durmadan vazgeçe
meyenler, bu yiyecek
lerden az miktarda ve 
çok sık olmamak kay- 
dıyla yiyebilir. Bir an 
için kendinizi kaybe
dip, diyetten hemen 
vazgeçmeniz riskini de 
göz önünde bulundur
manız gerekiyor. 
"Daha Önce pek çok 
kez denedim, ama 
başarılı olamadım" 
Diyet yapmayı daha 
önce deneyip 
başarısızlığa uğrayan 
insanlar olabilir. Sakın 
vazgeçmeyin, geçmiş 
tecrübelerinizden de 
ders alarak hatanızı 
fark etmeye çalışın. 
Diyetiniz sırasında, 
çok katı kurallar mı 
koydunuz. Kısa 
zamanda çok fazla kilo 

kaybetmek mi istedi
niz, bir başkası iste
diği için mi diyete 
başladınız. Bütün bu 
soruların cevaplarını 
bulmaya çalışın. Bu 
kez daha önce yap
tığınız hataları yap
mayın. Daha gerçekçi 
olun, ne kadar sürede 
kaç kilo verebile
ceğinizi iyi hesaplayın 
ve mükemmel 
olmasanız da en azın
dan elinizden geleni 
yapabileceğinizi 
düşünün.
"Diyet yiyecekleri 
çok pahalı"
Diyet bisküviler, kek
ler, çikolatalar pahalı 
olabilir. Fakat bunları 
yemek yerine, 
kolaylıkla satın alabile
ceğiniz en az diğerleri 
kadar etkili olan 
sebze, meyve, pirinç, 
yoğurt ve beyaz eti 
deneyin. Böylece 
kendi diyet yemek
lerinizi ortaya çıkarta
bilirsiniz. Sonuçta, 
hem paranız cebinize 
kahr hem diyetiniz 
yarım kalmaz. 
"Sigarayı yeni 
bıraktım, bir de 
diyet yapamam" . 
Sigarayı bırakma 
dönemlerinin yeme 
alışkanlıklarını 
değiştirmek için en 
uygun zaman 
olduğunu unutmayın. 
Bunu başarabilmeniz 
için olumlu düşün 
meniz, kendinizi 
meşgul etmeniz ve 
planlı olmanız yeterli 
olur. Acıktığınızı his
settiğinizde hemen bir 

elma ya da başka 
bir meyve yiyin. Bir 
yandan da sigarayı 
bırakırken, diğer yan
dan yeme alışkanlık
larınızı da değiştire
bilir ve bu dönemi 
kendiniz için, olumlu 
bir hale çevire
bilirsiniz.
"Kilolarım 
ailemden geliyor, 
şişmanlık bizim 
genlerimizde var" 
Şişmanlık bir yönüyle 
genlere bağlı olabilir. 
Ama bu durum diyet 
yapan kişinin hiç kilo 
veremeyeceği anlamı
na gelmez. Ailenizde 
kalıtsal olarak gelişen 
bir şişmanlık söz 
konusu ise, siz sağlıklı 
bir diyet programıyla 
ve düzenli egzersizler
le kilo verebilirsiniz. 
Sizin şanssızlığınız 
büyük ihtimalle bün 
yenizin, küçük yaşınız
dan beri size verilen 
geniş porsiyonlar, 
kızartmalar ve çiko
latalara alışık olmanız
dan kaynaklanıyor.

ÇİZİYORUM
Banş Güler’in 6 yaş 
kalemin den

Basit unutkanlıklar
Alzheimerolabilir
Türkiye'de 250-300 
bin kişiyi etkilediği 
tahmin edilen ve 
başlangıçta basit 
unutkanlıkmış gibi 
görünen Alzheimer 
hastalığında; zihinsel 
yetilerin kaybı yanın
da, hayaller, hezeyan
lar gibi davranışsal 
bozukluklar da ortaya 
çıkıyor. Hastalık 
sürecinde oldukça 
güç durumlarla 
karşılaşıldığından, 
hasta yakınlarının 
bilgilendirilmesi çok 
önemli. Alzheimer 
Derneği ve Pfizer 
ilaçları işbirliği ile 
oluşturulan 'Hasta 
Yakını Destek Seti', 
hasta bakımıyla ilgili 
bilgiler içeriyor.
Alzheimer 
hastalığının

Türkiye'de 250-300 
bin kişiyi etkilediğinin 
tahmin edildiğini 
ifade eden Alzheimer 
Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Murat Emre, 
"Alzheimer; hastanın 
günlük hayat işlev
lerini olumsuz et 
kilemesinin yanında, 
ailelerin ve hastalara 
bakmakla yükümlü 
kişilerin zorluklar 
yaşamasına sebep 
oluyor" dedi. 
Alzheimer hastalığın
da zihinsel yetilerin 
kaybı yanında hay
aller, hezeyanlar gibi 
davranışsal bozukluk
ların da ortaya çık
tığını kaydeden Emre, 
"Bu da sıklıkla hasta 
yakını için başa 
çıkılması güç durum 
oluşturuyor.
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Kanser ilacının hammaddesi fındık
Marmara Üniversitesi 
Sağlık Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Emel 
Alphan, ABD'de 
kanser tedavisinde 
kullanılan ilacın ham
maddesinin fındık ve 
fındık ağacından elde 
edildiğini söyledi. 
FİSKOBİRLİK tarafın
dan 2 ayda bir yayın
lanan dergiye açıkla
malarda bulunan 
Alphan, fındığın 
içerdiği antioksidan 
bileşiklerin E vitamini 
sebebiyle kanser tür
lerinde koruyucu rol 
oynadığını da anlattı. 
Prof. Dr. Emel 
Alphan, "Amerikan 
Kimya Derneği, son 
araştırmalara göre 
kansere karşı üretilen 
'Taxor adlı ilacın 
hammaddesinin 
fındık ve fındık 
ağacından elde 
edildiğini açıkladı.

İl ABD'liler, ayrıca 
Taxol'un kanserin 
yanı sıra böbrek

, hastalığı, Alzheimer 
ve meme kanseri gibi 
hastalıkların da 
tedavisinde 
kullanılabileceğini 
saptadı" dedi.
Ordu Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği 
Bölümü öğretim 
görevlisi Dr. Atilla 
Şimşek de, günde 
yaklaşık 100 gram 
fındığın doğrudan 
veya farklı besin 
maddeleriyle birlikte 
tüketilmesinin çok 
faydalı olduğunu 
söyledi. Yaklaşık 100 
gram fındıktaki pro
teinden sağlanan 
enerjinin toplam 
enerjinin yüzde 
11.7'sme eşit 
olduğunu belirlen 
Şimşek, "Fındık 
kolesterol seviyesini 
azaltır. Fındığın 
içerdiği linoleik asit, 
kandaki pulcukların 
çökelmesine ve 
damar içi daralması
na engel olmaktadır. 
Fındık yağı, kalp ve 
damar hastalıklarının 
önlenmesinde, çoklu 
doymamış yağ asit
lerinin doymuş yağ 
asitlerine oranı 
bakımından diğer yağ 
çeşitlerine nazaran 
en uygun orana 
sahiptir" diye 
konuştu.
Fındığın protein mik
tarının yumurta ve 
tahıllardan yüksek, 
et ve baklagillere de

hemen hemen eşit 
olduğuna da değinen 
Şimşek, "100 gram iç 
fındıkla protein ihtiy
acının yüzde 22'si 
karşılanabilmektedir. 
Fındıkta en fazla 
bulunan arginin 
amino asidi, koroner 
kalp yetmezliği riskini 
önlemede kan damar
larının gevşemesinde 
rol alan bileşiklerin 
sentezine yardımcı^ 
OıiTiSktduic şÛKiı’ı’îue 
konuştu.
Fındıkta tuz oranının 
da az olduğunu 
vurgulayan
Şimşek, tuz bakımın
dan düşük beslenme 
programlarında ve 
yüksek tansiyonu 
olan hastalarda fındık 

tüketiminin fazla 
sorun olmayacağını 
da kaydederek, şöyle 
devam etti:
"Fındıkta sodyumun 
düşük, magnezyum, 
kalsiyum ve potasyu
mun yüksek olması, 
vücutta kan 
basıncının düzenlen
mesinde rol oyna
maktadır. Fındık, 
özellikle kemik .ve diş 
gelişmesi için gerekli 
Kalsiyumu süt ürün
leri. pekmez, asma 
yaprağı ve meyveler 
içinde de bademden 
sonra en fazla içeren 
meyvedir. Ayrıca kan
sızlık, sindirim ve 
solunum sistemi 
hastalıklarının önlen
mesinde de etkilidir”

Erkeklerin akciğer kanseri riski fazla

ABD'de yapılan bir 
araştırma, sigara 
içmeyen erkeklerin 
akciğer kanserine 
yakalanma riskinin, 
sigara içmeyen 
kadınlara göre daha 
fazla olduğunu 
ortaya koydu. 
Amerikan Kanser 
Derneği'nden bili- 
madamları, konuya 
ilişkin 20 yıllık döne
mi kapsayan yak
laşık bir milyon 
hasta dosyası 
inceleyerek bu 
sonuca vardı.
Araştırmaya imza 
atan Dr. Michael 
Thun, Süpermen 
filmleriyle tanınan 
ünlü aktör 
Christopher 
Reeve'nin eşi Dana 
Reeve'in hayatında 
hiç sigara içmediği 
halde martta akciğer 
kanserinden ölme
siyle medyada geniş 
yankı bulan, "kadın
ların daha fazla risk 
altında olduğu" 
fikrinin yanlış 
olduğunu söyledi. 
Bu arada, "Journal 

of the National 
Cancer Institute" 
dergisinde yayım
lanan araştırma, hiç 
sigara içmemiş siyah 
kadınların, beyazlara 
göre akciğer kanser- 

dneyakalanma 
riskinin daha fazla 
olduğunu da 
gösterdi.
Son verilere göre, 
hiç sigara içmemiş 
100 bin erkeğin 
akciğer kanserinden 
ölüm oranı 17,1, 
kadınlarınsa 14,7. 
Ancak kadın ya da 
erkek, her yıl yak
laşık 15 bin kişi hiç 
sigara içmediği 
halde akciğer 
kanserinden ölüyor. 
Sigara içilmediği 
halde akciğer 
kanserine yakalanma 
nedenleri, pasif 
içicilik, radyoaktif 
bir gaz olan radona 
ve amyant tozuna 
maruz kalmak 
olarak sıralanıyor. 
Kanserden ölüm
lerde akciğer 
kanseri ilk sırada 
yer alıyor.
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Bursa Zaferspor Tesisleri gün sayıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
amatör spora destek 
amacıyla Zaferspor 
Tesisleri’nde 
başlattığı modernize 
çalışmalarında 
sona yaklaşıldı.
Yaklaşık iki aydır 
süren modernize 
çalışmaları 

kapsamında 
Zaferspor sahası 
suni çimle 
kaplanırken, 
tesislerde modern 
hale getiriliyor. 
45x90 boyutlarındaki 
Zaferspor sahasına 
toplam 6 bin 
metrekare suni çim 
kaplandı.

Modernize çalış
malarında sona 
yaklaşıldığını ve 
çalışmaların birkaç 
hafta içerisinde 
tamamlanacağını 
belirten yetkililer, 
Zaferspor sahasına 
kaplanan suni çimin 
7 yıl garantili 
olduğunu ve bir 

günde dört ayrı futbol 
karşılaşmasının 
yapılabileceğini 
kaydettiler.
Amatör spor 
kulüplerine verdiği 
destekten dolayı 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’e teşekkür 
eden Zaferspor

Kulübü Başkanı 
Bayram Kılıç ise, 
“Başkan Hikmet 
Şahin, seçimlerden 
önce bize verdiği 
sözleri bir bir 
yerine getiriyor.
Sporcu bir 
kimliği olan ve 
gençliğinde futbol 
oynayan

bir başkana 
sahip olduğumuz 
için çok şanslıyız. 
Başkanımıza 
sadece Zaferspor’a 
değil, tüm amatör 
sporlarına verdiği 
destekten dolayı 
ne kadar teşekkür 
etsek azdır” 
diye konuştu.

BURSA HAKİMİYET VE KENT KÖRFEZ REKLAM
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR istiklal HH

DOĞAL GAZLI HAYAT 4AQ m3
OH NE RAHAT DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI BEDAVA
8 TAKSİT 
AYDA 36 YTL

6 TAKSİT 
AYDA 49 YTL

G € AA D A S 24 Nİ8AN’DAN İTİBAREN AB0NE 0LUP 31AĞUST0S 2006 TARİHİNE KADAR' r,A7IMI ÛPTIRÛN MFR r.FMI İki İVP HM m’l nnĞâl HA7 RFAAVâ
DOĞRU GRZ GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. İrtibat Tel 513 29 29



Büyük bayramı kutluyoruz
Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın 87. yıldönümü bugün tüm yurtta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de törenlerle kutlanıyor. İlçemizdeki 
törenlerin ilki saat 9.oo da Atatürk Anıtını önünde yapılacak. Anıta çelenklerin konması ve saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ile bayrak töreni 
yapılacak.İkinci tören saat 10.oo Atatürk Stadında başlayacak. Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının halkın bayramını kutlamasının 
ardından saygı duruşu ve istiklal Marşı söylenecek. Günün anlamını belirten konuşmanın yapılmasından sonra ise gençlik adına bir öğrenci konuşacak. 
Daha sonra Atatürk’ün Gençliğe Söylevi, Gençliğin Ata’sına yanıtı ve şiirler okunacak. Gençlik Marşı’nın söylenmesinden sonra ödül dağıtım töreni yapıla- 
cak. Tören geçişi sonrası ise kız ve erkek öğrencilerin hazırladıkları gösteriler izlenecek. 

GFMI İK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

19 Mayıs 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.) 
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3ursa'da namus cinayeti 
Bursa'da, 44 yaşındaki bir servis şofö 
rü, 17 yaşındaki genç bir kız ve babası 
tarafından öldürüldü. Olay, Çukurca 
Mahallesindeki boş bir arazide meyda 
na geldi. İddiaya göre, servis şoförlüğü 
yapan Nizamettin K. (44) daha önceden 
ilişkisi olduğu N.A. (17) isimli genç kızı 
buluşmak için tehdit etti. Kendisini tele 
fonla arayıp çağıran Nizamettin K.'nın 
teklifini reddeden N.A., sonradan buluş 
ma yerine gitti. Genç kız, Nizamettin 
K.'yi karnından ve bacağından yaraladı. 
Kızını gören öfkeli baba Şakir A. Niza 
mettin A. yı sopayla darpetti. Nizamettin 
K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi Gemlik’ten sonra Küçük Kumla’ya da bir otobüs tahsis etti

M Kumla'dan Bursa'va her gün 6 sefer yapılacak
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gençler emanete sahipi çıkın..
Bugün 19 Mayıs..
Laik Türkiye Cumuhriyeti Devletini kuran 

büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
1919 yılında köhne bir gemi ile Samsun’a çık
tığı gün.

Mustafa Kemal ve arkadaşları, 16 Mayıs 
1919 günü İstanbul’dan ayrılırken, Boğaz, 
İngiliz, Fransız ve İtalyan donanmaları ile 
kuşatılmıştır.

O gün, Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, 
OsmanlI’nın toprakları işgal edilmiş, silahları 
toplanmış, ordusu dağıtılmış bir durumdaydı.

Aynı günlerde Yunan askerleri de İzmir’e 
çıkmış, buradan Balıkesir’e doğru ilerliyordu.

Mustafa Kemal, boğazdaki gemilere bakıp 
“Birgün geldikleri gibi gidecekler.” der.

Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bas
ması, işgal altındaki Türk ulusunun kurtuluşu
nun başlangıcıdır.

Samsun, Amasya, Sivas ve Erzurum 
Kongrelerinden sonra yeniden şahlanış ve 
Ankara’da TBMM açılmasıyla başlayan büyük 
mücadele ile büyük zaferin kazanılması...

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılarak ye 
rine yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
kurulması..

Aradan geçen 87 yıl bir masal gibi..
Mustafa Kemal ve arkadaşları bu toprakları 

bizlere bırakmak için çok büyük sıkıntılar 
yaşadılar, çok büyük işler başardılar.

Biz, onun emanetini arzu ettiği yere 
götüremedik.

□evrimlerin bekçisi olamadık.
Karşı devrimcileri iktidar yaptık.
Atatürk’ün laik Cumhuriyetini yıkıp, yerine 

ılımlı İslam devletini kurmak isteyenler iktidar
da.

Tehlike giderek büyüyor.
Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe emanet etti. 

Bu gençlik Atasının emanetine sahip çıkmalı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan Küçük Kum 
la’ya tahsis edilen 
otobüs seferlere 
başladı. Küçük 
Kumla’dan Merinos 
Kavşağı’na kadar 
her gün 6 sefer 
yapacak olan oto
büs,1.250 YTL’den 
yolcu taşıyacak. 
AKP Belde Başkanı 
Sedat Yaşar, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ’e 
isteklerini olumlu 
karşıladıkları için 
teşekkür etti.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Mustafa Yücel Özbilgin son yolculuğuna uğurlandı
Danıştay'daki silahlı 
saldırıda hayatını 
kaybeden Danıştay 
Üyesi Mustafa Yücel 
Özbilgin, dün Koca 
tepe Camii'nde kılınan 
cenaze namazının 
ardından son yolcu
luğuna uğurlandı. 
Cenaze namazına bin
lerce vatandaş Türk 
bayrakları ve Atatürk 
posterleri ile katıldı. 
Binlerce kişinin 
katıldığı cenaze 
töreninde zaman 
zaman izdiham 
yaşandı. Danıştay 
Başkanlığı önünde 
düzenlenen törenin 
ardından Kocatepe 
Camii'ne yürüyerek 
gelen binlerce kişi 
ellerinde Türk bayrağı 
ve Atatürk posterleri

taşıdı. 'Türkiye laiktir 
laik kalacak', 'Katil 
Başbakan', ’Tayyip 
türbanı al başına çal', 
'Mollalar İran'a', 'Katil 
iktidar', 'Oy veren eller 
kırılsın', 'Laiklik düş
manı Meclis Başkanı' 
şeklinde slogan atan 
kalabalık Danıştay 
saldırısı alkışlarla 
protesto etti. Kabine 
üyelerine ve siyasileri 
de sloganlar ve alkış 
larla protesto eden 

kalabalık, Cumhurbaş 
kanı Ahmet Necdet Se 
zer'i güllerle karşıladı. 
Yoğun güvenlik 
önlemlerinin alındığı 
cenaze töreninde ger
gin anlar da yaşandı. 
Polisin etrafında etten 
duvar ördüğü kabine 
üyeleri kabine üyeleri 
camiye geliş ve gidiş
lerinde zor anlar 
yaşadı. Özbilgin'in 
naaşına karanfiller 
atan kalabalık, naaşın 

cenaze arabasına 
bindirilmesine kadar 
eşlik etti. Özbilgin'in 
naaşı daha sonra 
Karşıya Mezarhğı'na 
defnedildi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA 
Silahlı saldırının ardın
dan gözaltına alınan
ların sayısı 5'e çıktı. 
Ankara Terörle Müca 
dele Şube Müdürlüğü, 
silahlı saldırı olayının 
ardından Av. Alparslan 
Arslan'ın bağlantılı 
olduğu kişileri araştır
maya başîadı.Arslan'ın 
üzerinden çıkan cep 
telefon kayıtları ve tele 
fon rehberlerini incele
meye alan ekipler, 
silahlı saldırı olayı ile 
bağlantısı olduğu 
tespit edilen 3 kişiyi 
daha gözaltına aldı.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma “Çocuklarımızı rüşvet almaya alıştırıyoruz”
Gürhan ÇETİNKAYA

Yargı’ya uzanan eller kırılsın..
Kanlı eller sonunda Danıştay’a ‘da uzandı.. 

Hedef gösterilen 4 hukukçuya silahlı saldırıda 
bulunuldu..

Türkiye’ye hak etmediği bu kalkışmayı 
yaşatanlar şimdi bakalım hangi karanlıklara 
ülkeyi sürükleyecekler.

Türkiye Cumhuriyeti bugün gerçek anlamda 
bir ölüm kalım savaşımı vermektedir.

İç ve dış güçler elele ülkenin yarınlarını 
söndürmek için atağa geçtiler..

Önce cumhuriyeti, laikliği, demokrasiyi, 
Atatürkçülüğü yılmadan, korkmadan savunan 
Cumhuriyet gazetesi’ne, şimdi de Türkiye’nin 
en önemli hukuk organı olanı Danıştay’a 
“ciddi” suikastler gerçekleştirildi..

Cumhuriyet gazetesi’ne bombayla ve silahla 
saldıranlar paçayı kurtardı..

Ancak Danıştay’ı kundaklayan ne idüğü 
belirli tetikçi enseyi kaptırdı..

Kaptırdı da... Bakalım şimdi ne olacak ?
Tetikçinin arkasındaki suç şebekesi 

yakalanıp çökertilecek mi?
Yoksa...
Uğur Mumcu’nun, Ahmet Taner Kışlalı’nın, 

Bahriye Üçok’un katilleri gibi suç makinaların- 
dan ateş kusmaya devam mı edecekler?

Bekleyeceğiz... Göreceğiz...
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni.. 
Türk Emniyet Örgütü’nü...
Türk Adalet Sistemi’ni...
Olayları gün ışığına çıkarabilecekler mi ?
Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek 

yaşayabilmesi için şart..
Zaman çok hızlı akıp gidiyor..
Şimdi emniyet güçlerinin yanı sıra,sivil 

toplum örgütlerine, halka çok iş düşüyor..
Orduyu’da yanına katarak.
Gerçi Ordu görevini yapar...Yapıyorda.. 
Ayrıca yapmak zorunda da...
Yıl 1938... Günlerden 29 Ekim..
Genç Cumhuriyet 15’nci onur yılına giriyor.. 

Ve o gün Komutanları ordusuna şu emri veri 
yor.

“Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle 
başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet 
nurları taşıyan kahraman Türk ordusu!

Memleketini, en buhranlı ve müşkül anlarda 
zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman 
istilasından nasıl korumuş ve kurtarmışsan, 
Cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde de 
askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vası
talarıyla mücehhez olduğun halde, vazifeni aynı 
bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.

Bugün, Cumhuriyet'in 15. yılını 
mütemadiyen artan büyük bir refah ve kudret 
içinde idrak eden büyük Türk milletinin huzu
runda kahraman ordu, sana kalbi şükranlarımı 
beyan ve ifade ederken, büyük ulusumuzun ifti
har hislerine de tercüman oluyorum.

Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve 
şerefini dahilî ve haricî her türlü tehlikelere 
karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an 
ifaya hazır ve âmade olduğuna, benim ve büyük 
ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır.

Büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en 
son sistem fabrikalar ve silahlarla bir kat daha 
kuvvetlenerek büyük bir feragat-i nefs ve 
istihkâr-ı hayatla her türlü vazifeyi ifaya 
müheyya olduğunuza eminim. Bu kanaatle 
kara, deniz, hava ordularımızın kahraman ve 
tecrübeli komutanları ile subay ve eratını 
selamlar ve takdirlerimi bütün ulusun muvace
hesinde beyan ederim.

Cumhuriyet Bayramı'nın 15. yıldönümü 
hakkınızda kutlu olsun..."

Mustafa Kemal ATATÜRK
29 Ekim 1938
12 gün sonra da ..10 Kasım 1938’de ardında 

bıraktığı Türk halkına ve halkın içinden çıkıp 
ülke savunmasında can siperane görev üstle
nen ordusuna güvenerek, 57 yaşında yaşama 
veda ediyor..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Parti Kadın 
Kollan’nın düzenlediği 
"Aile İçi İletişim" 
toplantısına konuş
macı olarak katılan 
Çocuk Gelişim 
ve Eğitim Uzmanı 
Emel Baygöl, ilginç 
eleştirilerde bulundu. 
Aynı zamanda 
Psikolojik Danışman 
ve Rehber olan Emel 
Baygöl, çocuklarımıza 
her istediğini vererek 
onları ailelerinden 
rüşvet almaya zor
landıklarını söyledi. 
Orhangazi Caddesi 
Damla Düğün 
Salonu’nda

düzenlenen 
toplantıya AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı. 
Çocukların küçük 
yaşlarda okul öncesi 
dönemde ana babanın 
kurduğu sağlıklı 
iletişim ile yetişkin 
dönemlerde sağlıklı 
kişiler olmasını 
sağladığını belirten 
Emel Baygöl, 
çocuklarla 2 yaşından 
itibaren doğru ve 
sağlıklı iletişim kuru
lamadığı taktirde 12 
yaşından itibaren 
çocukların aileleriyle 
iletişim kuramadık

DSP’den Danıştay’a yapılan saldırıya kınama
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Demokrasinin ve 
hukukun temel taşı 
olan Danıştay'a 
yapılan saldırıda, 
ölen yargı 
mensuplarından 
üye Mustafa Yücel 
Özbilge’ye tanrıdan 
rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileyen 
Gemlik DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, yaralanan 
diğer 4 üyeye de

acil şifalar diledi.
"Bu olay Cumhuriyet 
tarihine kara bir leke 
olarak geçecektir" 
diyen Ppyraz,

şöyle konuştu: 
"Türk toplumunun 
çok düşünmesi 
lazımdır. Türkiye 
Cumhuriyeti nereye

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen 

Excel ve World PC programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 
SİNAN REKLAM 

TEL: (0.224) 513 41 55

larını ifade ederek, 
"Bu iletişim 22 yaşına 
geldiğinde tamamen 
olumsuzluğa dönüşür. 
Çocuklarımıza 
sevgimizi göster
meliyiz. Eğer göstere
mezsek, ergenlik 
çağlarında sevgiyi 
dışarıda ararlar ve 
kötü niyetli kişilerin 
kötü niyetlerine 
araç olurlar" dedi. 
Bazı çocukların 
hayat içinde ya çok 
saldırgan ya da 
çok güvensiz kişiler 
olabileceklerini 
belirten Baygöl, 
"Bu çocuklar bir 
türlü doğru yolu 
bulamaz lar,

Biz büyükler 
onlara iyi birer model 
olmamız gerekir. 
Biz çocuklarımızı 
doyumsuz yaptık, 
onları mutsuz yaptık, 
neden? Çünkü 
onların her istediğini 
yapmak istedik. 
Çocuklarımız 
neden çalışsın, 
onlara her istediklerini 
alı yoruz. Çocuk
larımızı bizler mutsuz 
yapı yoruz, çocuk
larınıza ödül vaat 
ederek onu rüşvete 
çevirmeyin. Bizlerin 
çocuklarımıza kesin
likle hayır dememizi 
bilmemiz gerekiyor" 
şeklinde konuştu.

götürülmek 
istenmektedir.
Gemlik Demokratik 
Sol Parti olarak 
bu alçakça saldırıyı 
şiddetle kınıyoruz. 
Bu, Adalet 
Kalkınma 
Partisi'nden 
kurtulmak için, 
laik ve demokratik 
Cumhuriyetimize 
sahip çıkmak için, 
halkımızı sağ 
duyuya davet 
ediyoruz”

3
ELEMAN ARANIYOR

1- Büroda çalışacak 
lise veya yüksekokul mezunu 
bayan eleman aranmaktadır.
2- Askerliğini yapmış olan 
20-30 yaş arası eleman alınacaktır. I

GEMSflN TEL: 0.224 5M 39 8A 
flSflHSOR GSM: 0.532 48Z 45 60]
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Büyükşehir Belediyesi Gemlik’ten sonra Küçük Kumla’ya bir otobüs tahsis etti

Küçük Kumla’dan Bursa'ya 
her gün 6 sefer yapılacak

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

| YazıYORUM■

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçük Kumla’ya tahsis edilen 
otobüs seferlere başladı. Küçük Kumla’dan Merinos Kavşağı’na kadar 
her gün 6 sefer yapacak olan otobüs, 1.250 YTL’den yolcu taşıyacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Gemlik-Bursa 
hattında başlattığı 
ucuz otobüs seferleri 
Kumla-Bursa 
arasında da yapıl
maya başlandı. 
Küçük Kumla'nın 
Büyük Kumla 
çıkışında bulunan 
Halı saha kenarından 
kalkan Büyükşehir 
Halk Otobüsü 
Gemlik’ten kalkan 
otobüsle aynı 
güzergahtan 
Merinos kavşağına 
kadar gidiyor. 
Kumla’dan her 
gün 6, Bursa'dan 
ise 5 sefer yapacak 
olan otobüs 
1.250 YTL.’ye 
yolcu taşıyacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin tahsis 
ettiği otobüsün . 
Perşembe günü ilk 
seferini yaptığını 
söyleyen AK Parti 
Kumla Belde 
Başkanı Sedat 
Yaşar, isteklerini 
olumlu karşılayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'e Kumla halkı 
adına teşekkür etti. 
Kumla’dan 
her gün saat

07.15-09.45- 
12.15-14.45- 
17.30-20.00 
saatlerinde kalkacak 
olan yolcu otobüsü, 
Merinos 
İstasyonu’ndan 
08.30-11.00- 
13.30-16.15- 
18-45 saatlerinde 
hareket edecek.
Kumla’dan kalkacak 
olan 2/K Hat nolu 
otobüs sırasıyla 
Kumla Gemlik yolu 
Kurtul, Dürdane, 
Ovaakça, Terminal, 
AS Merkez, 
Buttim, Özdilek, 
Beşyol, Santral

Garaj altı, Merinos 
İstasyonu 
arasında yolcu 
taşıyacak.
Büyükşehir 
nimetlerinden 
Kumla halkının da 
faydalanacağını 
söyleyen AK Parti 
Belde Başkanı 
Sedat Yaşar, 
konuyu ilk olarak 
Gemlik'te yapılan 
İlçe Divan 
Toplantısı’nda 
dile getirdiklerini 
belirterek, 
"Toplantıdan sonra 
kendisine ilettiğimiz 
isteğimizi olumlu

karşılayan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Sayın Hikmet 
Şahin'e Kumla 
halkı adına 
teşekkür ediyorum. 
Büyükşehir 
otobüsünü 
Kumla 'da görmek 
bizi ve halkımızı 
mutlu etti. Kumla’dan 
Bürsa’ya gidecek 
olan yazlıkçılar, 
ulaşımda sıkıptı çek
meyerek, gidecekleri 
yere daha çabuk 
ulaşacaklar." 
şeklinde konuştu.
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Anı defteri!...
Başbakan Tayip Erdoğan yanlış yaptı, 

çoktandır bozulan sinirlerine hakim ola- 
mayıp, Atatürk’ün doğduğu evde “Anı def- 
teri”ni imzalarken yazılmış olan bir sayfayı 
görüp bu sayfayı yırttı..

Bu sayfada hoşuna.gitmeyen ifadelerin 
olması, Başbakanı sinirlendirdi, bu yaprağı 
yırttı attı..

Başbakan Selanik’te iyi not almadı...
Bir siyasi lider hele bir Başbakan için 

yanlış bir davranış...
Her şeyden, önce müthiş bir hoşgörüsüz 

lük örneği...
Siyasette yükselen veya topluma açık bir 

iş yapan kişiler kendileriyle ilgili görüşlere 
büyük bir hoşgörüyle bakmak zorundadır..

Bu gibi kişilerin karikatürleri yapılabilir, 
espri konusu olabilirler, protesto gösterileri 
yapılabilir, hatta doğru olmamasına rağmen 
çirkin sözlerde söylenebilir...

Eğer birilerinin size çok değer vermesin
den, saygı göstermesinden, hatta yalakalık 
yapmasından keyif alıyor, bundan hoşlanı 
yorsanız, bu kesimin dışındaki tarafın size 
saygı duymamasını, sizi adam yerine koy
mamasını, hatta sizden nefret etmesini baş
tan kabullenmeniz gerekir. Bu bir olgunluk, 
o yeri doldurmanın işaretidir..

Bunu yapabildiğiniz zaman bulun
duğunuz konumu hak etmiş, ve hazmetmiş 
olursunuz.

Yapamadığınız zaman da daha çok fırın 
ekmek yemesi gerek derler...

Bunu yapmayanlara halk hala çiğ der!....
Bence yapması gereken aleyhinde ifade 

lerle dolu bu yazıyı okuyup geçmesi, siyasi 
hayatta bunlar olur diyerek, gülüp geçmesi 
onun için iyi bir puan olur, olayları büyüt
mez, hiç bilinmeyen bir yazı şimdi destan 
gibi gazete sayfalarına geçerek, orada iken 
birkaç kişinin okuduğu yazı şimdi bütün 
Türkiye’de ve hatta Dünyada konuşulan bir 
doküman halini aldı...

Hoşgörülü, sakin olmak gerekir..
Kendisini eleştiren çiftçiye söyledikleri 

günlerce yazıldı, çizildi...
Şimdide Selanik’te sayfayı yırttı..
Peki bir sonrakinde yapana yumruk mu 

atacak?
Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti - 

Başbakanına yakışmıyor !...
Anı defterinden çıkarılan yaprağa dön

ersek. O defter Başbakanın özel defteri 
değil, oraya gelenlerin anılarını yazmaları 
için konan, bu ülkenin kurucusu ile milleti 
arasındaki “Sembolük bağ”.

Bu bağı koparmaya kalkışmak bir ayıp....
Hele hele konsolosa bundan sonra 

buraya defter koymayın diye talimat ver
mek, yetmiş milyonluk milletin üçte bir 
oyunu alarak iktidar olmuş bir Başbakan 
için iyi not olmaz .

Bizden söylemesi ve yazması.

DEVREN SATILIK 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 

GSM : (0.536) 567 48 28

ABONE OLDUNUZ MU?
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Akyürek. "Gençlik Bayramı kutlu olsun”
Seyfettin SEKERSÖZ 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, yayınladığı 
yazılı basın açıkla
masında "19 Mayıs 
1919'da, Mustafa 
Kemal Atatürk önder
liğinde, Türk milleti 
nin bağımsız yaşama 
iradesiyle başlattığı 
kurtuluş mücadelesi 
ve Emperyalizme 
karşı zaferlerle kuru
lan Cumhuriyet, Türk 
gençliğinin arkasın
daki en büyük tarih
sel mirastır" dedi. 
Erdem Akyürek, 
Atatürk'ün bu mirası 
Türk gençliğine 
emanet ederken, 
bağımsızlığı ve 
Cumhuriyeti yok 
etmek isteyecek 
düşmanların ola
cağını "İstikbalde 
dahi, seni bu hâzine
den mahrum etmek 
isteyecek dahili ve 
harici bedhahların 
olacaktır" ifadelerini 
hatırlatarak, "İşte o 
Nutuk'un sonundaki 
gençliğe hitabede 
belirtilen etkenler 
günümüz koşulların
da ortaya çıkmıştır. 
Bir yandan bütün 
insanlığı karşısına

alan işgalciler diğer 
yandan onun kuman
dasındaki iç yıkıcılık 
ülkemizde A tatürk 'ün 
mirasını tehdit eder 
noktaya gelmiştir. 
Kritik bir sürecin 
içersindeyiz. 
Bölücülük ve irtica, 
ülkemizin bütün
lüğüne laik, 
Demokratik Türkiye 
Cumhuriyetinin gele
ceğine karşı çıkan 
faaliyet yürütmekte
dir. Dünkü müessif 
olay bunun gösterge
sidir. Ülkemize da 
yatılan ikinci Sevr ile 
vatanımızın bağımsız 
lığı ve milletimizin 
birliği tehdit altın
dadır. Türkiye adeta 
1919 koşullarını 
yaşamaktadır. 
Bundan dolayı Türk 
gençliğine düşen tek 

görev kan dökülerek 
alınan vatanın ilim ve 
fen kılavuzu rehber
liğinde çağdaş 
uygarlık seviyesine 
çıkarılıp gaflet ve 
cahillikten uzak 
durarak bu ülkeyi 
bölücülük ve 
irtica tehdidinden 
korumaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları 
içinde ve bütün 
dünyada bulunan 
(laik demokratik 
cumhuriyet ilkelerine 
ve devrimlerine) 
gönül vermiş elinden 
geldiği kadar 
onu yaşatmaya 
çalışacağına azimli. 
olan bütün insan
larımızın ve tüm 
Gemlik halkının (19 
Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramını) 
kutlarız" dedi.

Rotaract Kulübü üyeleri
Gençlik Bayramı’nı kutladı
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Rotaract 
Kulübü Genel 
Sekreteri Yelda 
Bay kız, 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle 
yaptığı açıklamada 
Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
Türk Gençliği olarak 
savunucusu 
olacaklarını söyledi. 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Türk 
yurdunun ve halkının 
tam bağımsızlığını 
sağlamak amacıyla 
millet desteğini de 
arkasına alarak 
Samsun'a çıkışının 
87. yıldönümünü 
ülke olarak büyük 
bir coşku ile 
kutladığımızı hatırla
tan Rotaract Kulübü 
Genel Sekreteri 
Yelda Baykız, 
“Kurtuluş

Hörm ABONE OLDUNUZ MU? 
İILSS ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

savaşımızın 
başlangıç tarihi 
olan 19 Mayıs 
1919 tarihi, Dünya 
tarihinde eşine 
ender rastlanan çok 
önemli bir tarihtir. 
Atatürk'ün bu eşsiz 
günü tüm Türk 
gençliğine armağan 
ederek bu günü 
çok daha anlamlı 
kılmıştır. Biz 
Rotaract Kulübü 

olarak tüm 
Türkiye'nin Gençlik 
ve Spor Bayramını 
en içten dileklerimizle 
kutluyor, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
ilke ve devrimleri 
doğrultusunda 
Türkiye Cumhuriye 
tinin Türk gençliği . 
olarak savunucusu 
olacağımızı bir kez 
daha vurguluyoruz" 
dedi.

BAY MISTAFA ÖZALP EHLAICTAN
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 Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)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

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta işlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macide ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 5141021

GEMLİK’TE EĞLENCE VE KEYFİN 
ADRESİ

Seafife Cfu6
RESTAURANT&B AR

EKONOMİK FİYATLARI VE 
EŞŞİZ DENİZ MANZARASI İLE 

NEZİH BİR ORTAMDA 
NEFİS YEMEKLERİ İLE 

HİZMETİNİZDEDİR.

HER HAFTA;
ÇARŞAMBA GÜNLERİ TSM FASIL, 

CUMA GÜNLERİ TÜRKÜ VE ÖZGÜN MÜZİK, 
CUMARTESİ GÜNLERİ TÜKÇE POP MÜZİK 

CANLI MÜZİK PROGRAMLARI
YAPILMAKTADIR.

DÜĞÜN. NİŞAN .YEMEKLİ TOPLANTI, 
MEZUNİYET TÖRENLERİNİZ İÇİN 4 ADET 

SALONUMUZ HİZMETİNİZDEDİR.

ADRES:
AZOT SOSYAL TESİSLERİ 

REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN: 
TEL:5l9 00 70/ 1528
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OYP'Iİ hanımlar eczacıları kutladı ADD Danıştay saldınsını kınadı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP İlçe Kadın 
Kolları üyeleri 
eczaneleri 
ziyaret etti.
DYP Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çevik ile yönetim 
kurulu üyeleri 
dünilçemizde 
bulunan eczaneleri 

ziyaret ederek, 
eczane sahiplerine 
çiçek verdiler.
Eczacılar
Haftasını kutlayan 
DYP Kadın
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik ile 
yönetim kurulu 
üyeleri eczacılara 
başarılar dilediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Yönetim 
kurulu, Danıştay 
2. Daire üyelerine 
yönelik yapılan 
çirkin, çirkin 
olduğu kadar da 
düşündürücü 
saldırıyı 
nefretle kınadı. 
ADD'den yapılan 
açıklamada, 
"Bir süreden beri 
sistemli bir şekilde 
Cumhuriyetin 
çeşitli kurumlarına 
karşı yürütülen 
sözlü ve eylemli 
saldırılar önceki 
gün amacına 
ulaşmış; Türk 
yargısının önemli 
kuruluşlarından olan 
Danıştay üyelerinin 
üzerine kurşun 
yağdırılmıştır.
Laik Demokratik 
Cumhuriyete yapılan 
bu saldırıların 
karşısında durabil
menin tek yolunun 
bir araya gelmek 
olduğunu hepimiz 
idrak etmeliyiz. 
İşte bu nedenle 
Atatürk değerlerine 
sahip çıkan, çağdaş 

düşünce ve 
dünyadan yana 
olan tüm siyasi 
partileri aralarındaki 
ufak tefek anlaşma
zlıkları bir yana 
bırakıp güç birliği 
yapmaya 
çağırıyoruz.
Ayrıca Cumhuriyetin 
değerlerine sahip 
çıkan tüm sivil 
toplum örgütlerinin 
güçlerini birleş 
tirerek Türkiye 
Cumhuriyetinin 
laik-demokratik 
yapısına yönelik bu 
saldırılara "DUR" 
demek zorundayız. 
Bu amaçla tüm 
demokratik kişi ve 
kurumlan birlik 
olmaya çağırıyoruz. 
Saldırıya uğrayan 
Danıştay 2. Dairesi 
üyelerinden 
Cumhuriyet şehidi 
olan Mustafa 
Yücel Özbilgin'e 
tanrıdan rahmet, 
yakınlarına, 
Danıştay üyelerine 
ve tüm yargı 
mensuplarına 
taziyelerimizi 
sunarız. Yaralanan 
üyelere acil şifalar 
dileriz" denildi.

şçi Emeklileri Dernegi’nden kınama
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kısa adı.TlED olan, 
Türkiye İşçi Emekli 
leri Derneği Genel 
Başkanı Kazım 
Ergün, Danıştay 2. 
Dairesi üyelerine 
yönelik olarak gerçek 
(eşen hunhar saldırıyı 
nefretle kınadıklarını 
belirtti.
Karanlık bazı güçlerin 
çirkin emellerini haya 
ta geçirmek için Anawa«aiIh mmh hodnf silerimizi ve yetkili er- yasal kurumlar, hedef I /mfe/bu kon'da poH.
almaya başla dıklarını 
belirten Ergün, 
"Laik, demokratik 
Türkiye Cumhuriyeti 
mizin aydınlık gelece 
ğini karatmaya bugü 
ne kadar kimsenin 
gücü yetmemiştir ve 
bundan sonra da yet
meyecektir" dedi.
Ergün, yaptığı açıkla
mada şu görüşlere 
yer verdi: "Bağımsız 
ve tarafsız bir anayave ıcnaiM un anaya_ ranl,k kanriara erit- 3* saf kurum olan Dam^& în ^umhÇufyg&
tay'ın çok değerli üye 
lerine karşı gerçek
leştirilen hain saldırı 
emekli topluluğumuz
da derin bir üzüntü 
yaratmıştır. Öncelikle 
bu hunhar saldırıda 
yaralanan hakimleri 
mize acil şifalar diliyo 
rum. Türkiye Cumhu 
riyetimizin sarsılmaz 
iradesinin en seçkin 
kurumlan arasında 
yer alan Danıştay'a 
yönelik bu saldırının 
özünde; ülkemizdeki 
huzur ve istikrar ara 

yışiarını bozarak, ka 
ranhk fikirli bazı top 
tulukların bu fikirleri
ni yaymak maksadıy
la zemin oluşturarak 
cumhuriyetin temel 
niteliklerini ortadan 
kaldırmayı hedefle 
diği açıkça görülmek
tedir. Bu tür hassas 
konuların ülkemizin 
birliği ve bütünlüğü 
ne zarar verebileceği 
endişesiyle; tüm siya 

tik kaygılardan da 
uzak bir şekilde birlik 
ve beraberlik içersin 
de hareket etmeye ça 
ğırıyoruz. Toplumu 
muzun bugün her 
zamankinden daha 
çok bu tür çağrılara 
ve sağduyulu yak
laşımlar sergileyen 
liderlere ve yöneti
cilere ihtiyacı vardır. 
Ülkemizi bölmek, ka 

timizi, anayasal 
kurulularımızı hedef _ 
alan tüm saldırılara 
karşı iktidarıyla, 
muhalefetiyle, sivil 
toplum kuruluşlarıyla 
hep birlikte mücadele 
etmeliyiz. Bu müca 
delenin en güzel ifa 
de edileceği ortam 
ise 19 Mayıs Bayramı 
olmalıdır. Yüce Türk 
Milleti'ni sağduyuya 
ve Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerine 
sahip çıkalım."

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

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Kcıtolog Idosımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK  

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Belediye Başkanlığı KupasrndaV iddia ı maç ar oynanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
2005-2006 eğitim 
öğretim yılı 
Belediye Başkanlığı 
Kupası Yıldızlar 
Futbol Turnuvasında 
iddialı maçlar 
oynanıyor.
Dün oynanan 
maçlarda güçlü 
takımlar rakiplerini 
yenerken gruplarda 
birincilik maçı 
oynayacak takımlar 
belli oldu.
Günün ilk maçında 
turnuvanın iddialı 
takımlarından 
Cumhuriyet

İlköğretim Okulu 
rakibi 100. Yıl İlköğre- 
tim'i 3-0 yenerek 
turnuvadan eledi. 
İkinci maçta 
karşılaşan Atatürk ile 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu takımlarının 
zevkli geçen maçında 
gülen taraf Atatürk 
İlköğretim oldu. 
Rakibini 4-2 yenen 
Atatürk İlköğretim 
Okulu grup birinciliği 
için adını yazdırdı. 
Günün son 
maçında ise yan yana 
iki okulun oynadığı 
iddialı maçta rakibi 
gülen taraf Şehit

Cemal İlköğretim 
Okulu’nu 3-1 
yenen Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
oldu.
22 Mayıs 2006 
Pazartesi günü 
oynanacak birinci 
grup finalinde 
Atatürk İlköğretim 
Okulu ile Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
karşılaşırken, ikinci 
grup finalinde 
ise Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu ile 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu kozlarını 
paylaşacaklar.

EMİR GÜL

MÜHENDİSLİK
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

1 LG KLİMA
' vie|mann

KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ

«t -3

i
Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:513 03 44

5130302
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Bursa'da oloril yarışı tali i Büyükşehir’in yatırımları 
turizmi canlandırdı

Bursa'da, yarış eden 
iki otomobilden biri 
direksiyon hakimi 
yetini kaybedince, 
yarışla ilgisi olmayan 
spor bir otomobile 
çarptı. Takla atan iki 
araçtaki biri kadın 5 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
olay önceki gece 
saat 02.00 sıralarında 
İzmir Yolu 
Sırameşeler Metro 
İstasyonu yanında 
meydana geldi. İddi
aya göre, Olcan Özer 
(52), 
16 DU 571 plakalı 
otomobiliyle plakası 
alınamayan bir araçla 
yarışmaya başladı. 
Yarış yaptığı otomo
bilin kendisini 
sıkıştırması üzerine 
direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den Özer, önünde 

seyreden ve Bursa 
Barosu Avukatı Özer 
Seven'in (54) kul
landığı 16 ER 454 
plakalı otomobile 
arkadan çarptı.
Olayda avukat Özer 
Seven, Emine Biçer 
(22), Olcan Özer (52), 
llhami Gözgeç (44) 
ve Uğur Yanık (17) 
yaralandı. Olcan 
Özer'in kullandığı 
otomobil ise, çarp
manın etkisiyle kon
trolden çıkarak yol 
kenarındaki bir mar
kete girdi.
Yaralılardan Uğur 
Yanık'ın, yerde yatan 
arkadaşlarının başı
na gelerek, "Ağabey 
ses verin, ağabey 
yaşıyor musunuz?" 
diye haykırması 
dikkat çekti.
Olayla alakalı 
soruşturma sürüyor

Bursa’da zincirleme 
kaza 1 yaralı

Bursa'da , meydana 
gelen zincirleme 
trafik kazasında 
7 kişi yaralanarak 
hasteneye kaldırıldı. 
Kazaya karışan 
5 otomobilde maddi 
hasar meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kükürtlü 
Mahallesi Oulu 
Caddesi'nde 
seyreden İbrahim 
Saydut (22) idaresin- 
deki16 FK 131 
plakalı otomobil kon- 
troldan çıkarak çıktı. 
Otomobilin çarptığı 
aynı istikamette 
giden Hüseyin 
Üstüner'in (51) kul
landığı 16 YH 430, 
Engin Ateş (26) 
yönetimindeki 
16 J 3285, Mustafa . 
Durmuş (24) 
idaresindeki 16 R 
0091 ve Burak 
Ateş Akın (28) 
yönetimindeki 16 
BBA 64 plakalı 

otomobiller 
birbirlerine çarptı. 
Zincirleme trafik 
kazasında, kazaya 
karışan 5 aracın 
sürücüleri ile 
Hüseyin Üstüner'in 
eşi Vekiye 
Üstüner (42) ve 
kızı Aslıhan 
Üstüner (10) 
yaralandı. 
Kaza yerine gelen 
112 Acil Servis 
ambulansı ile 
Bursa Devlet • 
Hastanesi’ne 
kaldırılan yaralıların 
tedavisi sürüyor. 
Vekiye Üstüner'in 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi.
Polis kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken kazaya 
karışan İbrahim 
Saydut'un ise 
ehliyeti bulunmadığı 
ve kaza sırasında 
alkollü olduğu 
ortaya çıktı.

Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği 
Güney Marmara 
Yürütme Kurulu 
(TÜRSAB) Başkam 
Haşan Erdem, Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
2 yıldır gerçek
leştirdiği yatırımların 
Bursa'nın var olan 
turizm potansiyelini 
canlandırdığını 
söyledi.
TÜRSAB Başkanı 
Haşan Erdem, yeni 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
Büyükşehir Belediye

• Başkanı Hikmet 
Şahin'i Tarihi Bele 
diye Binası'nda 
ziyaret ederek, yeni 
dönemde yapmayı 
planladıkları çalış
malar hakkında bilgi 
verdi. Aynı zamanda 
Bursaspor yöneticisi 
de olan Haşan Er 
dem, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'le 
Bursa'nın sadece 
belediyecilikte değil, 

her alanda altın 
çağını yaşadığını 
belirtti. Erdem, 
Başkan Şahin'in 
göreve gelmesinden 
sonra kent dinamik
leri arasında yaşanan 
koordinasyonsu
zluğun ortadan . 
kalkarak, sağlıklı bir 
yapıya kavuştuğunu, 
bunun Bursaspor'un 
Süper Lig'e çıkmasın 
da da büyük payı ol 
duğunun altını çizdi. 
Bursa'nın ülke turiz
minden aldığı payın 
Kapadokya'nın bile 
gerisinde olduğunu 
ifade eden Erdem, 
“Bursa'nın eski bir 
şehir olmasına 
karşın belediyecilik 
hizmetlerini yeteri 
kadar alamadığını bu 
dönem daha iyi 
anladık. Biz bugüne 
kadar 'bir belediye 
başkanına 5 yıl yet
mez, onun için bu 
kadar yapabildi' 
inancına sahiptik." 
dedi.
------- :______________

MÜHENDİSLİK LTD.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
(JSISAİT)

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
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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Şehit Cemal İlköğretim Okulu 
voleybolda üçüncülük maçı oynayacak

Seyfettin Ş.EKERSÖZ birlikte müsabakalara eden ve kadrosunda

Türk tarihinin kayıp kenti bulundu

2005-2006 eğitim 
öğretim yılı 2. Küme 
Yıldızlar Voleybol 
müsabakalarına 
katılan Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu yarı 
final şansını kaybetti. 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu Voleybol 
takımı yarı final 
maçında Bursa 
23 Nisan İlköğretim 
Okulu'na 3-0 yenildi. 
Gemlik'ten Şehit 
Cemal takımıyla 

katılan TSO Gazi, 
Cumhuriyet ve 
Atatürk ilköğretim 
okullarıyla birlikte 
64 takımın mücadele 
ettiği maçlarda 
sadece Şehit 
Cemal ilköğretim 
Okulu yoluna 
devam etmişti. 
Çarşamba günü 
oynanan yarı final 
maçında geçen sene 
Bursa'yı Türkiye 
finallerinde temsil

Boshspor'un alt 
yapısını oluşturan 
sporcuların bulun
duğu 23 Nisan İlköğ 
retim Okulu’na 3-0 
yenilen Şehit Cemal 
takımı 26 Mayıs'ta 
Bursa Demirtaşpaşa 
EML Spor Salonunda 
Özel Emine Örnek ile 
İnegöl H. Sahil yıldız 
İlköğretim okulunun 
yapacağı maçın 
mağlubu ile üçüncü 
lük maçı oynayacak. 

Türklerin yerleşik 
haya ta geçişinin en 
önemli aşaması olan 
Selçuklu Devleti'nin 
temellerinin atıldığı ve 
Türk tarihinde kayıp 
şehir olarak bilinen 
Cend'e ait kalıntılara 
ulaşıldı.
Ege Üniversitesi'nden 
(EÜ) yapılan açıkla
maya göre, EÜ Edebi 
yat Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü Türk 
İslam Sanatları Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bekir 
Deniz'in başkanlığın
daki ekip, Kazakis 
tan'da sürdürülen 
çalışmalar sonucunda, 
Cend şehrine ait cami, 
saray, hamam gibi 
mimari eserlerin kalın
tılarına rastladı.
Prof. Dr. Bekir Deniz, 
Türk Tarih Kurumu 
tarafından "Türkiye ve 
Türkiye Dışında Bulu 
nan Türk Eserlerinin 
Envanter Çalışma 
sTnın yürütüldüğünü 
belirterek, bu projede 
başta İzmir olmak 
üzere, Batı Anadolu, 
Macaristan, Romanya, 
Kazakistan ve 
Avusturya'da bulunan 
Türk eserlerinin 
araştırılmasında görev 
aldığını bildirdi. 
Türk-Kazak Hoca 
Ahmed Yesevi Üniver
sitesinde de Türk 
eserlerinin envanter

I çalışmalarını
I______

sürdürdüğünü kayde
den Prof. Dr. Deniz, 
Cend şehrini bu çalış
malar sırasında 
keşfettiğini kaydetti. 
Prof. Dr. Deniz, "Cend 
şehri, Türk tarihinde 
önemli bir yer. Bugüne 
kadar kayıp şehir 
olarak adlandırılıyor
du. Ayrıca Cend şeh 
rinin içinde bulunan, 
Selçuklu Devleti'nin 
kurucusu Selçuk 
Bey'in türbesini de 
buldum. Bunun yanı 
sıra Türklerin İslami 
yet öncesinde türbeler 
yaptığını biliyordum. 
Fakat bunun günümü 
ze gelen örnekleri 
yoktu. Kazakistan'da 
yaptığım araştırmalar
da milattan sonra 8 ve 
9. yüzyıllara ait türbe

ler de buldum" dedi. 
Bu keşiflerin, 
Türkiye'de ve dünyada 
ilk olduğunu öne 
süren Prof.
Dr. Deniz, şunları 
kaydetti: 
"Keşif, ilim 
dünyasına ilk kez 
Ege Üniversitesi 
tarafından 
tanıtılacaktır.
Bu, Türk tarihinde 
bir değişim ve 
yeniliktir. İleride 
yapılacak araştırmalar 
için de önemli bir 
adımdır. Araştırma 
yapılan bölge çoğun
lukla çöl durumunda. 
Bu bölgelerde terk 
edilmiş olsa da 
yaşanmaya devam 
eden yerler 
keşfettim."

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tesciil 
— olunan 06160400EX022455 sayılı ve

18.05.2006 tarihli Gümrük çıkış beyan*
namesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

RÜYA İÇ ve DIŞ TİÇ.LTD.ŞTİ.
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Kuş gribi için 27,5 milyon avro destek
Dünya Bankası'nın, 
Türkiye'ye yönelik 
27,5 milyon avro 
(yaklaşık 35 milyon 
dolar) tutarındaki 
"Kuş Gribi ve 
Pandemik Gribe 
Karşı Hazırlık ve 
Mücadele Proje" 
kredisi imzalandı. 
Dünya Bankası'ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, kredi 
anlaşması Hazine 
Müsteşarı İbrahim 
Çanakçı ile Dünya 
Bankası Türkiye 
Direktörü Andrew 
Vorkink tarafından 
imzalandı. Vorkink, 
proje ile ilgili olarak, 
Dünya Bankası'nın 
Türkiye'ye yardımcı 
olmaktan mem
nuniyet duyduğunu 
ifade ederek, 
Türkiye'nin, ülkeyi

Piyasalar yeniden hareketlendi
Yurtdışı piyasaların 
olumsuz görünümü 
ve Danıştay'a yapılan 
saldırı, piyasalarda 
döviz kurları ve 
faizlerin yukarı 
hareketlenmesine 
neden oldu.
Danıştay'a yapılan 
saldırı sonrasında 
siyasi riskin artmaya 
başlayacağı endişesi 
ve beklentilerin 
üzerinde açıklanan 
ABD TÜFE datası 
sonrasında 10 yıllık 
ABD tahvil faizlerinin 
yükselişe geçmesi ve 
yurtdışı borsalarda 
yaşanan sert 
düşüşler piyasalara 
olumsuz yansıdı. 
Hareketlenmeye 
başlayan dolar kuru, 
serbest piyasada en 
yüksek 1,5040, euro 
da en yüksek 1,9070 
seviyelerini görürken, 

ziyaret edecek kişi ve 
turistlere ileride kuş 
gribinin yayılmasını 
önlemek için gereken 
kapsamlı plana 
sahip olduğunun 
güvencesini 
verdiğini belirtti.
2003 senesinin son 
aylarına doğru çeşitli 
Güney Asya 
ülkelerinde ortaya 
çıkan ve daha yakın 
zaman önce de Orta 
Asya, Avrupa ve Orta 
Doğu'da örneklerine 
rastlanmaya 
başlanan kuş gribi 
hastalığının kümes 
hayvancılığı sektörü 
üzerindeki etkilerinin 
oldukça yıkıcı 
olduğuna dikkat 
çeken Vorkink, 
şunları kaydetti: 
"Kuş gribi nedeniyle 
yaygın bulaşıcı grip 

gösterge niteliğindeki 
bono faizi %15.53 ile 
2006 yılının en yük
sek seviyesini gördü. 
Yurt dışı borsalardaki 
düşüşler, yükselen 
döviz kuru ve faizler 
nedeniyle İMKB 
Bileşik Endeksi de 
40.000 puanın altında 
bir seyir izledi.
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB) Bileşik 
Endeksi, açılıştan 
itibaren yoğunlaşan 
satışlarla 38.943 pua 
na kadar gerilerken 
kapanışa doğru tepki 
ahmları ile toparlandı 
ve ilk seansı 708 
puan düşüşle 39,731 
puandan kapandı. 
Hisse senetleri orta
lama % 1,75 oranında 
değer kaybetti.
Bankaların bilanço içi 
açık pozisyonlarının ‘

hastalığıyla karşı 
karşıya kalınması 
halinde, havayla 
bulaşan bq virüs 
hızla yayılmaya 
başlayacak ve virüsle 
mücadele için 
gereken hazırlık 
süresi daralmış 
olacaktır. Ülkelerin 
sağlık sistemleri hızla 
aşırı yükle karşı 
karşıya kalabilir, 
ekonomiler zora 
girebilir ve sosyal 
düzen bozulabilir.

5-12 Mayıs haftasın
da 2.6 milyar dolar 
azalarak 6,6 milyar 
dolara inmesi, döviz 
kurları üzerindeki 
baskıyı bir miktar 
azaltırken, 
piyasaların sakin
leşmesine yol açtı. 
Dolar kuru İMKB ilk 
seans kapanışı 
itibarıyla 1,4830, euro 
1,8960, bono faizleri 
de 15,35 seviyelerine 
geriledi.
Uzmanlar ne diyor ? 
Döviz piyasaları 
açısından bugünün 
en önemli gelişmesi 
nin FED Başkanı 
Bernanke'nin 
yapacağı konuşma 
olacağını vurgulayan 
piyasa uzmanları, 
son açıklanan 
enflasyon verilerin 
den sonra agresif bir 
konuşma yaparsa

Bu proje 
kapsamında 
önerilmiş müdaha 
lelerve diğer ulusal 
ve uluslararası 
ortakların işbirliği 
sayesinde, bu, 
güçlükle başa 
çıkılması yolunda 
kapsamlı hazırlık 
çalışmaları 
yürütülerek, bu 
pandemik hastalığın 
Türkiye'deki 
etkilerini azaltmak 
mümkün olabilir" 

doların değer 
kazanacağını, ılımlı 
bir konuşma 
yapar ve faiz 
artırımının duracağı 
izlenimini verirse 
Euro/Dolar 
paritesinin tekrar 
yükseleceğini 
tahmin ediyor. 
Uzmanlar, yurt dışı 
borsalarda yaşanan 
düşüşler, tekrar yük
selen döviz kuru ve 
faizler nedeniyle 
Borsada negatif bir 
seyir yaşandığına 
işaret ederek, gün içi 
ilk destek noktasının 
39.500, bir sonraki 
destek noktasının 
37.500 seviyelerinde 
olduğunu, 
direnç noktalarının 
ise 41.000-41.500 
seviyelerinde 
bulunduğunu 
kaydediyor.

ABD; “Türkiye ile 
konuşmaktan 
memnunuz”

ABD Dışişleri 
Bakanlığı, İran 
konusunu Türkiye ile 
konuşmaktan ve 
önerilerini almaktan 
VVashington'ın mem
nuniyet duyduğunu 
belirtti.
ABD Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü 
Sean McCormack, 
günlük basın toplan
tısında, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
yakın zamanda 
VVashington'da İran 
konusunda 
görüşmeler yapa
bileceği haberlerinin 
hatırlatılması üze 
rine, "İran'ın nükleer 
silah sahibi olma
masından ve bu 
silahların üretimine 
ilişkin bilgi ve 
teknoloji edin
memesinden yarar 
gören dünyanın her 
yerindeki ülkelerin 
görüşlerini almaktan 
memnuniyet 
duyuyoruz" dedi. 
ABD Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice'ın 
Nisan sonunda 
Ankara'da

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
• Her türlü ahm-satıiTi. • İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3IB GEMLİK

eleman ilanlarınız ve reklamlarınız - l^k aralığı Stüdyo Prestij yanı
için bizi arayın ^^Iel:«133883Fax:5133535

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül ile 
biraraya geldiğini 
hatırlatan 
McCormack, 
bu toplantılarda 
İran'ın 
görüşüldüğünü 
belirtti. 
McCormack, 
"Türk meslek
taşlarımızla İran 
konusunu konuş
maktan ve onların 
önerilerini almaktan 
memnuniyet 
duyuyoruz" dedi. 
Sözcü McCormack, 
Türkiye'nin 
arabuluculuk fikrine 
nasıl bakıldığının 
sorulması üzerine, 
"Arabuluculuk 
denildiğinde, .ne 
demek istediğinizi 
tanımlamanız 
gerekiyor. Ben, \ 
bu konuda masada 
herhangi bir özel 
öneri olduğundan 
haberdar değilim" 
yanıtını verdi.

ÖĞRETMEN ARANIYOR
Rehberlik, Geometri, Matematik, Fen 

Bilgisi, Türkçe ve Coğrafya branşlarında 
Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 

görevlendirilecektir.
ORHANGAZİ KONAK DERSHANESİ 

Muradiye Mh. Yalova Cd.
Konak İş Merkezi K.1 
ORHANGAZİ I BURSA 

Tel: 5732324 
Faks: 5736393 

Gsm: 05373047065 
i.saim@konakdersanesi.com

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2442 

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)

Manastır’de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09

■■i GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:i.saim@konakdersanesi.com
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Sokakta satılan sütlere dikkat
Çukurova Üniversite
si Ziraat Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi ve Gıda 
Mühendisleri Odası 
Adana İl Temsilcisi 
Doç. Dr. Zerrin 
Erginkaya, Türkiye'de 
üretilen sütün yüzde 
42'sinin "sokak sütü" 
olarak tüketiciye 
ulaştığını bildirdi. 
Doç. Dr. Erginkaya, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Türkiye'de yıllık kişi 
başı süt tüketiminin 
5-6 litre düzeyinde 
olduğunu belirterek, 
bu oranın gelişmiş 
batı ülkelerinde 100 
ile 150 litre arasında 
değiştiğini vurguladı. 
Sütün sadece bebek
ler, hastalar ve 
çocuklar için gerekli 
olmadığının altını 
çizen Doç. Dr. 
Erginkaya, şunları 
ifade etti: "Süt 
içerdiği besin mad
delerinden dolayı 
her yaş grubunun 
tüketmesi zorunlu 
olan birgıda madde
sidir. Yeterli ve den
geli bir beslenme için 
bebeklerin günde en 

ELEMAN Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

IfhlIFFI ftfOfT İst'klcil Cadde5i Bora Sokak No: 3/B 
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az 750 gram, çocuk
ların 300-350 gram, 
gençlerin 350 gram, 
yetişkinler ve 
yaşlıların 250-400 
gram ve hamile- 
emzikli kadınların 
ise 500 gram süt 
tüketmeleri gerek
mektedir." 
Gelişmiş batı 
ülkelerinde sokakta 
süt satılmadığını, 
ancak Türkiye'de 
bunun önlenemediği
ni vurgulayan Doç. 
Dr. Erginkaya, 
Türkiye'de üretilen 
sütün yüzde 42'sinin 
tüketiciye çiğ süt 
(sokak sütü/açık süt) 
olarak ulaştığını, 
modern işletmelerde 
işlenen süt oranının 
yüzde 18, mandıralar
da işlenen süt mik
tarının ise yüzde 40 
olduğunu kaydetti. 
Çiğ olarak tüketime 
sunulan sokak süt
lerinde soğuk zincir 
sağlanamadığını ve 
bu nedenle hastalık
lara öave'iıye 
çıkardığını vurgu
layan Doç. Dr. 
Erginkaya, açıkla
masında şu ifadelere 
yer verdi: "Bu süt

lerin tüketiciye 
ulaşana kadar geçen 
taşıma sürecinde 
toplam bakteri yükü 
artmakta, bu da ısı ile 
yok edilemeyen 
toksinlerin oluşumu
na yol açmaktadır. 
Tüketici, aldığı sokak 
sütlerinde kontrollü 
bir ısıtma sağlaya
madığından kaynat
ma ile sütün besin 
değerinde önemli bir 
azalmaya ve sütün 
doğal tadının 
değişmesine neden 
olmaktadır. Sokak 
sütünün mikrobiyolo
jik açıdan sorunsuz 
hale getirilebilmesi, 
süt kaynamaya 
başladıktan sonra en 
az 10-15 dakika bu 

işleme devam etmek
le mümkün ola
bilmektedir. Bu şek
liyle kaynatma sütün 
besin değerini etkile
mekte ve süt vitamin
lerinde yüzde 60-100 
oranlarında kayba 
neden olmaktadır. 
Tüketicinin önemli 
kısniı sokak sütünü 
saf, taze ve doğal 
olduğu yanılgısıyla 
tercih etmektedir. 
Oysa sokak sütleri 
denetimden uzaktır, 
su, nişasta vb. 
maddeler eklenerek, 
besin değeri 
azaltılmış olabilir 
ve birçok patojen 
mikro organizmayı 
içerebilir."

Prebiyotık er bağışıklık 
sistemine faydalı

Piyasada prebiyotik 
katkılı besinlerin 
tüketiciye sunumu 
artarken, uzmanlar da 
bu besinlerin faydaları 
konusunda dikkat 
çekiyor 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Erkan Erdal, 
prebiyotik adı verilen 
yararlı bakterilerin bazı 
besinlerle ya da tablet 
şeklinde alındık larını 
belirterek, 
"Prebiyotiklerin 2 etki 
mekanizması var. 
Birincisi bağırsaklarda 
zararlı olan bakte 
rilerin çoğalmasını 
engelliyor. İkincisi de 
kanserojen etkiye 
sahip maddelerine 
milimini azaltıyor"

diye konuştu. 
Erdal, prebiyotik bak
terilerin anti kansero
jen olduklarını ifade 
ederek, bağışıklık sis
temini güçlendirdiğini, 
kemik erimesi ve diya
bete karşı da olumlu 
etkileri bulunduğunu 
söyledi 
Kefir ve köy yoğur
dunun doğal prebiy
otik içerdiğini 
söyleyen Erdal, ev 
yapımı yoğurttan, 
kefirden ya da 
prebiyotik katkılı 
yoğurttan, metaboliz
ma için gerekli 
olan prebiyotik 
bakterilerin sağla 
nabileceğini ifade etti

€NIR€ KUNDURA
;; , ,.;2-■ ■■•vv/’.

BORÇELİK 
fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE
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TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ
Tel (0.224) 513 41 14 
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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 I 
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CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
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Tükürük bezi taşlarında yeni dönem
Halk arasında safra 
kesesi ve böbrek 
taşları kadar yaygın 
olarak bilinmese de 
tükürük bezlerinde 
görülebilen taşlı 
hastalıklar kişinin 
yaşantısını çok 
etkileyebilmekte. 
Yanaklarımızda ve 
çene altlarında bulu
nan büyük tükürük 
bezlerinde taşlar 
oluşabiliyor. Bu 
taşlar tükürük bezi 
kanalını tıkadıkların
da hastaların yemek 
yemeleri işkence 
haline gelebiliyor. 
Son yıllarca sıkça 
duyduğumuz tükürük 
bezi ve hastalıklarıyla 
ilgili merak edilen 
tüm soruları Doç. Dr. 
Erhun Şerbetçi 
yanıtladı.
Tükürük bezi 
taşlarının belirtileri 
nelerdir?
Tükürük bezinin ağız 
içerisine tükürük 
boşaltan kanalları bü 
taşlarla tıkandığında 
hastalığın belirtileri 
ortaya çıkıyor. Yemek 
yerken yanakta ve 
çene altında ağrılı 
şişlikler oluşması en 
sık rastlanılan belir

tidir. Bu durumda 
tükürük salgısını 
uyaran ekşili asitli 
yiyecekler tükürük 
bezlerinde daha belir
din şişmelere yol 
açabiliyor ve eğer 
tükürük bezi kanah 
tam tıkanmamışsa bu 
ağrılı şişlikler yemek
ten sonra yavaş 
yavaş küçülüyor. 
Eğer bu şişlikler 
hemen küçülmüyor- 
sa, çok ağrılı ve sıcak 
hale gelmiş ise 
tükürük bezinde ilti
haplanma da 
başlamış demektir. 
Tükürük bezi taşları 
ne zaman belirti 
veriyor?
Tükürük bezinde 
oluşan taşlar eğer 
tükürüğü boşaltan 
kanalı tıkarsa tükürük 
bezi şişiyor ve özel
likle yemekler 
sırasında hastaları 
rahatsız ediyor. 
Tükürük bezlerinin 
kanalları 2 ila 3 
milimetre çapındadır 
ve bu boyutlara 
ulaşmış bir taş 
tükürük salgısını 
engelliyor. Tükürük 
bezi taşları bazen 
tükürük bezi kanalın

da hareket halinde 
olabiliyor. Bu yüzden 
kanal bazen açık, 
bazen kapalı 
olduğundan hastanın 
şikayetleri her zaman 
olmayabiliyor. 
Tükürük bezi şişliği 
kanal açıldığında 
küçülüyor ve yeniden 
kanal tıkanıncaya 
kadar tamamen nor
mal dönemler ola
biliyor. Ancak bu gün 
biliniyor ki tükürük 
bezi taşları her sene 
1 milimetre kadar 
büyüdüğü için 
sonunda kanalı tam 
olarak tıkıyor ve has
tanın ağrılı şişlikleri 
kendiliğinden 
geçmiyor.
Tükürük bezi 
hastalıklarının teşhisi 
nasıl yapılıyor? ■ 
Tükürük bezi şişliği 
şikayeti ile başvuran 
hastalarda onm ha<it 

bir kulak burun 
boğaz muayenesi 
yapılır. Arkasından 
yüzdeki veya çene 
altındaki şişliğin 
ultrasonografik 
incelemesi istenir. 3 
milimetre civarındaki 
taşlar ultrasono- 
grafide görülebilir, 
daha küçük olan 
taşlar saptanamaya- 
bilir, fakat kanal 
genişlemesi gibi 
dolaylı belirtiler 
verebilir. Şüpheli 
durumlarda tomo
grafi de istenilebilir. 
Ya da günümüzde 
olduğu gibi tükürük 
bezi kanalının içeri
sine endpskopik yön
temle doğrudan bak
makta mümkündür ki, 
bu durumda hem 
teşhis hem de 
tedavi aynı anda 
gerçekleştirile 
bilmektedir.

Erkeklerde akciğer 
kanseri riski daha fazla
ABD'de yapılan bir 
araştırma, sigara 
içmeyen erkeklerin 
akciğer kanserine 
yakalanma riskinin, 
sigara içmeyen 
kadınlara göre daha 
fazla olduğunu 
ortaya koydu. 
Amerikan Kanser 
Derneği'nden bili- 
madamları, konuya 
ilişkin 20 yıllık döne
mi kapsayan yak
laşık bir milyon 
hasta dosyası 
inceleyerek bu 
sonuca vardı. 
Araştırmaya imza 
atan Dr. Michael 
Thun, Süpermen 
filmleriyle tanınan 
ünlü aktör 
Christopher 
Reeve'nin eşi Dana 
Reeve'in hayatında 
hiç sigara içmediği 
halde martta akciğer 
kanserinden ölme
siyle'medyada geniş 
yankı bulan, "kadın
ların daha fazla risk 
altında olduğu" 
fikrinin yanlış 
olduğunu söyledi. 
Bu arada, "Journal^ 

of the National 
Cancer Institute" 
dergisinde yayım
lanan araştırma, hiç 
sigara içmemiş siyah 
kadınların, beyazlara 
göre akciğer kanser
ine yakalanma 
riskinin daha fazla 
olduğunu da 
gösterdi.
Son verilere göre, 
hiç sigara içmemiş 
100 bin erkeğin ' 
akciğer kanserinden 
ölüm oranı 17,1, 
kadınlarınsa 14,7. 
Ancak kadın ya da 
erkek, her yıl yak
laşık 15. bin kişi hiç 
sigara içmediği 
halde akciğer 
kanserinden ölüyor. 
Sigara içilmediği 
halde akciğer 
kanserine yakalanma 
nedenleri, pasif 
içicilik, radyoaktif 
bir gaz olan radona 
ve amyant tozuna 
maruz kalmak 
olarak sıralanıyor. 
Kanserden ölüm
lerde akciğer 
kanseri ilk sırada 
yer alıyor. .
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TEŞEKKÜR
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde 

gerçekleştirilen OKS deneme sınavlarında 
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 

tüm branşlarda üstün başarı göstermiştir. 
Öğrencilerimizin bu başarıları yakalamasında emeği geçen 

öğretmenlerimize teşekkür eder, 
öğrencilerimize de daha üstün başarılar dileriz.

Özel Aykent İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkan ve üyeleri

Nurten KAVGA Çiğdem SEÇ Meliha KARATEKİN Bağdat KÖSE Ali Galip ÖZTEBER 
Başkan Başkan Yardımcısı Üye Üye Üye

OKULUMUZUN B AŞ A R1 DURUMU
SINIF DERS BAŞARI SIRAMIZ Gemlik genelinde ilk 5'e giren öğrencilerimiz İL DERECESİ

6 Türkçe Gemlik 1,’si Emre FIŞKIN 442 okul
6 Sosyal Bil. Gemlik 1,’si Mustafa YILDIZ arasında
6 Matematik Gemlik 1,’si Bursa
6 Fen Bil. Gemlik 1,’si ö.ncisi

7 Türkçe Gemlik 1,’si 441 okul
7 Sosyal Bil. Gemlik 1,’si Muharrem ARİS arasında
7 Matematik Gemlik 1,’si Alif Alper ONUR Bursa
7 Fen Bil. Gemlik 1,’si lO.ncusu

8 Türkçe Gemlik 1,’si 439 okul
8 Sosyal Bil. Gemlik 1,’si Ömer HAZAR arasında
8 Matematik Gemlik 1,’si Cenkhan DURAN Bursa j
8 Fen Bil. Gemlik 2,’si 29.ncusul



Osmaniye’de kaza 40 ölü 7 yaralı
Osmaniye'de bir kamyonetle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 39 kaçak göçmen hayatını kay
betti. Son alınan bilgilere göre, ölü sayısı 40’a çıkarken, yaralı sayışı da 7 oldu. Kaza, Gaziantep-Osmaniye TEM Otoyolu'nda meydana geldi. 
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RYA 71 plakalı kapalı kasa kamyonet, otobanda park halinde bekleyen EE 619 yabancı plakalı TIR'ın dors- 
esine çarptı. Kazada, kamyonetin kasasında bulunan Afganistan ve Bagladeş uyruklu 40 kşçak göçmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 
kişi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2'si Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ CSFMI IK 2 olayın saldırganlan aynı 
İstanbul Valisi Muammer Güler, 
Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba 
atanlar ile Danıştaya yapılan saldırı
daki kişilerin 4'ünün örtüştüğünü 
bildirdi.Güler, Danıştay’a yapılan 
saldırının, Cumhuriyet Gazetesi'ne 
yapılan 3 bombalı saldırıyla doğru 
dan bağlantılı olduğunu bildirdi. 
Güler, asli faillerin bu olaya 
karışan kişiler olduğunu tespit 
ettiklerini belirtti. Haberi sayfa 7’de

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spbr Bayramı’nırt 87. yıldönümü nedeniyle tüm yurtta törenler düzenlendi

19 Mayıs’ı coşkuyla kutladık
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halkın öfkesi..
Danıştay 2. Dairesi yargıçlarına karşı giri 

şilen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 
M. Yücel Özbilgin için düzenlenen cenaze 
töreninde yaşananlar, Türkiye’nin ne duruma 
getirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başbakan’ın yargı kararlarına karşı aldığı 
hatalı tutumlar, toplumu bir çatışma noktası
na getirdi.

Bununla da kalmadı, terör odaklarını 
cesaretlendirdiler.

Yaşanan bu menfur saldırının temelinde 
yatan bu davranışlardır.

31 Mart vakası, Volkan aldı gazetenin 
kışkırtmalarıyla başlamıştı.

İstanbul’da bir başka Volkan gazetesi, 
Danıştay 2. dairesi üyelerinin fotoğraflarını 
yayınlayarak, yargı üyelerini hedef ‘haline 
getirdi ve beklenen üzücü saldırı gerçekleşti.

Özbilgin’in cenaze törenini organize 
olmayan onbinlerce vatandaş katılarak ikti
darı lanetledi.

Vatandaş, bu cinayletin sorumlusunun 
iktidar olduğunu inanıyor.

Bu iktidarın başı ve TBMM Başkani, 23 
Nisan konuşmalarında yine türban konusunu 
gündeme taşıyarak, laikliği tartışma konusu 
yapıp, toplumu iyice gerdiler.

Halk, cenaze töreninde hükümet üyelerini 
protestosunu''saldırıya dönüştürdü.

Bakanları, linç edilmekten korumaları kur
tardı.

Başbakan ise ortalıklarda gözükmedi.
AKP Hükümeti toplumu çok kötü bir nok

taya getirdi.
Akıllarını başlarına almazlarsa, ülkede 

yeni bir kardeş kavgası dönemi başlar.
Bunu, AB’de önleyemez.
Özbilgin’in .cenaze töreninde cumhuriyeti 

savunan güçler birlikteydi ve kendilerini net 
olarak belli ettiler.

Ülkede ip kopmak üzere.

Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçemizde de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Atatürk Anı 
tı nda yapılan törenlerden sonra ilçe stadındaki törenlerde öğrenciler gösterileriyle halkı büyüledi. Syf 3’de

Bülent Ecevit’in hayati 
tehlikesi devam ediyor

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) ameliyat edilen 
eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in ameliyatının sona 
erdiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.
Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, Ecevit’in uyutularak yoğun bakım ünitesinde 
gözlem altına alındığını söyledi. Haberi sayfa 8’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 87. yıldönümü nedeniyle tüm yurtta törenler düzenlendi

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçemizde de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. 
Atatürk Anıtı’nda yapılan törenlerden sonra ilçe stadındaki törenlerde öğrenciler halkı büyüledi.

Seyfettin SEKERSÖZ

H9 Mayıs’ı coşkuyla kutladık
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19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramı’nın 
87. yıldönümü ilçe 
stadında yapılan 
törenlerle kutlandı. 
Günün ilk töreni Ata 
türk Anıtı’na çelenk- 
lerin sunulmasıyla 
başladı. Törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün, Asım Koca 
bıyık MSO Müdürü 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen, 
siyasi parti temsilci
leri, öğrenciler ve 
kalabalık halk katıldı. 
Atatürk Anıtı’na 
sunulan çelenklerin 
ardından saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı eşliğinde 
Türk bayrağı 
göndere çekildi. 
İlçe stadında yapılan 
kutlama törenleri 
saygı duruşu ve istik
lal Marşı ile başladı. 
İlçe Milli eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in günün 
anlam ve önemini 
belirten açış konuş
masının ardından 
gençli^ adına konuş
malar, Atatürk'ün 
gençliğe hitabesi,

HABER 20 Mayıs 2006 Cumartesi

gençliğin Atatürk'e 
cevabı ile devam etti. 
19 Mayısla ilgili 
öğrencilerin okuduğu 
şiirlerin ardından 
Gençlik Marşı 
okundu.
Düzenlenen çeşitli 
yarışmalarda derece 
alan öğrenci ve okul 
takımlarına ödülleri 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Albay 
Özen Şenyiğit ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından verildi. 
Tüm okulların 
birlikte yaptığı 
geçit töreninin 
ardından kız ve 
erkek öğrenciler 
gösteriler yaptı.

Mi
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Küçük sanatçılar “Bale Patiklerini sahneledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yönetmenliğini 
Bursa Devlet 
Tiyatrosu Sanatçısı 
Belgin Bilgin 
Gümüşkaya'nın yap* 
tığı "Bale Patikleri" 
adlı çocuk oyunu 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
sahnelendi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da izlediği 
oyunun sahne düzeni 
de Belgin Bilgin 
Gümüşkaya yaptı. 
Gemlik Belediyesi 
2005-2006 yılı tiyatro 
kursiyerlerinin 
sunduğu “Bale 
Patikleri" oyununda 
çevresine uyum 
sağlayamayan ve 
ailesiyle sorunları 
olan bir kralın

öyküsü anlatıldı. 
Çocuklarının da 
yardımıyla sonunda 
tam bir çevreci olan 
Kralın yaşamından 
kısa kısa oyunlar 
sergileyen küçük 
sanatçılar, büyük

II

lerinden tam notu 
alkışlarla aldılar.
Yaklaşık 45 dakika 
süren Bale 
gösterimli çocuk 
oyununun ardından 
duygularını anlatan 
Gümüşkaya, küçük

çocuklarla birlikte 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
verdiği destekle 
en güzelini yapmaya 
çalıştıklarını söyledi. 
Turgut, yaptığı 
konuşmada, TSM ile

başlayan sosyal 
etkinliklerin giderek 
sayısının arttığına 
dikkat çekerek 
ileriki aylarda
daha güzel faaliyetlere 
imza atacakları 
müjdesini verdi. .

Bale Patikleri 
oyununun ardından 
küçük sanatçılara 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
belgeleri verildi.

£

s?

a

İ

&

ra in 02 alp amı
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 Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m^ 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)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
Bag-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

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax: 5141021
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CHP’li hanımlar Gençlik Bayramını kutlat
Elif ESMEN

CHP Kadın Kollan 
Başkanı Latife 
Dikmen, yaptığı 
yazılı basın açıkla
masında, bu yıl । 
19 Mayıs'ı buruk kut
ladıklarını söyledi. 
30 Ekim 1918'de 
imzalanan Mondros 
mütarekesi ile - 
ulusumuzun düşman 
güçlerine teslim 
Olduğunu 
hatırlatan Dikmen, 
şu açıklamayı yaptı: 
"Bunu gören 
Mustafa Kemal 
bu antlaşma eğer 
uygulanırsa ülkemiz 
işgal ve istila edilir 
dedi ve buz bu 
yenilgiyi aşla 
kabul etmeyi 
kendimize 
yakıştıramayız. 
Çünkü onlar 
Geldikleri gibi 
giderler diyerek 
milli mücadeleyi

!■■■ GÜNLÜK SYYASY GAZETE

başlatmıştır. 
19 Mayıs milli 
mücadelemiz ve 
bağımsızlığımız için 
yakılan ilk meşaledir. 
Mustafa Kemal bu 
güzel günü yüreği 
coşku ile dolu olan 
Türk gençliğine 
hediye etmiştir. 
Bunun dünyada bir 
başka eşi ve benzeri 
yoktur. Bu yıl kut
lanan bu sevinci

buruk yaşıyoruz. 
Çünkü hain eller 
yargıya kurşun 
sıkarak bizleri derin 
üzüntüye gark 
etmiştir. Sıkılan 
kurşunun 
Cumhuriyete yönelik 
olduğunu üzülerek 
düşünüyor ve şidde
tle kınıyorum. Bütün 
ulusuma baş sağlığı 
dileyerek bayramınızı 
kutluyorum"

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kurşunlu ‘Tahtalı Köy’ yaza hazır
Elif ESMEN
Geçtiğimiz yaz 
aylarında kurulan ve 
Kurşunlu beldesine 
hareket getiren 
Tahtalı Köy'de yaza 
hazırlıklar bitmek 
üzere. 
23 dükkandan oluşan 
ve tamamen ahşap 
olan Amerikan tarzı 
Tahtalı Köy esnafı 
yazlıkçılara en güzel 
hizmeti verebilmek 
için işyerlerini hazır
lıyorlar. 
Ahşap'tan oluştuğu 
için ismi "Tahtalı 
Köy" olarak belir- - 
lerien çarşının 
Türkiye'de bir örneği 
yok. 
2200 metrekare üzer
ine kurulan meşhur 
Tahtalı Köy'de Anfi 
Tiyatro, Pansiyonlar, 
Havuzlar, çocuk 
bahçeleri ve yeşil 
alanlar görenlerin 
büyük beğenisini 
alıyor. 
Geçen yıl Temmuz 
ayında açılan Tahtalı 
Köy, kısa sürede 
Bursa ve çevresinde 
adını duyurmayı 
başardı.

Serpil Aka erii oluyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Öğretmenlik 
mesleğine 36 yıl' 
hizmet eden celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Beden Eğitimi Öğret
meni Serpil Aka 
emekli oluyor.
Emekli dilekçesini 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne veren 
Serpil Aka, okulların 
tatile girmesinin 
ardından mesleğe 
son noktayı koya
cağını söyledi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü İdris

Aka'nın eşi olan 
Serpil Aka, 
mesleğe Urfa Kız 
Öğretmen Okulu’nda 
başladı. Daha sonra 
Gemlik Lisesi'ne 
tayin olan başarılı 
öğretmen Kız Meslek 
Lisesindeki görevin
den sonra Celal Ba 
yar Anadolu Lisesine 
geldi. Burada 14 
yıldır öğrencilere 
eğitim veren 2 çocuk 
annesi Serpil Aka, 
meslekten kopmanın 
çok zor olacağını 
söyledi.

EMİR GÜL

mühendislik
ISI TEKNİĞİ

HİZMET BİZİM İŞİMİZ

LG KLİMA
VSE^MANN
KAZAN - KOMBİ

YETKİÜ BAYİİ

Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

r GEM-GÂZ '

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No:l6 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

5130302
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Jandarmadan w tarço operasyonu
Karacabey'de 
piyasaya sürülen 
sahte banknotlardan 
yola çıkan 
jandarma ekipleri, 
3 kentte faaliyet 
gösteren bir çeteyi 
çökertirken, 
18 kişiyi gözaltına 
aldı. Adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
8’i tutuklandı. 
Jandarma Alay 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
Karacabey'de 
piyasaya sürülen 
sahte banknotlardan 
yola çıkan jandarma 
istihbarat timleri, 
kalpazanlık da 
dahil olmak üzere 
sahte milli piyango 
bileti, baro pulu, 
kimlik ve okul 
diplomaları basan ve 
uyuşturucu 
madde ile silah 
ticareti de yaptığı 
belirlenen bir çeteye 
İstanbul'da çökertti. 
Çalışmalarını çok 
yönlü sürdüren 
Jandarma Alay 
Komutanlığı timleri, 
çetenin İstanbul. 
Bursa ve Adana 

bağlantısını da 
tespit etti. "Son 
Tango" adıyla 
çeşitli yerlerde aynı 
anda yapılan 
operasyonda, 
Karacabey, İstanbul, 
Bursa ve Adana'da 
3'ü bayan toplam 
18 kişi gözaltına 
alındı.
Bu kişilerin ev, 
iş yeri ve araçlarında 
yapılarr aramalarda 
çok sayıda sahte 
fatura, çek, sahte 
para, esrar ve 
kenevir ile birlikte 
kurusıkı tabanca, 
tabanca mermisi, 
bilgisayar ve baskı 
makineleri, CD'ler, 
sahte okul diploma
ları, baro pulları ve 
kimlikler ile kredi 
kartları ele geçirildi. 
İstanbul'da 
yakalanan 7, 
Adana'da 3, 
Bursa'da 4 ve 
Karacabey'de 4 
kişi, önceki akşam 
saatlerinde Karaca 
bey Adliyesi'ne 
sevk edildi.
Hakan Y. (35), 
Hüseyin Ç. (26).

Gültekin A. (28), 
Mehmet A. (33), 
Ekber Ş. (25), Nejla 
Ş. (28), Levent A. 
(38), Şenol Y. (33), 
Selami A. (29), 
Necmettin S. (32), 
Meral S. (34), 
Hüseyin Y. (36), 
Ahmet Y. (25), Esra 
G. (27), Bekir C. (50), 
Celal O. (41), Ahmet 
C. (48) ve Fatih B. 
(48) isimli şüpheliler, 
soruşturmayı 
yürüten Karacabey 
Cumhuriyet Savcısı 
Kubilay Eryiğit 
tarafından 
sorgulandı.
Üniversite mezunu 
ve çete lideri olduğu 
belirtilen Gültekin A., 
matbaacı Hakan Y.

, Hüseyin Ç., Ekber Ş., 
Şenol Y., Selami A., 
Hüseyin Gazi Y. ve 
Salih Y. tutuk
lanırken, Fatih B., 
Esra Y., Celal O., 
Mehmet A., Nejla Ş., 
Ahmet Y„ Bekir C., 
Levent A., Necmettin 
S. ve Meral S. tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı BHA

ASKON Bursa Şube 
Başkanı İsmail 
Özdemir, “Dövizde 
yaşanan son dal
galanmalar, 2001 
şubat krizi 
öncesinde yaşanan
ları hatırlatıyor" dedi. 
Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği 
Bursa Şube Başkanı 
İsmail Özdemir, 
dövizdeki son 
dalgalanmaların 
2001 Şubat krizi 
öncesinde 
yaşananlarla aynı 
özellikler içerdiğini 
belirtip dikkatli 
olunmasını istedi.
Özdemir, 2000 yılının 
kasım ayında ekono
mide birkaç gündür 
yaşananları andıran 
gelişmeler olduğunu, 
ardından da 2001 
şubat krizin geldiğini 
hatırlattı.
Monuyla ilgili yazılı 
bir açıklama yapan 
İsmail Özdemir, 
YTL'nin aşırı 
değerlenmesi 
nedeniyle ihra
catçıların büyük 
sıkıntılar çektiğini 
bu nedenle dövizin 
yükselmesinin 

ihracatçı açısından 
olumlu karşılandığını 
kaydetti. Özdemir, 
buna rağmen 
geçmişte yaşanan 
krizleri de göz ardı 
etmemek gerektiğine 
dikkati çekerek, 
"Tarih tekerrürden 
ibarettir' şeklinde 
güzel bir atasözümüz 
var. Fakat tarihten 
ders almıyoruz. 
Unutulmasın 2000 
yılında da ekono
mide bahar havası 
esiyordu. Aylık vade 
farkları 1,5'lara kadar 
inmişti. Yabancı 
sermaye geliyordu. 
Özelleştirmeler 
hızlandırılmış ve 
ekonomiye bahar 
havası gelmişti. 
Daha sonra yaşanan 
olaylar gösterdi ki 
gelen yalancı bahar 
havasıydı" dedi. 
O dönemde iş 
başında olan 
hükümete Irak'a 
müdahale 
konusunda ABD 
ile işbirliği yap
masının teklif 
edildiğini ve o 
günkü hükümetin 
bunu kabul 

etmediğini belirten 
Özdemir, 
"Bunun üzerine 
uluslararası sermaye 
düğmeye bastı ve 
böylece uluslararası 
güç odakları 
Türkiye'de bulunan 
sıcak paranın çık
ması için işaretini ' 
verdi. Ardından bir 
günde 5 milyar dolar 
borsadan çıktı" 1 
diye konuştu. 
Özdemir şimdi 
ise İran'a saldırmak 
niyetinde olan 
ABD'nin Türkiye'nin 
kendisi ile 
işbirliği yapmasını 
istediğini belirterek, 
“ABD Ankara'nın 
kararsızlığı karşısın
da, uluslararası 
sermaye ve 
güç odakların 
harekete geçirerek, 
ülkemizde bulunan 
sıcak paraya 
'Türkiye de elinizdeki 
kağıtları satın dövize 
dönüp hazır 
bekleyin’ diye 
işaret verdiler. 
Piyasalarda yaşanan 
dalgalanmanın 
asıl nedeni budur” 
şeklinde konuştu.
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Osmaniye'de ta
M ili. i alı

Osmaniye-Gaziantep 
karayolunda mey
dana gelen kazada 
ilk belirlemelere göre 
39 kişi öldü, 6 kişi 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere 
göre kaza, 
Osmaniye-Gaziantep 
TEM Otoyolu'nun 
kadirli turnikelerinde 
meydana geldi. 
Gaziantep 
istikametinden 

gelen ve içinde 
Afgan uyrukluların 
bulunduğu arkası 
kapalı bir kamyonet, 
bir TIR'a arkadan 
çarptı. Kazada 
çoğunluğunu 
gençlerin oluştur
duğu 39 kişi hayatını 
kaybetti, 6 kişi de 
ağır yaralandı.
Yaralılar Osmaniye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

2 olayın saldırganlan aynı
İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
Cumhuriyet 
Gazetesi'ne bomba 
atanlar ile Danıştaya 
yapılan saldırıdaki 
kişilerin 4'ünün 
örtüştüğünü bildirdi. 
Güler, İnönü 
Stadı'nda yapılan 
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve 
Spor Bayramı 
töreninin ardından 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. 
Danıştaya yapılan 
saldırının, 
Cumhuriyete, 
Cumhuriyetin kurum- 
larına yapılan hain bir 
saldırı olduğunu dile 
getiren Güler, saldırıyı 
nefretle kınadığını 
söyledi. "Arkasında 
kim varsa, kimler 
varsa, nereye kadar 
gidiyorsa, bunu bula
cağız, kamuoyunun 
huzuruna getireceğiz" 
diyen Güler, 
Danıştay’a yapılan 
saldırının, Cumhuriyet 

Gazetesi'ne yapılan‘ 
3 bombalı saldırıyla 
doğrudan bağlantılı 
olduğunu bildirdi. 
Güler, asli faillerin 
bu olaya karışan kişi 
ler olduğunu tespit 
ettiklerini belirterek, 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığımın 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü ile soruş
turmayı koordineli bir 
şekilde yürüttüğünü 
anlattı. İstanbul'daki 
gelişmeleri izledikleri
ni vurgulayan Güler, 
"Şahıslardan bir kıs
mını yakaladık. Halen 
de tahkikatı sürdürü 
yoruz" diye konuştu. 
Güler, "Olaylarla ilgili 
İstanbul'da kaç kişi 
yakalandı?" şeklinde
ki soruya da, 
"Biz İstanbul'da 3 
kişiyi yakaladık, 
Ankara'ya teslim 
ettik" yanıtını verdi. 
Yakalan kişilerin 
isimlerini veremeye
ceğini söyleyen 
Güler. "Cumhuriyet

Gazetesi'ne bomba 
atanlarla, Danıştaya 
yapılan saldırıdaki 
kişilerin 4'ü 
örtüşüyor" dedi.1. 
Ordu Komutanı 
Orgeneral İlker 
Başbuğ da, Danıştaya 
yapılan saldırıyı nasıl 
değerlendirdiğinin 
sorulması üzerine, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
ile Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök'ün 
konuyu çok açık ifade 

ettiğini söyledi. 
^Orgeneral Baş 
buğ, "Yapılan 
olay Türkiye tarihine 
kara bir lekedir. Bu 
olayı tüm Türk milleti 
olarak lanetliyoruz. 
Ancak bu olaylar 
karşısında Türk 
toplumu, 
bütün kesitleriyle 
sağduyulu hareket 
etmeli elbette. Ancak 
bu olaylardan da 
gereken dersin alı
nacağını ümit ediyo
rum" diye konuştu.
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Astoi memurlara müjde
Bülent Ecevit’in hayali tehlikesi devam ediyoı

Hükümet, "Yedek 
Subaylar ve Yedek 
Askeri Memurlar 
Kanunu'nda 
Değişiklik Öngören 
Yasa Tasarısı"nı 
TBMM Başkanhğı’na 
gönderdi.
Tasarı yasalaştığı 
takdirde, yedek 
subaylardan hasta
lananlar, muvazzaf 
subay emsalleri gibi 
sıhhi izin süresine 
tabi tutulacak. Aynı- 

hüküm çerçevesinde, 
sıhhi izin süresi 
içindeyken muvazzaf 
askerlik hizmet 
süresini tamamlayan
lar terhis edilecek. 
Ancak sıhhi 
izin süresini tamam
lamadan "Faal 
Hizmet Yapabilir" 
raporu alanlar, 
emsalleri 
terhis edilse dahi
6 ay hizmet süresini 

tamamlamadıkça ter

his edilmeyecek. 
Tasarının gerekçe 
sinde "Tasarıyla 
sıhhi izindeyken 
emsalleri terhis 
edilen yedek 
subay statüsündeki 
yükümlülerin, 6 ay 
süreyle hizmet 
yapmaları halinde 
emsalleriyle birlikte 
terhislerine 
imkan sağlanması 
öngörülmektedir" 
denildi.

Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi'nde (GATA) 
ameliyat edilen eski 
başbakanlardan 
Bülent Ecevit’in 
ameliyatının sona 
erdiği ve yoğun bakım 
ünitesine alındığı 
bildirildi.
Ecevit’in sağlık duru
muyla ilgili açıklama 
yapan DSP Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
Ecevit’in 4 saati aşan 
ameliyatının biraz 
önce tamamlandığını 
ve yoğun bakım ünite
sine alındığını 
kaydederek, 
ameliyatın başarılı 
geçtiğini söyledi. 
Ameliyat sonrasında 
Ecevit’in sağlığı 
konusunda daha da 
ümitli olduğunu ifade 
eden Sezer, tıbbi yön
den açıklamaların 
sabah saatlerinde 
hastane yetkililerince 
yapılacağını belirtti. 
Ameliyatın uzun 
sürmesinin olumlu bir 
olgu olduğunu 
söyleyen Sezer, 
ameliyat sırasında 
yapılabilecek her 
türlü müdahalenin 
yapıldığını, şimdi de 
Ecevit’in uyutularak 
yoğun bakim 
ünitesinde gözlem 
Htına alındığını

kaydetti.
Sezer, bir soru üze 
rine, Ecevit’in, silahlı 
saldırı sonucu 
yaşamını yitiren 
Danıştay üyesi 
Mustafa Yücel Özbil- 
gin'in cenazesine 
katıldığını, orada 
yorulmuş olabileceği
ni, ancak orada rahat
sızlanıp rahatsızlan
madığını bilemeye
ceğini ifade etti.
Ecevit’in yoğun bakım 
ünitesinde ne kadar 
uyutulacağım 
bilemediğini de 
belirten Sezer, bu 
konuda açıklamanın 
doktorlar tarafından 
yapılacağını tekrar
ladı.Ecevit’in ameliyatı 
sürerken, DSP 
yöneticisi Tayfun İçli, 
Mustafa Vural, 
Emrehan Halıcı ve 
Melda Bayar'ın da 
aralarında bulunduğu 

5 kişi, hastaneye 
girerek doktorlarla 
görüştü.
Ayrıca, HÜRPARTİ 
Genel Başkanı 
Yaşar Okuyan, CHP 
Milletvekili Haluk Koç, 
MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Oktay 
Vural, bazı partililer ve 
çok sayıda köşe 
yazarı da Ecevit’in 
ameliyatı sürerken 
hastane önünde 
beklediler.
Zeki Sezer, beyin 
kanaması teşhisiyle | 
Gülhane Askeri Tıp ı 
Akademisi'nde (GATA) 
ameliyata alınan DSP 
Onursal Başkanı ve | 
eski başbakanlardan 
Bülent Ecevit’in hala 
ameliyattan çık
madığını belirterek, ' 
"Felç olduğu ya da 
beyin ölümünün 
gerçekleştiği söylenti
leri doğru değil" dedi.
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Dolar ve petroldeki artış gazı vurdu
Ekonomideki 
dalgalanmanın 
dövize bağlı petrol ve 
petrol türevlerindeki 
ilk faturası, doğal- 
gaza çıkıyor.
BOTAŞ, haziranda 
doğalgaza zam 
yapmayı planlıyor. 
BOTAŞ, haziranda 
doğalgaza en az 
yüzde 5 zam yap
maya hazırlanıyor. 
BOTAŞ, yılbaşında 
yaptığı hesaplamada, 
döviz kuru ve petrol 
fiyatları öngörüsü 
kapsamında 
2006 yılı için doğal
gaza yüzde 20 zam 
yapılması gereğini 
ortaya koydu.
Yılın ilk 5 ayında 
doğalgaza yalnızca 
mart ayında yüzde 
5.8 oranında zam 
yapan BOTAŞ, 1 
Haziran'dan geçerli 
olmak üzere 
doğalgaz fiyatlarını 
yeniden ayarlamak 
üzere hazırlık

“Türkiye’nin kredi notu olumlu gider”
i- Soussa, "enflasyon

daki yükseliş ve
_ YTL'deki düşüş 
i makul düzeyde 

’İ kaldığı sürece ve 
kontrol altında tutul-

! ması halinde Türkiye 
ekonömisinin temel 
unsurları olumsuz 
etkilenmez ye kredi 
notu pozitif olarak 
devam eder" dedi. 
Uluslararası kredi 
derecelendirme kuru
luşu Standard and 
Poor's Türkiye ana 
listi Farouk Soussa, 
"enflasyondaki yük
seliş ve YTL'deki 
düşüş makul 
düzeyde kaldığı 
sürece ve kontrol 
altında tutulması 
halinde Türkiye 

yapıyor. BOTAŞ'ın, 
doğalgaza en az 5 
zam yapmayı plan
ladığı belirtildi. 
Hazine'nin de 
BOTAŞ'ın finansman 
dengeleri ve yatırım 
hedefi açısından 
öngörülen zamların 
yapılması için 
bastırdığı belirtildi. 
BOTAŞ, gelir-gider 
dengesi ve maliyet 
artışları kapsamında 
yaptığı hesaplama ile 
zam talebini Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler'e 
iletecek. Zam 
konusunda son 
sözü Güler 
Söyleyecek.
ÖTV AYARLAMASI 
Hükümet, elektriğe 
3.5 yıldır zam 
yapmıyor. Enerji 
Bakanlığı yetkilileri, 
elektriğe yıl sonuna 
kadar da zam yapıl- 
mayacağınısöyledi. 
Elektrik fiyatlarının 
sabit kalmasına 

ekonomisinin temel 
unsurları olumsuz 
etkilenmez ve kredi 
notu görünümü 
pozitif olarak 
devam eder" dedi. 
Farouk Soussa. 
Türkiye ekonomisin
deki son gelişmeler, 
yabancı sermaye 
çıkışı ve Türkiye'nin 
kredi kalitesine » 
ilişkin sorularını ■ 
yanıtladı. Yabancı 
sermayenin 
Türkiye'den çıkışın
da, hem dış hem de 
iç faktörlerin etkili . 
olduğunu vurgulayan 
Soussa, şöyle devam 
etti: "YTL'nin değer 
kaybetmesine neden 
olan hareket, yabancı 
yatırımcıların Türk

karşın petroldeki 
yukarı doğru 
hareketliliğe bağlı 
olarak doğalgaz fiyat
ları son 3.5 yılda 
ciddi biçimde arttı. 
Buna paralel olarak, 
doğalgazla elektrik 
üreten otoprodüktör- 
lerin maliyetleri de 
artış gösterdi.
Doğalgaz fiyatları 
artarken elektrik 
fiyatlarının sabit 
kalması otoprodük- 
törleri, elektrik ürer 
timlerine ara 
verme noktasına 
kadar getirdi.

piyasasından çık
malarıydı. Yabancı 
yatırımcıların Türk 
piyasasından çık
malarının nedenleri 
ise küresel likiditenin 
gelişmekte olan 
piyasalardan çek
ilmesi, Türkiye'deki 
yüksek cari işlemler 
açığı ve bu çerçeve 
de Türkiye'nin dış 
finansman ihtiyacının 
artmasıdır." 
Türkiye'deki son 
siyasi gelişmelerin 
yanı sıra, Merkez 
Bankası başkanının 
atanması süreciyle, 
Cumhurbaşkanı'nın 
sosyal güvenlik 
reformunu veto 
etmesi gibi olumsuz 
bazı gelişmelerin “

Otoprodüktörler, 
yaşadıkları sıkıntıyı 
hükümete ileterek, 
sorunlarına çözüm 
bulunmasını istedi. 
BOTAŞ, elektrik 
üreten otoprodüktör- 
lere verilen doğalgaz- 
dan alınan özel, 
tüketim vergisinin 
(ÖTV) sıfırlanması 
için de bir çalışma 
yaptı. BOTAŞ'ın, 
söz konusu öneriyi 
Enerji Bakanhğı'na 
ilettiğini belirten 
yetkililer, "Bundan 
sonra kararı hükümet 
verecek" dedi.

yaşandığını ileri 
süren Soussa, 
küresel piyasalardaki 
olumsuz gelişmelerin 
de buna katkıda 
bulunduğunu 
kaydetti.
-SİYASETİN 
AĞIRLIĞI 
DAHA DA 
ARTACAK...- 
Türkiye'de 
siyasetin ağırlığının 
daha da artacağının 
altını çizen'Sousşa, 
seçim dönemine git
tikçe yaklaşıldığını, . 
ileride ayrıca AB ile 
Gümrük Birliği ve 
katılım sürecine 
ilişkin konuların da 
siyaseti etkileyen 
unsurlar olacağını 
söyledi.

Hazine haftaya 
iki ihale düzenleyecek
Hazine, 22.05.2006 
Pazartesi günü« 
24.05.2006 valör ve 
12.01.2011 itfa tarihli 
olmak üzere, 6 ayda 
bir değişken kupon 
ödemeli, YTL cinsin
den Devlet Tahyili 
ihalesi yapacak.
Söz konusu tahvil 
TRT120111T10 
tanımlı senedin 
yeniden ihracı 
olacak.
Mayıs 2006 İç 
Borçlanma 
Stratejisi'nde 
açıklanmış olduğu 
üzere, söz konusu 
ihalede azami 1.5 
milyar YTL tutarında 
borçlanma 
gerçekleştirilecek. 
Söz konusu 
üst limite Kamu 
Kurumlarının 
rekabetçi olrnayan 
tekliflerinin karşılan
ması yoluyla yapıla
cak satışlar dahil 
olmayacak ve Piyasa 
Yapıcı bankaların 
rekabetçi ölmayan 
tekliflerinin karşılan- 

' maşı yoluyla yapıla- 
ı cak satışlar dahil 

edilecek. Ayrıca, 
mayıs 2006 İç 
Borçlanma 
Stratejişinde belir
tildiği üzere, 2005- 
2006 dönemi
Piyasa Yapıcılığı 
Sözleşmesi 
gereğince, yukarıda 
belirtilmiş olan 
değişken kuponlu 
Devlet Tahvili 
ihalesinde rekabetçi 
olmayan tekliflerin 
karşılanması yoluyla 
yapılacak toplam 
ihraç tutarı, ilgili 
ihale için belirlenmiş 
üst limitin yüzde 
30'nu (450 milyon 
YTL) aşamayacak. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ortala

ma fiyattan yapıla
cak satışlar bu 
limit kapsamında 
olmadığı, bir Piyasa 
Yapıcı bankanın 
vereceği rekabetçi 
olmayan teklif 
tutarının söz konusu 
yöntemle yapılacak 
azami satış tutarını 
aşamayacağının 
belirtildiği açıklama
da, "Piyasa Yapıcı 
bankalarca verilecek 
toplam rekabetçi 
olmayan teklif 
tutarının ihale için 
belirlenen üst 
limitin yüzde 
30'unu aşması 
durumunda, yüzde 
30'luk miktar, 
teklif sahiplerine 
teklifleri oranında 
dağıtılacaktır. 
Ayrıca, yine ' 
değişken kuponlu 
ihaleye ilişkin 
olmak üzere, 
ihalede tek bir 
katılımcıya 
satılacak DİBS tutarı, 
ilan edilen üst limitin 
yüzde 25'ini (375 
milyon YtL) 
aşamayacak 
olup, Piyasa Yapıcı 
bankaların rekabetçi 
olmayan teklif ve 
ihale sonrası teklif 
yoluyla yaptığı 
alımlar, bu limite 
dahil edilmeyecektir" 
denildi.
Hazineayrıca 
23.05.2006 Sah 
günü, 24.05.2006 
valör ve 09.04.2008 
itfa tarihli olmak 
üzere, 686 gün 
vadeli YTL cinsinden 
iskontolu Devlet 
Tahvili ihalesi 
yapacak ve söz 
konusu tahvil 
TRT090408T17 
tanımlı senedin 
yeniden ihracı 
olacak.

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

Manastır’de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire
GSM : (0.532) 496 52 96

513 53 09

KErfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

AHÇI ARANIYOR
Kömür şirketimizin 

mutfağında çalışacak 
tecrübeli ahçı aranıyor.

Müracaat Tel. 524 75 43 ■ 44 
Azot Yolu Onur Petrol Arkası 
ODAK İNşaat Müh. Madencilik
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Bayanlara Hollywood diyeli
Hollyvvood'da ünlü
lerin zayıflama yön
temleri çeşitleniyor. 
En son trendse, 
Gwyneth Paltrow ve 
Madonna'nın da 
takipçisi olduğu 
makrobiyotik diyet. 
Peki onlara iyi gelen 
bize de iyi gelir mi? 
Nedir bu mâkro 
biyotik diyet? 
Gvvyneth Paltrovv ve 
Madonna'nın da 
takipçisi olduğu 
söylenen makrobi 
yotik diyet bir anda 
popüler oldu. Peki 
makrobiyotik diyet 
nedir? Ne gibi yarar
ları vardır? İşte bu 
diyetle ilgili bilmeniz 
gereken her şey... 
Nedir?
Makrobiyotik diyetin 
temelleri, çevrenizle 
uyum içinde yaşa
maya ve az yağlı 
ancak bol lif içeren, 
vejetaryen bir 
beslenme şekline 
dayanır. Diyetin bu 
kadar popüler 
olmasının nedeni, 
özellikle diyabet, 
kalp hastalıkları ve 
kansere karşı son 
derece sağlıklı bir 
beslenme programı 
olmasından ileri

geliyor.
Bu diyette besinler, 
Yin veya Yang olarak 
gruplandırılıyor.
Örneğin meyva gibi 
tatlı gıdalar Yin 
olurken, farklı ve . 
doyurucu lezzeti 
nedeniyle balık gibi 
gıdalar Yang oluyor. 
Diyetin prensibi ise; 
yüzde 50 tam tahıl, 
yüzde 30 sebze ve 
yüzde 10 baklagiller 
ve yüzde 10 da deniz 
ürünü, meyve ve 
yemiş yiyecek 
şekilde, Yin ve Yang 
gıdalarını dengeli 
bir dağılımla 
tüketmeye dayalı. 
Yapılması ve yapıl
maması gerekenler 
Makrobiyotik 
diyet; esmer pirinç, 
çavdar, mısır ve 
yemiş (fındık, badem 
vs) gibi bol miktarda 
tam tahıl ürünleri 
içerir. Ara ara çe 
kilmiş yulaf yiye
bilirsiniz, ancak sık 
tüketilmemeli. Aynı 
şart ekmek ve diğer 
unlu mamüller 
için de geçerli.
Ayrıca bol bol sebze 
de tüketmeniz 
gerekiyor, ancak 
bunları pişirme şek-

liniz çok önemli. 
Yediğiniz sebzelerin 
üçte birini çiğ tükete
bilirsiniz. Gerisini 
buharda, haşlanmış, 
fırında veya sote 
yapılmış şekilde 
yemelisiniz. Besinleri 
asla mikrodalgada 
veya elektrikli bir 
ısıtıcıda pişirmemeli, 
gaz ocağında 
pişirmelisiniz.
Az miktarda balık ya 
da deniz ürünü 
haftada birkaç kez 
tüketilebilir ama tıpkı 
süt ve süt ürünleri, 
çikolata, kafeinli 
yiyecek ve içecekler, 
yumurta, tropik 
meyveler, patates ve 
musluk suyu gibi et 
de kesinlikle yen- 
memelidir. Alkol ala
bilirsiniz, ancak bu 
da viski ve bira gibi

tahıllardan üretilen 
içkilerle sınır
landırılmış.
Tabii her ne kadar 
alkol alımına izin 
olsa da, sık sık 
içilmemesi 
gerekiyor.
İyi ve kötü yanları 
Genel konuşacak 
olursak, makrobi 
yotik diyetin sağlıklı 
bir beslenme şekli 
olduğu söylenebilir. 
Diyette tüketilen 
sebze ve tam tahıl 
miktarı düşünülecek 
olursa, bolca alınan 
lifler sindirim 
sisteminiz için 
oldukça sağlıklı. 
Süt ürünlerinin ve 
etin bu diyet pro
gramda bulunmayışı 
ise kalbinizi korumak 
açısından faydah 
olabilir.

ÇİZİYORUM
Banş Güler9in 6 yaş 
kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
1- Büroda çalışacak 
lise veya yüksekokul mezunu 
bayan eleman aranmaktadır.
2- Askerliğini yapmış olan 
20-30 yaş arası eleman alınacaktır.
GEMSAN TEL 0224 514 39 86 
ASANSÖR OSM: 0.532 482 45 M

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdamı 

kaybettim hükümsüzdür.
Ali Osman DÖNMEZ

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

II İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/BıVl I/AAFF1 AFAFT |SI|K|aııaaaesıB0raö0KaKN0:j/BKIIKfFf İli ut I (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
M 11 w 111 “ M1 * ■1 Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

€MR€ KUNDURA
BORÇELİK 

fişleri geçerlidir
KALİTEDE GÜVENCE

YAZLIK KÖSELE ÇEŞİTLERİ 
SPOR AYAKKABILAR 

TIMBERLAND ÇEŞİTLERİ
Tel (0.224) 513 41 14 

Pazar Cad. No : 1 GEMLİK

bÖKTAŞİ

‘Gemlik Körfez'internette

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
Ön muhasebe bilen

Excel ve World PC programlan kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor
SINAN REKUN

TEL: (0.224) 513 41 55 .
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Sağlık Bakanlığının "sağlıklı hayat’ uyarısı
Sağlıklı bir yaşam için 
vazgeçilmez iki 
unsur, doğru beslen
me ve egzersiz.
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılan 
açıklamada, sıhhatli 
bir yaşam için şu 
önerilerde 
bulunuluyor: 
Sağlığınız için günde 
en az 5 porsiyon 
sebze ve meyve 
tüketin: Sebze ve 
meyveler yeterli ve 
dengeli beslenmek 
için bir günde 
tüketilmesi gereken 
besin gruplarından. 
Vitamin ve mineral 
bakımından zengin 
olan sebze ve 
meyveler, büyüme ve 
gelişmede yardımcı, 
deri, göz, diş ve diş 
eti sağlığını koruyucu 
özellik taşımakta. 
Ayrıca hastalıklara 
karşı direncin oluşu
munda etkin olan bu 
besinler doygunluk 
hissi vermeleri, bağır
sakların düzenli 
çalışmasına yardımcı 
olmaları sayesinde 
vücut ağırlığı deneti
minde de faydalı 
Dengesiz beslenmeye 
bağlı şişmanlık ve 
kalp-damar hastalık
ları, hipertansiyon, 
bazı kanser türleri 
gibi kronik hastalık
ların oluşma riski 
sebze ve meyve tüke
timiyle azalıyor.
Yeterli ve dengeli 
beslenmek için farklı 

besinler tüketin: 
Besinler karbon
hidrat, protein, yağ, 
vitamin ve mineraller
den oluşan yaklaşık 
50 farklı besin öğesi
ni içerir. Bazı gıdalar 
belirli besin öğeleri 
yönünden zengin, 
bazılarından yoksun 
olabilirler. Örneğin et 
ve et ürünleri büyüme 
ve gelişme için önem
li olan proteinler 
bakımından 
zenginken, vitaminler
den yoksundur.
Sebze ve meyveler 
ise vitamin ve mineral 
yönünden zenginken 
yağdan yoksundur. 
Sadece birkaç tür 
besin tüketmek bazı 
besin öğelerinin 
yetersiz alımına 
neden olabilir. Bu 
nedenle yeterli ve 
dengeli beslenmek 
için sofranızda çeşitli 
besinlerin bulunması
na özen göstererek 
değişik tür gıdalardan 
gereksiniminiz kadar 
tüketin. Anemiden 
korunmak için demir 
yönünden zengin 
gıdalar alın, çay ve 
kahve alışkanlığını 
azaltın.
Yetersiz ve dengesiz 
beslenme vücut 
direncini azalttığın
dan hastalıklara 
yakalanma olasılığı 
artar ve hastalıklar 
ağır seyreder.
Yetersiz ve dengesiz 
beslenme, toplumda

sık görülen ve ölüm 
nedenlerinin başında 
gelen kalp-damar 
hastalıkları başta 
olmak üzere kanser, 
sindirim sistemi 
hastalıkları ve şeker 
hastalığının oluşu
munda da önemli risk 
faktörlerinden biri. 
Kahvaltı yapmaya 
özen gösterin: Öğün
ler içinde en önemlisi 
sabah kahvaltısı. 
Güne istekle başla
mada ve elverişli 
biçimde sürdürmenin 
sağlanmasında kah
valtının önemi büyük. 
Bedenin düzenli 
çalışması için kan 
şekerinin belirli bir 
düzeyde olması 
gerekmekte. Düzenli 
aralıklarla ve uygun 
miktarlarda besle- 
nıldıgınde kan şekeri 
düzeyi alçalıp yük
selmediğinden vücut 
düzenli çalışır. 
Kahvaltıda yeterli 
protein tüketen 
bireylerde iş verimi 
ve reaksiyon hızı yük
sektir. Kahvaltı yap
mayan bireylerde iş 
verimi önemli ölçüde 

azalır, anlama ve 
kavrama hızı düşer. 
KEMİK SAĞLIĞINIZI 
KALSİYUM İÇEREN 
BESİNLERLE 
KORUYUN
Kemik sağlığınızı 
kalsiyum içeren 
besinlerle koruyun: 
Kalsiyum kemiklerin 
ve dişlerin sağlıklı 
gelişiminde ve hücre 
çalışmasında önemli 
rol oynayan bir mi 
neral. Bu nedenle, 
başta süt ve süt ye 
rine geçen besinler 
olmak üzere kalsiyu
mun zengin kaynağı 
koyu yeşil yapraklı 
sebzeleri bol tüketin. 
Sebze ve meyveleri 
mutlaka önce bol su 
ile yıkayarak yiyin. - 
Sağlıklı bir yaşam için 
su için: Su başta 
olmak üzere, içecek
ler ve besinlerin 
içeriğinde bulunan 
görünür/görünmez su 
'sıvı' olarak tanımlanır 
ve bireyin günlük sıvı 
gereksinimi, su ve 
diğer içecekler ile 
yediği besinlerin için
deki suyla karşılanır. 
Tüm sıvılar vücudun 

su dengesinin korun
masında önem taşı 
yor. Yaşam için elzem 
öğe olarak tanım
lanan suyun, temiz 
kaynaklardan sağlan
ması da sağlık için 
önemli. Sağlığınız için 
şehir şebekesi dışın
da temin ettiğiniz 
suları mutlaka kay
natarak veya dezen
fekte ederek kullanın. 
Aşırı yağ ve şeker 
tüketiminden kaçının: 
Yüksek yağ tüketimi 
şişmanlık, hipertan
siyon ve bunlara 
bağlı olarak kalp- 
damar hastalıkları, 
diyabet, kanser gibi 
kronik hastalıkları 
beraberinde getiriyor. 
Şeker ve şekerli 
besinlerin fazla mik
tarda tüketimi aşırı 
enerji aliminin nedeni 
olduğundan vücut 
ağırlığının artmasına 
ve besin değeri yük
sek besinlerin daha 
az tüketilmesine 
neden oluyor. Bu 
nedenle sağlıklı 
beslenmek için katı 
yağlar, zeytinyağı ve 
diğer bitkisel sıvı 
yağları dengeli bir 
şekilde kullanın ve 
şeker tüketiminden 
kaçının.
Aşırı tuz ve alkolden 
uzak durun: Sodyum 
vücutta sıvı dengesini 
sağlamada ve kan 
basıncının düzenlen
mesinde rol oynar. 
Ancak fazla tuz tüke

timinin de yüksek kan 
basıncıyla ilişkili 
olduğu daima dikkate 
alınmalı. Alkolün fazla 
tüketimi ise kalp- 
damar hastalıkları, 
hipertansiyon, 
karaciğer sirozu, 
pankreas iltihaplan
ması, şeker hastalığı, 
beyinde hasar, 
doğum defektleri, 
bazı kanser türlerine, 
trafik kazaları ile 
sosyal ve psikolojik 
sorunlara da neden 
olmakta.
Düzenli olarak spor 
yapın: Vücut ağırlığı 
denetimi için yeterli 
ve dengeli beslen
menin yanı sıra 
düzenli fiziksel 
aktiviteyle sürdürülen 
bir yaşam 
biçimi seçilmeli.
Şişman olmak 
yüksek kan basıncı, 
yüksek kan koles
terolü, kalp-damar 
hastalıkları, inme, 
şeker hastalığı, bazı 
kanser türleri, arti 
ritler ve solunum 
yetersizlikleri gibi 
sağlık sorunları riski- I 
ni artırır. Zayıflık ise. 
verimliliği ve vücut 
direncini düşüren, 
istenmeyen bir 
durum. Boya uygun 
vücut ağırlığının 
deggede tutulması, 
uzun ve sağlıklı bir 
yaşamın anahtarı. 
Formda, dolayısıyla 
sağlıklı bir vücut için 
spor yapın.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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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 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 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

i
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
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARIU
lfflU

lû!-

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Müzeler Haftası’nda hem eğlendiler hem de tarihi ögrendileı
Müzeler Haftası, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi,’nin 18-24 
Mayıs târihleri arasın
da hazırladığı zengin 
içerikli programla 
başladı.
Kent Müzesi’nde 
düzenlenen ‘Hazine 
Avı* yarışması ile 
start alan etkinlikler 
kapsamında Keleş 
Yakup Çelebi İlköğre
tim Okulu öğrencileri, 
hem eğlendi hem de 
Bursa’mn tarihini 
öğrendiler.
Müzeler Haftası 
nedeniyle saat 
24.00’a kadar açık

olduğunu göstermeye 
çalıştıklarını belirten 
Kent Müzesi Müdürü

olacak Kent 
Müzesi’ni Sait . 
Süheyla Bildirener,

Hatice Salih İlköğre
tim, Yıldırım .
Belediyesi İlköğretim, 
Celal Bayar İlköğre
tim, Bahar İlköğretim 
ve Fatih İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
de aralarında 
bulunduğu toplam 
2 bin öğrenci 
gezerek, Bursa’yı 
yakından tanıma 
fırsatı buldular.
Farklı etkinliklerle 
öğrencilerin zihin
lerindeki alışılmış 
müze kavramını 
ortadan kaldırıp, 
müzelerin eğlendirici 
ve öğretici bir yer

Ahmet Erdönmez, 
amaçlarının hafta 
münasebetiyle 
BursalIlara müze 
kültürü aşılamak 
olduğunu söyledi. 
Müzeyi gezen 
vatandaşlardan Aslı 
Öztek, daha önce iki. 
kez geldiği Kent 
Müzesi’ni çok 
beğendiğini ve 
Avrupa’da yılın en iyi 
3 müzesi arasına 
girmesinin tesadüf . 
olmadığını/belirterek, 
"Kent Müzesi, 
Bursa’mn geçmişi ile 
günümüzü arasında 
kurulmuş çok önemli 
bir köprü vazifesini 
görüyor. Ayrıca, 
müzede Bursa’mn 
yok olan el sanat
larını da yakında 
görme imkânı bulu 
yoruz. Bu özellikleri 
nedeniyle Avrupa’nın 
en iyi üç müzesi 
arasına girdi. Şehir 
dışında ziyarete gelen 
arkadaş ve komşu
larımı ilk olarak 
buraya getiriyorum" 
diye konuştu.
Keleş Yakup Çelebi 
İlköğretim Okulu

Durmaz da, hayatında 
ilk defa bir müzeye 
geldiğini ve Kent 
Müzesi’ni çok 
beğendiğini söyledi. 
Hatice Salih İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
Ezgi Vatansever ise, 
müzede hem 
eğlendiklerini, hem 
de öğrendiklerini 
belirterek, "Bu günü 
hiçb[r zaman unut
mayacağım ve ailem
den beni Kent müze
si’ne tekrar getirmesi
ni isteyeceğim",

Müzesi’n deki çeşitli 
etkinliklerle 
devam edecek.

Müzeler Haftası 
etkinlikleri 24 Mayıs 
Çarşamba gününe
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Eurovision Şarkı Yarışmasrnın galibi Lordi oldu
FinlandiyalI heavy metal grubu Lordi, "Hard Rock Hallelu jah" şarkısıyla Eurovi sion Şarkı Yarışması'nın galibi olurken, Türkiye Sibel 
Tüzün’ün "Süper Star" adlı şarkısıyla bu sene de ilk 10’a giremeyerek umduğunu bulamadı. Sibel Tüzün, Lordi grubunun kazanmasını 
kim senin beklemediğini belirterek, yarışmada en çok Yunanistan'ın Türkiye'ye 3 puan vermesi ve Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya ve 
Finlandiya'nın Türkiye'ye hiç oy vermemesine üzüldüğünü ve yarışmadan sonra sabaha kadar ağladığını söyledi. Haberi sayfa 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE HHHI
22 Mayıs 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel, Danıştay 
2. Dairesi’ne yapılan saldırıyı kınadı

“Adalet sistemimiz 
yara alıyor’’

DYP Gemlik İlçe Başkanı Faruk Güzel, 
Danıştay 2. Dairesi’ne yapılan silahlı 
saldırı kınayarak, bu tür saldırıların 
hem Adalet sistemine zarar verdiğini 
hem de AKP'nin halk arasında değer 
kaybettiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya’daki zeytin toptancıları zeytinin geleceğini kurtarmak için şirket kurma kararı aldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Zeytincinin şirketleşmesi
Gemlik Ticaret Borsası öncülüğünde 

zeytin satıcıları bölgesel şirketleşmenin yol
larını arıyor."

İlk kez ciddi bir girişim ve toplantı düzen
lenmiş.

Buna neden ihtiyaç duyulduğunu Borsa 
Başkanı Mehmet Dillioğlu şu sözlerle açık
lıyor:

"Şirketleşmezsek yok olacağız.
Gemlik ve bölgesinde iş yapan zeytinci

lerin daha güçlü olması için yönlendiren bir 
şirket kurulmasının şart olduğunu artık 
biliyoruz."

Demek ki zeytin tüccarları sıkıntı içinde..
Sermayenin güçlenmesiyle entegre işlet

mecilikle hem güçler birleşecek, hem de 
Gemlik Zeytininin korunması sağlanacak!

Bu gerçekleşebilir mi?
Zor ama olabilir.
Gemlik’te küçük de olsa Özbir adı altında 

kurulan bir şirket, hemşerilik bilinciyle oluş
muş olsa da daha güçlü bir firma haline 
geldi ve işlerini yürütüyor.

Gemlik, Orhangazi ve İznik’li üretici ve 
kooperatifleri bünyesinde toplayacak bu şir
ketin sermaye dağılımı nasıl olacak?

Sorun burada yatıyor. Anonim şirketlerde 
sermayenin oranı yönetim belirler.

Diğer azınlık payların esamesi bile okun
maz.

Bir soru da kurulacak şirkete ortak olan
lar işlerine devam edecekler mi?

Edeceklerse aynı pazarda birbirlerine 
rakip mi olacaklar?

Zor ama doğru olan bir düşünce ortaya 
atılmış.

A.Ş. olarak kurulacak bir şirketle bu iş 
nasıl yürür bilmem. Doğruları açıkça ortaya 
koymakta bir cesaret işi.

Haydi hayırlısı..

Gemlik Ticaret Borsası 
önderliğinde, Orhan 
gazi, İznik, Gemlik ve 
Mudanya bölgesinde 
bulunan zeytin top
tancıları biraraya ge
lerek' şirket kuruyorlar. 
TOB desteğiyle kurula
cak olan şirket için bilgi 
veren Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Dilli 
oğlu, “Gemlik zeytininin 
değerini korumak için 
şirketleşmemiz lazım. 
Şirket kurmazsak yok 
olacağız. ’’ dedi. 
Toplantıda konuşan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Gemlik 
zeytini için alınacak her 
türlü olumlu kararın 
bölge dışında kalan 
zeytin üreticileri tarafın
dan engelleneceğini 
söyledi. S.Şekersöz 'ün 

haberi sayfa 3'de

■lipermarket Yasası Meslis’e geliyor 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, esnaf 
ve sanatkarın korunması için şehir içinde 
hipermarket kurulmasını önleyecek “Büyük 
Mağazalar YasasT’nda son düzeltmelerin 
yapıldı ğını ve kısa süre içinde Meclis'e 
şevkinin sağlanacağını söyledi. Sayfa 7’de

SSK bilgileri cep telefonuna gelecek
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), sigortalı, 
emekli, hak sahipleri ve işverenleri cep tele
fonundan kısa mesajla bilgilendirecek.
SSK Başkan Vekili Özkan Dalbay, internet 
ortamında sundukları hizmetleri, alternatif 
bilgi dağıtım kanallarından olan cep telefo
nunu kullanarak daha verimli hale getirmeyi 
hedeflediklerini söyledi. Haberi sayfa 9'da

Gemlik Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Dillioğlu, 

Gemlik ve bölgesinde iş 
yapan zeytincilerin daha 

güçlü olması için 
yönlendiren bir 

şirket kurulmasının şart 
olduğunu söyledi.

H

(örfezspor, hezimete uğradı 8-t 
Körfezspor, kendi evinde oynadığı maçta 
rakibi Altınsaban'a 9-0 açık farklı yenil 
mekten kurtulamadı. Haberi sayfa 5’de 

Kurşunlu Belediyespor gol yağdırdı 9-0 
İkinci amatör kümede gurubunda birincilik 
mücadelesi veren Kurşunlu Belediyespor, 
Çağlayansnor'u hezimete uğrattı 9-0. 6'da 

Öz Karadenizspor istediğini aldı 3-0
Öz Karadenizspor, takipçisi Muradiyespor'la 
dün oynadığı maçı 3-0 kazanarak büyük 
avantaj elde etti. Haberi sayfa 6'da

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel, Danıştay 2. Dairesi’ne yapılan saldırıyı kınadı

Tepkiden doğan rahatsızlık.. “« sistemimiz w
Vay be!
Başbakan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Hilmi Ozkök’ün açıklamalarından rahatsız 
olmuş..

Bir vay be daha!
Anavatan Partisi Genel Başkanı da rahatsız 

olmuş..
Demek ki İlhan Selçuk sağa lider ararken 

Demirel’in adını boşuna gündeme getirmemiş.
Meğer o mevcudun en iyisiymiş.
Yoksa Türk sağı bunlara kaldıysa yandı 

gülüm keten helva.
Görünen o ki “diktatör”va “yalpak” ruhlu 

adamlarla Türkiye bir yere gidemez.
Zaten bir misyonun devamı olduğunu iddia 

eden partinin genel başkanı olan zatın 
geçmişi de çok aydınlık değil..

Şimdi ABD’de kaçak olarak yaşayan bir 
başka malum zatın adı da mide bulandıran 
dergisinde yazılar yazmıyor muydu ?

Oralarda yazdığı yazılarda topluma çok 
önemli birlik, dirlik mesajları vermiyor 
muydu!?

Şimdi de bir sağa bir sağın sağına yalpalı 
yor duruyor..

Yazık.. Çok yazık...
Türk insanı sürekli kendi çıkarını düşünen 

böylelerini hiç hak etmiyor..
Başbakan..
Bakanlar..
Anavatan Genel Başkanı...
Aynı düşünsel'sistemin parçaları
Yap boz gibi.
Hepsini bir araya getirsen karşına çıkan 

tablo, geriye dönüşün karanlıklarına 
gömülmek istenen bir ülke.

Bak bak bak...
Bir uçta Cumhuriyet Gazetesi diğer uçta 

malum gazete imiş..
Kim diyor ? Bir bakan..
Hem de Devlet Bakanı..
Devlet’in Bakanı..
Cumhuriyet ne yapıyormuş..
Başbakanı, Hükümeti, Bakanları eleştiri 

yormuş..
Onların icraatlarını beğenmiyormuş.
Ne yapacaktı ?
Kötüye gidişi saklayacak mıydı?

Alkşlayacak mıydı ?
Sonra da...
Kredi musluklarının başına yaklaşıp 

ağzının suyu aka aka hükümetten şefaat mı 
dileyecekti ?

Sen çok beklersin..
Arkadaş Cumhuriyet Gazetesi, demokratik, 

laikTürkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz 
savunucusudur.

Sigortasıdır.
Atatürk İlke ve Devrimlerine yürekten 

bağlıdır.
Okuru da öyledir..
Yazarı da öyledir.. Çizeri de öyledir..
Öyle başkaları gibi gammaz değildir..
Ortalığa kin ve nefret tohumları dökmez.
Ulusal bütünlüğü yıkmaya yönelik planlı 

girişimlerde bulunmaz.
Onun tek bir girişimi vardır..
Türk insanına aydınlık bir gelecek sunmak..
Cumhuriyeti yaşatmak..
Onun için ne gerekiyorsa yapar..
Susmaz..
Gerçekleri her fırsatta haykırır.
Onu bombalar da susturamaz.
Kurşunlar da..
Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı 

Cumhuriyet yazarıydı..
Bombalı saldırılara hedef oldular..
Ama.. Sustular mı ?
Düşünceleri hala Türk toplumunun önüne 

ışık saçıyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP Gemlik İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, Danıştay 2. 
Dairesi’ne yapılan 
silahlı saldırı 
nedeniyle Adalet 
sisteminin yara 
aldığını söyledi. 
Son zamanlarda 
yapılan bu tür 
saldırıların hem 
Adalet sistemine 
zarar verdiğini 
hem de AKP'nin 
halk arasında 
değer kaybettiğinin 
belirtisi olduğunu 
söyleyen Güzel,

. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, bir dizi açılış yapmak için Bursa’ya geldi

Coşkun; "Küçük dalgalanmalar, istikran gösterir'
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
Türkiye'yi yeniden 
kaoslara sürükle
menin kimsenin 
haddi olmadığını 
söyleyerek, son haf
talarda yaşanan piya 
salardaki dalgalan
maların ekonomide 
sağlanan istikrarı 
gösterdiğini söyledi. 
Bir dizi açılış ve 
temaslarda bulunmak 
üzere Bursa’ya gelen 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
AK Parti İl Teşkilatı'nı 
ziyaret ederek, kong 
rede yeniden başkan 
seçilen Hayrettin 
Çakmak ve ekibini 
tebrik etti. AK 
Parti'nin başarılı 
çalışmalarını devam 
ettirdiğini ve kong re 
lerinde huzur içeri 
sinde yapıldığını 
belirten Bakan 
Coşkun, "Diğer parti 
ler il kongrelerinde 
bile sıkıntı yaşarken, 
bizler ilçe ve bölge 
kongrelerimizden 
sonra, il kongrelerim
izi de heyecan ve 
coşku ile yapmaya 
devam ediyoruz. 
Çünkü bu kongre 
lerde görev alan 
arkadaşlar ile, 2007 
yılında genel seçime 
gireceğiz ve inanıyo
rum ki, ikinci AK Parti 
iktidarının temel 
taşları atılacak ve 
hükümetimiz, yeni 
döneme girecek. O 
bakımdan ülkede, AK

"Bu tür hareketleri 
DYP İlçe yönetimi 
olarak şiddetle 
kınıyoruz" dedi.

Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
bu tür çapulculara 
asla prim tanımaya

Parti'nin gelişmesin
den rahatsız olanlar 
vardır. Olabilir, 
demokraside bunları 
aşırı olmamak kaydı 
ile saygı ve sabırla 
takip ediyoruz. Ancak 
tabii Danıştay'da olan 
olaylar fevkalade 
üzücü ve çirkin.
Türkiye'nin geldiği bu 
noktada, uluslararası 
platformlarda da bize 
yakışmayan bir olay 
olarak tarihe geçti. 
Bu kötü olayı 
istismar edip siyasi 
rant aracı olarak kul
lananlara da bu konu
da çok yanlış hareket 
ettiklerini bir kez 
daha hatırlatmak 
istiyorum. Çünkü, 
Türkiye ekonomik 
kriz teri geride bıraka
bilmiş ise, bugün 
enflasyon ve faizleri 
tekli rakamlara indire- 
bilmiş durumdaysa 
ihracatı, 30 milyon 
dolardan 70 milyon 
dolara çıkartıp, imalat 
sanayiinde kapasite 
kullanım oranlarını 
yüzde 80 üzerine 
çıkarttıysa ve 
Türkiye'yi Balkanlar, 
Kafkaslar ve 
Ortadoğu üçgeninde 
huzur ve istikrar ülke
si olarak yatırım ve 
cazibe merkezi haline 
getirmişse, bunun tek 
bir sebebi var, o da 
güven ortamının 
sağlanmasıdır. Bu 
ortamın sağlandığı 
2002 seçiminden 
sonra siyasi istikrarın 

devamı ile bu istikrar 
ortamında kesimler 
arasında ve bölgeler 
arasındaki sosyal 
barışın devamı, 
Türkiye ekonomik 
programlarının 
zamanında alınması 
ve uygulanması etkin 
olmuştur. Bu bakım
dan geldiğimiz bu 
noktada Türkiye'yi 
yeniden bir kriz ve 
kaos ortamına sürük
lemeye kimsenin 
haddi yoktur" dedi. 
Piyasalardaki 
dalgalanmalara 
değinerek, yaşanan 
hareketlenmeyi 
istismar etmek 
isteyenler olduğunu 
kaydeden Bakan 
Coşkun, "Son hafta
larda piyasalardaki 
gerek menkul kıy 
metler borsası, gerek 
döviz, gerek bono 
piyasası ve faizlerde
ki hareketlenmeyi de 
istismar etmek 
isteyenler var. Onlara 
da bir şey söylemek 
istiyorum. Bu küçük 
dalgalanma ekono
minin geldiği noktada 
ekonomide istikrarın 
sağlandığını gösterir. 
Çünkü devletin 
müdahalesi olmadan, 
piyasa şartlarında 
bu dengeler kurula- 
biliyorsa, piyasa 
kendi dinamiklerini 
oluşturup, bunları 
ekonomiye zarar ver
meden karşılayabil! 
yorsa, işte kavuşmak 
istediğimiz ve yıllar 

cağını da belirten 
Güzel, "AKP hükümeti 
her geçen gün 
çöküşünü 
hızlandırıyor. 
Halkımız bunlara 
en güzel yanıtı 
sandıkta verecektir" 
şeklinde konuştu. 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
ayrıca rahatsızlanarak 
hastanede tedavi 
altına alınan eski 
Başbakanlardan 
Bülent Ecevit'e 
ve DSP camiasına 
geçmiş olsun 
dileğinde bulundu.

dır konuştuğumuz 
ekonomik istikrarın 
belirtileri bunlardır. 
Onun için ne cari 
açığı, ne de bu 
dalgalanmayı 
istismar edenler, 
Türkiye'de her hangi 
bir kriz beklemesin
ler. Çalışmalar 
sağlıklı olarak 
devam etmektedir" 
diye konuştu. 
Yapılan 
açıklamaların 
ardından AK
Parti İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
Bakan Coşkun'a 
Bursa bıçağı hediye 
etti. Bursa Valisi
Nihat Canpolat'ı da 
ziyaret eden Bakan 
Coşkun, yaptığı çalış 
malardan dolayı 
kendisini kutlarken, 
Bursa'nın Türkiye 
ekonomisindeki yeri 
ve önemine değindi. 
İnegöl'deki 2.
Organize Sanayi 
Bölgesi'ne onay 
çıkarttıklarını 
açıklayan Coşkun, 
mobilya sanayiinde 
büyük atılım yapan 
İnegöl'de yeni bir 
yatırım alanı çıktığım 
ve çalışmaları yakın* 
dan izlediklerini 
bildirdi.
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Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya’daki zeytin toptancıları zeytinin 
geleceğini kurtarmak için şirket kurma kararı aldı

Bölge zeytincileri şirketleşiyor
Seyfettin SEKERSÖZ

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

YazıYORUM

Gemlik Ticaret 
Borsası'nın 
önderliğinde 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik TSO ile 
Mudanya Esnaf 
Odası’nın katılımıyla 
bölgede bulunan 
zeytin toptancıları 
şirket kurma 
kararı aldılar.
Yeni Zeytin Hali 
yönetim binasında 
bir araya gelen 
Bprsa üyeleri ile 
misafirlere 
şirketleşme konusun
da bilgiler verildi. 
Yapılan bilgilendirme 
toplantısına ev 
sahipliği yapan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu'nun 
yanı sıra Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Orhangazi 
TSO Başkanı Hikmet 
Çoklar, İznik TSO 
Başkanı Fahrettin 
Keskin ile Meclis 
başkanları, 
Gemlik TSO 
temsilcileri, Mudanya 
Esnaf Odası 
temsilcileri ile 
Borsaya kayıtlı 
zeytin üretici ve 
toptancıları katıldı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
karar verilen şir
ketleşme hakkında 
bilgi verirken-Eylül 
ayında yapılacak 
Gıda Konseyi’ne 
ilk kez Gemlik Ticaret 
Borsası olarak katıla
caklarını söyledi. 
Toplantıda TOB'nin 
desteğiyle kurulacak 
şirket için bilgi veren 
Dillioğlu, Gemlik 
zeytininin geleceğini 
kurtarmak için mutla
ka şirketleşmeye 
gidilmesinin önemi
nin bir kez daha 
gözler önüne se
rildiğini belirterek, 
"Bölge dışına çıkan 
ve bize zeytin olarak 
geri dönen fidanlara 
engel olmak isti 
yoruz. Gemlik zeytini
ni değerini korumak 
için mutlaka şir
ketleşmemiz lazım. 
Kuracağımız şirket 
AB normlarında 
zeytin ve zeytinyağı 
üretiminin yanı sıra 
her tür ambalajlama

işi, ihracat ve ithalat 
gibi bir çok hizmetler 
yapabilecektir" dedi.
HİSSELER
SİNİRLİ OLACAK
Yerli ya da yabancı 
fonlara da katılabilme 
imkanlarının bulun
duğunu söyleyen 
Dillioğlu, şirketin 
3 milyon YTL
Sermaye He kurula
cağını açıklayan 
Dillioğlu, Borsa'ya 
ait binanın 1.5 milyon 
YTL olarak gösterile
ceğini, kalan kısmın 
ise 300 bin YTL 
borsanın şu 
anki parası ile 
Marmarabirlik'e de 
katılım verileceğini 
söyledi.
Hisselerin her üyeye 
en az bir en çok üç 
hisse olarak satıla
cağını duyuran 
Dillioğlu, bedellerinin 
ise 10 bin YTL ile 30 
bin YTL olduğunu 
belirterek, "Amacımız 
şirketin sermayenin 
eline geçmemesidir. 
Hisseler bu şekilde 
sınırlı olacak ve 
fazlası verilmeyecek" 
şeklinde konuştu. 
İç ve dış fuarlara 
şirket olarak katılmak 
istediklerini de 
belirten Dillioğlu, 
bazı üyelerin "Neden 
şirket kuruluyor?" 
sorusunu cevap
landırarak, "Sofralık 
zeytinin tek üretilen 
yeri Gemlik ve çevre
si olduğu için zeytini
mizi koruma altına 
almamız lazım.
Zeytıhi ve yağı analiz 
edebilecek laboratu- 
varı bu şekilde kura
bileceğiz. Kurulacak 
şirkete bu yüzden 
sadece Gemlik,

Orhangazi İznik ve 
Mudanya katılabile
cek. Bunun yanında 
Marmarabirlik'e ait 
bu ilçelerde bulunan 
4 kooperatifte 
ortak olabilecek" 
açıklamasını yaptı. 
İYİ DÜŞÜNMEK 
GEREKİYOR 
Toplantıya katılan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
bu çalışmanın yıllar 
önce Gemlik TSO 
olarak yapıldığına 
dikkat çekerek 
Gemlik zeytini için 
alınacak her tür 
olumlu kararın 
bölge dışında kalan 
zeytin üreticileri 
tarafından engel
leneceğini söyledi. 
Turgut, "Ege 
bölgesinde çok 
güçlü şirket ve 
kooperatifler var. 
Bunlar Odalar 
Birliği'ne baskı 
yaparak engelleme 
yoluna gideceklerdir. 
İçimizde bir çök 
tüccar hala Gemlik 
dışından zeytin 
getirip pazarlıyor, 
bunlar bu işten 
ekmek yiyorlar, 
bunların da durum
larını düşünmek 
lazım" derken 
zeytincilik 
komisyonunun 
yaptığı araştırmalar
dan hiçbir beklen

tisinin olmadığını 
söyledi.
Turgut, kurulacak 
şirketin yönlendiren 
mi, yoksa yön
lendirilen bir 
şirket mi olacağının 
bilinmesi gerektiğini 
savundu.
Türkiye genelinde 
sayıları 19 olan 
ve hükümetler 
tarafından izinli 
kurulan bu tür 
şirketlerden biri 
olacağını belirten 
Mehmet Dillioğlu, 
"Şirketleşmezsek 
yok olacağız.
Gemlik ve bölgesinde 
iş yapan zeytincilerin 
daha güçlü olması 
için yönlendiren bir 
şirket kurulmasının 
şart olduğunu artık 
biliyoruz. Eylül 
ayında yapılacak 
Türk Gıda Konseyine 
ilk kez Gemlik 
ticaret Borsası 
olarak katılıp 
dertlerimizi ve istek
lerimizi duyurma 
şansı buluyoruz.
Yıllardır hiçbir 
siyasetin yapa
madığını Gemlik 
Ticaret Borsası 
yönetimi olarak 
başarmış durum
dayız. Amacımız 
gelecekteki 
Gemlik zeytininin 
tüm haklarını layıkıy- 
la korumaktır" dedi.

Ekonomiden anlamam !..
Türkiye 1961 yilından bu yana 45 yıl 

İMF'ye bir bağlanıyor, bir bırakıyor!... 
Şimdiye kadar yapılan anlaşmaların sayısı 
yirmi...

Çoğunun süresi bitmeden çeşitli sebep 
lerle anlaşmalar rafa kaldırılmış..

Acaba, Türkiye IMF denen bu bankacılık 
teşkilatı ile ipleri koparırsa, durum bundan 
daha mı iyi olur, yoksa daha mı kötü 
olur?.”

IMF ile ipleri koparırsak, sorunlarımızı 
kendi gücümüzle çözebilir miyiz?

Yoksa sorunlar daha da büyür altında 
ezilirmiyiz?.

Bu soruları niye soruyorum derseniz, 
açıklayayım..

Başbakan Erdoğan İMF’ye borcumuzu 
ödeyebileceğimizden söz edince, kimin de 
yürekler hopladı. Acaba bırakıyor muyuz 
dediler.. Bazıları da "Eyvah bu iktidar 
ekonomiyi iyi bilmiyor, bu güne kadar 
İMF'nin kuralları ile geldik, ayrılırsak peri 
şan oluruz” deyip ortalığa bir endişe yay
maya başladılar..

Hükümetin ekonomi ile ilgili bakanları 
“Yok öyle şey, program devam ediyor, 
sonuna kadar da edecek” diyorlar.

Bu iki başlılık para piyasasını rahatsız 
ediyor...

IMF rüzgarını arkamıza aldığımız için 
işlerin düzeldiğini, düzelmekte olduğunu,” 
gidişatın iyi olduğunu” düşünenler varsa 
da ekonomiden anlayanlar, Üniversite'de ki 
ekonomi profesörleri, hocalarımız durumun . 
hiçte göründüğü gibi olmadığını kötüye git
tiğini söylüyorlar...

1 - Enflasyonda hedef bir yıl sonra fiyat 
artışını %5 ‘e indirmek ama, Hazine halen % 
14 dolayında faizle borç veriyor, bu çok 
yüksek.

2 - Kamu sektörü içeride hala kısa 
vadeyle borçlanabiliyor.

* 3 - Ucuz döviz nedeniyle ihracat artış 
hızı düşerken, ithalat hızlanıyor..

Ucuz ithalat sanayide, tarımda üretimi 
perişan ediyor..

4 - Cari açık (döviz açığı) küçülecek 
yerde büyüyor. Sonu kötü imiş..

5 - Ekonominin büyümesi oranında işsiz 
lik sorununu çözemiyoruz..

İşte ekonomistlerin söyledikleri..
Ben hepsini anlayamadım, siz anlayın 

diye söylenenleri basit deyimlerle anlat
maya çalışıyorum. İşim zor..

Türkiye IMF'siz yapabilir mi, yapamaz mı 
tartışması başladığında her zaman olduğu 
gibi “sesi yüksek çıkanlar” duruma hakim 
olurlar.

Ama ekonomiden anlamayan, aklı ile 
hareket eden ben derim ki; “Bırakın tartış
mayı, bakınız bir program iyi -kötü uygu
lanıyor, bugüne kadar çok fatura ödendi, 
çekilen sıkıntılar boşa gider, program hele 
bir sona ersin.” derken, karşı görüşü savu
nanlar, açıkça “İyide, zaman geçiyor, biz 
insanların ömürleri sınırlı, geldik gidiyoruz” 
Bu İMF 45 yıldır bizi selamete çıkaramadı” 
diyorlar. Bunları tartışmak iyidir. Farklı 
görüşte olanlar da eteklerindeki taşları 
meydana döksünler ki benim gibi ekonomi- 

1 den pek anlamayanlar enflasyon düştü 
1 diyenlere, düşmüş galiba ama bana hala 

faydası olmadı diyebilsin....
Bizim Kayseri 2 de bir deyim vardır “ 

Kötülük olursa başkasından, iyilik olursa 
bizden” derler... Acaba enflasyonu 
indirmede maharet bizde de, başımıza 
gelen veya gelecek olan sorunların 
çözülmemesinin ana sorumlusu İMF’mi ?

Sayın okurlar durum bu..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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CHP’li gençler, kahvaltıda buluştu Sırası Geldikçe
İnan TAMERSeyfettin SEKERSÖZ

Yeni oluşan 
CHP Gençlik Kollan 
yönetimi Aydın Izga 
ra'da bir araya gelerek 
kahvaltı ettiler.
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı İlkay 
Küpe'nin önderliğinde 
buluşan CHP'li 
gençlerin konukları 
ise CHP İl Gençlik 
Kolları Başkanı 
Barış Güvenç ile 
yönetim kurulu oldu. 
Neşe içinde geçen 
kahvaltılı basın 
açıklamasında, 
CHP gençliği olarak 
ülke ve sorunlarına 
sahip çıkacaklarını 
belirten İlkay Küpe, 
“Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin dünüyle, 
bugünüyle, çiftçisiyle, 
esnafı ile, işçisi ile, 
emekçisi ile, asker ile, 
bürokratı ile, savcısı 
ile her zaman tam 
bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti için her 
zaman baraber ve 
omuz omuza 
olmuştur. Bunun için, 
Danıştay'a yapılan 
saldırıyı esefle 
kınıyoruz. Tüm 
adalet camiasının ve 
ulusumuzun başı sağ 
olsun dileklerimizi

gönderiyoruz. 
Ülkemiz artık bu 
mevcut AKP ikti
darının maskeli 
yönetimi ile gitmiyor. 
Bizler artık Türkiye 
Cumhuriyetinin 
genç nesilleri olarak 
özgürce, onurluca ve 
yapmacık olmayan 
muasır medeniyeti 
yaşamak için Cumhu 
riyet Halk Partisi 
gençliği olarak bunun 
yolunun açılmasını 
istiyoruz" dedi. 
CHP Gençlik Kolları 
Başkam İlkay Genç, 
5 yılda hiçbir hizmet 
yapmayan bir 
Belediye Başk^nının

I 
.5*

ikinci kez yeniden 
göreve getirilmiş 
olmasını da 
eleştirerek, "Devlet 
Hastanesi’nde iş 
isteyenlere AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'den izin alın

masını öneriyorlar, 
aksi halde işe 
giremiyorsunuz. 
Bu nedenle 
Atatürk'ün biz 
gençlere bıraktığı 
ülkerpize sahip 
çıkmalıyız" dedi.

snminnı
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL ŞAHLIK »e KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DÂİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)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

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Mâcide^ZÂLP
Tel:5132474 Fax:5141021

Derneklerden 
birlik çağrısı 
Bursa'da bulunan 
hemşeri dernekleri 
üye ve temsilcileri, 
Danıştay 2. Dairesi 
üyelerine, yönelik 
gerçekleştirilen silah 
lı saldırıyı kınarken, . 
herkesi Atatürk'ü ve 
Cumhuriyetin değer
lerini korumaya 
davet etti.18 hemşeri 
derneğinin temsilci, 
si, Danıştay’a yapı 
lan saldırıya tepkile 
rini dile getirdi. Batı 
Anadolu ve Artvin 
Dernekleri Federas 
yon Başkanı Haşan 
Baydın, saldırını^, 
Cumhuriyete, Ata 
türk ilke ve devrim- 
lerine yönelik oldu 
ğunu savundu. Kur . 
tuluş Savaşı'nda, 
Atatürk'ün önderli 
ğinde başlayan mü 
cadele ile Türkiyenin 
kendisini parçala
mak isteyen iç ve 
dış güçlere karşı 
bağımsızlığını kazan 
dığını anımsatan 
Bay din, Atatürk ilke 
ve devrimlerine, de 
mokratik, laik bir hu 
kuk devletine ve ül 
kemizin ulusal birliği 
ne inan tüm kişi ve 
kurumlan üzerine dü 
şen görevi yapmaya 
davet ediyoruz.”dedi

&

Bu millet Ata’sını unutmaz....
Geçtiğimiz 19 Mayıs Cuma günü, Ata

türk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ydı.
Aynı zamanda Ata’mızın 125. doğum 

günü....
Bu mutlu gün tüm yurtta, Kıbrıs’ta ve dış 

temsilciliklerimizde törenlerle, görkemli bir 
şekilde kutlanırken, kurduğun Cumhuri
yetin cami, minberlerinde Diyanet İşleri 
Başkanlığınca hazırlanan “Kıyamet Günü” 
hakkındaki hutbeler okunuyor, kürsülerden 
bu doğrultuda vaaz veriliyordu.

Sanki başka bir gün böyle bir hutbe.oku
namaz, vaaz verilemezdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. Devleti’nin 
bir kuruluşu değil. O müesseseyi yüce 
Atatürk kurmuş değil sanki.

Bu kurum için Atatürk, milli bayram umu
runda değil., hatırlamıyor bile.

Diyanet İşleri Başkanlığının kurucusu I 
Aziz Atatürk’ü anmaya, hizmetlerini anım-1 
satmaya bir türlü dilleri varmıyor.

Onlar anmayınca bu asil millet Ata’sını 
unutacak sanıyorlar.

Bu milletin.başına kıyamet, düşman 
kuvvetlerinin İzmir’i işgaliyle kopmuştu 
a beyler!

Düşmanın pis ve kirli ayakları kutsal ı 
topraklarımıza o gün ayak basmıştı.

Müslüman olmayanlardı düşman. 
Bu necip millete zulmettiler.
Camileri yaktılar, yıktılar.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet j 

(S.A) dinimiz düşmanları ile nasıl savaşıp, 
müslümanlığı var kılmış ise, Atatürk de 
ülkemizi, namusumuzu, onurumuzu ve dini
mizi korumak ve kurtarmak için savaştı, I 
uğraştı ömrü boyunca.

Yüce Allah nasıl ki. sevgili peygamberi 
mizi hep başarılı kıldı ise, Atatürk’ümüzü de 
hep başarılı kıldı. Onun öncülüğünde mil-1 
letin kötü kaderi yenildi. Modern Türkiye 
Cumhuriyetini, o kurdu.

Mensubiyeti ile onur duyduğumuz 
Türkiye Cumhuriyeti O’nun en büyük eseri.

O, en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetini! 
Türk gençliğine emanet etti. Korumasını bi 
rinci görev olarak verdi gençliğe.

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" 
“Ben sporcunun zeki ve ahlaklısını se 

verim” özdeyişi ile gençliğin dinimizce 
yasaklanan kötü alışkanlıklardan uzak dur* 
masını öğütledi.

Cami minberlerinden, vaaz kürsülerinde^ 
gençliğin bayram gününde; gençlerin sap
kınlarından, taşkınlıklarından uzak durul
ması doğrultusunda öğütler verilmesi, 
Cumhuriyetimizi kuran Büyük 
Atatürk’ümüzün gençliğe hitabında dile 
getirdiği direktifleri hususunda dikkatler 
çekilmesi lazım gelmez meydi?

Ne gezer... Diyanet İşleri Başkanlığı 
umursamıyor bile bu gerçek görevini. • 1

Evet, kıyamet günü herşeyin hesabı ve 
rilecek, her davranışın hesabı sorulacak,ol 
büyük hesap gününde şüphe yok ki; yüce 
Allah, hesap sormaya nankörlerden, nimeti 
küfranlardan başlayacak.

Yüce Allah, vatanı kurtaran ulusunun J 
namusunu kirlettirmeyen, koruyan yurdun 
dört bir yöresinde kilese canlarının çalın
masını önleyen, yurt semalarında ezan ses
lerini devamlı yankılatan, bayrağımızın 
şerefle dalgalanmasını sağlayan hür olarak 
ibadet edilmesini müslüman din kardeşle 
rine armağan eden o büyük Türk’ün Allah, 
varsa bazı küçük günahlarını mı affetmeye
cek.

Kimileri anmıyor, tınmıyor diye yüce 
Allah ulusuna ve dinine en büyük hizmeti | 
vermiş o büyük adamı cennetinden yoksun 
mu kılacak.

Cehennemin kötülükleri, var olan sayısal 
nimetlerin şükrüne varmamış olanlar, I 
sağlayanları inkar edenler, dini pazarlayan
lar, iftira edenler olacak.

Onlar olacak....
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Körfezspor, hezimete uğradı 9-0

EMİR GUL

KAZAN - KOMBİ

YETKİLİ BAYİİ
HİZMET BİZİM İŞİMİZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

ikinci küme 
temsilcilerimizden 
Körfezspor, kendi 
evinde oynadığı 
maçta rakibi 
Altı saban'a 
9-0 açık 
farklı yenilmekten 
kurtulamadı.
Maçı 21'de
Tolga ve 41'de 
Kazım Güzel ile 
Nihat'ın gördüğü 
kırmızı kartlar 
nedeniyle

9 kişi tamamlayan 
Körfezspor bu 
sezon henüz 
galibiyetle 
tanışamadı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ahmet Çalışkan (8) 
Aydın Tiryakı (8) 
Onur Ercan (8) 
KÖRFEZSPOR : 
Ekrem (3) Nihat (5) 
Mehmet Özer (5) 
Çağdaş (5) Kazım 
Ayyıldız (5) Kazım

Güzel (5) M. Emin 
Akbaya (5) İbrahim 
(5) (Ali 4) Levent (4) 
(Ümit 4) Murat (4) 
(Volkan 5) Tolga (5) 
ALTINSABAN : 
Emre (6) (Turhan 4) 
Şenol (6) Hüseyin 
(8) Mehmet (8) 
İsmail (7) Enez (7) 
Fatih (6) (Murat 7) 
Tevfik (7) (Nedim 8) 
Ayhan (6) 
İbrahim (7) 
Coşkun (7) 
GOLLER :

Dk. 10-78 Hüseyin, 
Dk; 19 Tevfik, 
Dk. 39 İbrahim, 
Dk. 42 İsmail Pen. 
Dk. 65 Nedim Pen. 
Dk. 74 Coşkun, 
Dk. 76 Murat pen, 
Dk. 80 Şenol 
(Altınsaban) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 21 Tolga, 
Dk. 41 Kazım 
Güzel-Nihat 
(Körfezspor) 
Dk. 75 İbrahim 
(Altınsaban)

Gem
Gaz mühendislik

ISI TEKNİĞİ

LG KLİMA
VIEİMANN

Isıtma , Soğutma, 
Havalandırma Sistemleri
Kolon Hattı 
Bakır Boru 
Kalorifer Tesisatı 
Dönüşüm 
Merkezi Sistem 
Bakım Onarım 
Katı Yakıt Kazanları

GEM-GAZ GEM-GAZ I

Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No: 16 - GEMLİK

GEMDAŞ YETKİ NO: 021
İş Tel-Fax:51303 44

513 03 02
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Kurşunlu Belediyespor gol yağdırdı Şj
Seyfettin SEKERSÖZ 

İkinci amatör 
kümede gurubunda 
birincilik mücadelesi 
veren Kurşunlu 
Belediyespor, 
Çağlayanspor'u 
hezimete uğrattı 9-0 
Maça iyi başlayan 
Kurşunlu Belediye 
spor, ilk yarıyı Göksel 
(2) ve Bülent'in 
attığı gollerle 
3-0 önde kapadı. 
Zayıf rakibi 
karşısında farka 
giden Kurşunlu 
Belediyespor, 9-0'la 
bu sezon en farklı 
galibiyetini alarak 
birincilikteki iddiasını 
sürdürdü.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Osman Erezkaya (8) 
Cantürk Bilgin (8) 
Erkan İnan (8) 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Özden (7) Emrah (7) 
Metin (7) Serkan (7) 
B. Beycan (8) Sait (8) 
Taner (6) (Muzaffer 8) 
Bülent (7) Koksal (7) 
Ayhan (8) Göksel (8) 

ÇAĞLAYANSPOR : 
Mustafa (2) Ahmet 
Satı (3) Abdullahap 
(3) Erhan (4) Recep 
(4) Umut (4) Ferhat (3) 
Ahmet Sakin (3) 
Şevkişah (3) 
Yalçın (3) Fuat (3) 
GOLLER : Dk. 9-42 
Göksel, Dk. 35 
Bülent, Dk. 48-55 
Ayhan, Dk. 55-60 Pen. * 
Muzaffer, Dk. 67 Pen. 
Koksal, Dk. 80 Pen. 
Emrah (Kurşunlu 
Belediyespor) 
KIRMIZI KART.
Dk. 60 Abdullahap 
(Çağlayanspor)

W
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Öz Karadenizspor istediğini aldı 3-0
Seyfettin SEKERSÖZ 

İkinci amatör 
küme 10. Grupta 
birincilik mücadelesi 
veren Öz Karade 
nizspor, takipçisi 
Muradiyespor'la 
oynadığı maçı 3-0 
kazanarak büyük 
avantaj elde itti. 
Gemlik Atatürk 
stadında dün 
oynanan maça 
gergin çıkan 
Karadenizspor'lu 

futbolcular, ilk yarı 
boyunca yakaladıkları 
yüzde yüzlük bir 
çok pozisyonu 
gole çeviremediler. 
Devrenin bu şekilde 
bitmesi beklenirken 
45. dakikada 
Gürcan'ın ikinci . 
sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışı 
kalmasıyla Öz 
Karaderizspor 
ilk yarıyı 10 
kişi tamamladı.

İkinci yarıda maçı 
almak için büyük 
mücadele veren 
Öz Karadenizspor, 
beklediği golü 
59'da Hakan'la buldu. 
Golden sonra yine 
rakip kaleye yüklenen 
Öz Karadenizspor 
takımı 63'de 
Serkan'la 2-0 öne 
geçerek rahatladı. 
Yüzde yüz 3 gollük 
pozisyonu kaçıran t 
Deniz bu kez affetme

di ve takımını 
67. dakikada 3-0 
öne geçirdi.
10 kişiyle çıktığı 
ikinci yarıda rakibi 
karşısında büyük 
baskı kuran Öz 
Karadenizspor, 
82. dakikada 
kazandığı penaltıyı 
Zeynel'le gole 
çeviremeyince 
sahadan 3-0 galip 
ayrılarak istediği 3 
puanı almayı bildi.

SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Cem İyihuylu (8) 
Alp Erengiray (8) 
Demircan Şerbetçi (8) 
ÖZ KARADENİZSPOR 
Ercan (7) Talat (7) 
Gürcan (5) Cem (7) 
Ferdi (8) Erol (7) 
Musa (6) (Selman 6, 
Mehmet 5) Serkan (8) 
Deniz (7) Zeynel (8) 
Hakan (7) (İbrahim 4) 
MURADİYESPOR :

Sercan (5) Eray (5) 
İrfan (5) Cenk (5) 
(Ertuğrul 4) Faruk (5); 
Emre (6) Gökmen (5) 
(Özgür 5) Emrah 
Çavcılar (6) (Mehmet I 
5) Bahadır (6) Emrah 
Yar (7) İbrahim (6) 
GOLLER :
Dk. 59 Hakan, Dk. 63 
Selman, Dk. 67 Deniz' 
(Öz Karadenizspor) I 
KIRMIZI KART: 
Dk. 45 Gürcan (Öz | 
Karadenizspor)

MURADI
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KPSS-2 başvuruları 
bugün başlıyor

Hipermarket Yasası Meslis’e geliyor
Ortaöğretim ve ön 
lisans düzeyindeki 
adaylara yönelik 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
(2006-KPSS/2) 
için başvurular, 
bugün başlıyor. 
KPSS-2 17 Eylül 
2006 tarihinde 
gerçekleştirilecek. 
Sınava, ortaöğretim 
ve ön lisans mezun
ları ile bu öğrenim 
düzeylerinden 
mezun olabilecek, 
durumda olanlar 
başvurabilecek. 
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 
bulunmuyor.
KPSS/2 başvuruları, 
ÖSYM sınav merkezi 
yöneticilikleri,

ÖSYM büroları ve 
belirlenen bazı 
liselerde yapılacak. 
Başvuru merkezleri, 
ÖSYM'nin internet 
sitesinden 
öğrenilebilecek. 
Sınava başvurmak 
isteyen adaylar, 
22 Mayıs-26 Haziran 
2006 tarihleri arasın
da başvuru merkez
lerinden 2 YTL 
karşılığında sınav 
kılavuzunu alacaklar. 
KPSS-2, Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Merkezi'nce 81 il, 
69 ilçe merkezi ve 
Lefkoşa'da 17 Eylül 
2006 tarihinde tek 
oturumda yapılacak.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
esnaf ve sanatkarın 
korunması için şehir 
içinde hipermarket 
kurulmasını önleye
cek “Büyük Mağaza 
lar YasasTnda son 
düzeltmelerin yapıldı 
ğını ve kışa sürfe 
içinde Meclis'e 
şevkinin sağlanaca 
ğını söyledi.
Bakan Coşkun, esnaf 
ve sanatkarların 
sorunlarına ilişkin 
İESOB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Susam ile 
görüş alışverişinde 
bulundu.
Ali Coşkun, görüş
menin ardından 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, esnaf ve 
sanatkarın ekono
minin ve rejimin temel 
taşlarından olduğunu 
belirterek, bu nedenle 
hükümet olarak esnaf 
ve sanatkara büyük 
önem verdiklerini, 
söyledi.
Bu düşünceden 
hareketle, esnaf ve 
sanatkarın sorun
larının çözülmesi için 
büyük çaba sarf ettik; 

lerini ifade eden 
Coşkun, bu kapsam
da ilk olarak esnaf ve 
sanatkarlarla ilgili 507 
Sayılı Yasa'yı değişti 
rerek, bu kesimin AB 
standartlarında çağ
daş demokratik bir 
yapıya kavuşturul- 
duğunu kaydetti. 
Bakan Coşkun, 
ikinci olarak krizler 
karşısında çok zor 
koşullar altında kalan 
esnaf ve sanatkarın, 
kredi imkanlarıyla 
desteklendiğini 
belirterek, şöyle 
konuştu:
“2002 yılında esnaf ve 
sanatkarın kullandığı 
kredi miktarı 153 tril 
yon lira, faiz yüzde 
59, yüzde 24'üyse 
batık vaziyette. Geçen 
şüre içinde 3,5 katril 
yon lirayı geçen bir 
kredi miktarına 
ulaştırdık ve faizleri 
yüzde 13'e indirdik.
İnşallah kısa zamanda 
bunu tekli rakamlara 
çekeceğiz. Dolayısıyla 
esnaf ve sanatkarı 
imkanlar ölçüsünde 
desteklenmesine 
gayret sarf ediyoruz. 
Eğitimiyle teknoloji 

ihtiyaçlarıyla her türlü 
sorunlarıyla ilgileni 
yoruz.”
-ESNAFIN BÜYÜK 
BEKLENTİSİ- 
Esnaf ve sanatkar
ların sorunlarını ulus
lararası çerçevede 
değerlendirdiklerini 
ve bu kapsamda ulus
lararası tanımlamaya 
uygun olarak 1 ile 250 
kişi arasında işçi 
çalıştıran tüm işyer
lerinin Küçük ve Orta 
Büyüklükte İşletme 
(KOBİ) olarak nite
lendirildiğini anlatan 
Coşkun, esnaf ve 
sanatkarların yıllardır 
en büyük sıkıntısı 
olan büyük mağazalar 
sorununa da ulus
lararası standartlarda 
çözüm getirileceğini 
ifade etti.
Büyük mağazalar 
konusunda yasa 
düzenlemesi hazırlık
larının son aşamada 
olduğunu dile getiren 
Coşkun, şunları 
kaydetti: 
“Büyük Mağazalar 
Yasası şu anda 
Başbakanlık Kanunlar 
Kararnameler 
Dairesi'nde, son 

düzeltmeleri yapılıyor. 
Önümüzdeki günlerde 
Meclis'e şevkini 
sağlayacağız. Çünkü, 
Anayasamızın 173. 
maddesi esnaf ve 
sanatkarın korunması 
sorumluluğunu yükle
mektedir. Kaldı ki, biz 
büyük mağazalarda 
karşı değiliz. Önemli 
olan büyük mağaza 
ların şehircilik açısın
dan, trafik açısından 
ekonominin yoğun 
olduğu bölgelerin 
değerlendirilmesi 
açısından, doğru yer
lere yerleşmesidir. 
Zaten eğer imar plan
larımız tamamlanmış 
olsa, bu sorun da 
ortadan kalkacak. 
Çünkü imar planların
da büyük mağazaların 
yerleri belli olmuş 
olacak. Dolayısıyla 
imar planında yoksa 
bu çalışmaların mut
lak surette yasa 
çerçeve sinde değer
lendirilmesini istiy
oruz. Ayrıca haksız 
rekabet bütün dünya
da yasaklanmıştır. 
Haksız rekabet doğu
racak yolları düzelt
mek istiyoruz.”

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Puderus Sr
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Bülent Ecevit,
bir süre daha
uyutulacak

Sezer, Sosyal Güvenlik Yasası’nı onay at

GATA, "eski 
Başbakan Bülent 
Ecevit'in beyninde 
mevcut olan ödemin 
çözülebilmesi için 
bir süre daha uyutul
maya devam 
edilmesine karar 
verildiğini" bildirdi. 
GATA'dan Ecevit'in 
sağlık durumuyla 
ilgili olarak yapılan 
yazılı açıklamada, 
18 Mayıs akşamı 
saat 19.00'da 
hipertansiyon 
atağı sonucunda 
yoğun bakımda 
uyutularak takip 
edilen Ecevit'in, 
kontrol amacıyla 

beyin tomografisinin 
çekildiği belirtildi. 
Çekilen beyin 
tomografisinde 
ek bir patolojinin 
saptanmadığı 
vurgulanan 
açıklamada, 
"Beyinde mevcut 
olan ödemin 
çözülebilmesi için 
Ecevit'in bir süre 
daha uyutulmaya 
devam edilmesine 
karar verilmiştir. 
Sayın Ecevit'in vital 
bulguları stabil 
ancak genel 
durumu ciddiyetini 
korumaktadır" 
denildi.

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından onaylanan 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanunu, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi 
Kanun, Emekli 
Sandığı, Bağ-Kur ve 
SSK'nın kaldırılarak, 
"Sosyal Güvenlik 
Kurumu"nun oluştu
rulmasını öngörüyor. 
Kanuna göre, 
Kurumun en yüksek 
karar organı olan 
yönetim kurulu, 10 
üyeden oluşacak. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun ana 
hizmet birimleri;
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'ndan 
meydana gelecek. 
Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğü, 
kurumun prim tahsi

latını yapacak. 
Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı, usulsü
zlükleri önleyici, 
eğitici ve rehberlik 
yaklaşımını ön plana 
çıkaran bir anlayışla, 
sosyal güvenliğe 
ilişkin hükümlerin 
uygulanmasını 
denetleyecek. 
Kurumun danışma 
birimleri; Strateji 
Geliştirme Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği ile 
Basın ve Halkla İlişk
iler Müşavirliöi'nden 
oluşacak. İnsan 
Kaynakları Daire 
Başkanlığı ile Destek 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığı da yardım
cı hizmet birimlerini 
oluşturacak.
Kanuna göre, Sosyal 
Güvenlik Yüksek 
Danışma Kurulu 
kurulacak. Kurul, 
Sosyal güvenlik poli
tikaları ve uygula
maları konularında 
görüş bildirecek. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun taşra 
teşkilatı, her ilde 
kurulan sosyal 
güvenlik il müdürlük
leri ile bu müdürlük
lere bağlı kurulacak

sosyal güvenlik 
merkezlerinden mey
dana gelecek.
Kurumun merkez ve 
taşra teşkilatında 
çalışan memurlar ile 
sözleşmeli persone
line en yüksek devlet 
memurluğu aylığının 
(ek gösterge dahil) 
yüzde 200'ünü 
geçmemek üzere ek 
ödeme yapılacak. 
Sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfındaki 
kadrolarda çalışan 
personele yapılacak 
ek ödemenin tavanı, 
yüzde 700' olarak 
uygulanacak. Ancak 
serbest çalışan sağlık 
personeline 
ödenecek ek ödeme 
oranı, yüzde 200'ü 
geçemeyecek.
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın ,

merkez ve taşra teşki
latlarında kadrolu 
olarak görev yapan 
personel, mevcut 
statüleri ile her türlü 
taşınır ve taşınmaz 
mal varlıkları, tapuda 
bu kurumlar adına 
kayıtlı olan taşınma
zları ve hizmet 
binaları, araç, gereç, 
malzeme, demirbaş 
ve taşıtları, alacaktan, 
hakları, borçları, işti
rakleri, dosyalan, 
yazılı ve elektronik 
ortamdaki her türlü 
kayıtları ve diğer 
dokümanlar kuruma 
devredilecek.
Devredilen kuram
ların üst düzey 
yöneticilerinin görev
leri sona erecek; 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
müşavirliği kadroları- 
na atanacak.

Dfr3
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SSK bilgileri cep telefonuna gelecek:
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK), sigor
talı, emekli, hak 
sahipleri ve işveren
leri cep telefonundan 
kısa mesajla bil
gilendirecek.
SSK'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, kurum, 
"www.ssk.gov.tr" 
internet sitesinde 
sunduğu hizmetler
den; ay bazında 
hizmet, toplam 
hizmet gün sayısı, 
sigortalının prime

AB ülkelerine ithalat yüzde 10 arttı
Türkiye'nin ihra
catının %54,1'ini 
oluşturan AB 
ülkelerine ihracat son 
3 ayda %2, ithalat 
ise %10,3 arttı. 
Bu dönemde, AB 
ülkelerine 9,7 milyar 
dolarlık ihracat, 11,8 
milyar dolarlık ithalat 
yapıldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerinden 
yapılan hesaplamaya 
göre, Ocak-Mart 
döneminde 15 AB 
ülkesine 9,1 milyar 
dolarlık, 10 AB 
ülkesine de 656,1 
milyon dolarlık 
ihracat yapıldı. 

Çünkü toprak yoksa geleceöimiz yok 
EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hattynyzdan 3464’e mesaj atyn.

T MA

esas kazancı, emekli 
aylığının bağlanıp 
bağlanmadığı, emekli 
aylığı tutarı, hangi 
bankadan aylık ala
cağı, işverenlerin 
aylık bazda ödediği 
primlerin SSK 
kayıtlarına geçip 
geçmediği bilgilerini 
hizmet alacak sigor
talıların cep telefon
larına kısa mesaj 
olarak gönderecek. 
SSK Başkan Vekili 
Özkan Dalbay, "İnter
net ortamında sun-

Geçen yıl aynı 
dönemde 25 AB 
ülkesine 9,5 milyar 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirilmişti. 
Ocak-Mart döne
minde, Afrika ülkele 
rine 875 milyon 
dolarlık, Amerika 
kıtasına 1,6 milyar 

duğumuz hizmetleri, 
alternatif bilgi 
dağıtım kanallarından 
olan cep telefonunu . 
kullanarak daha ver
imli hale getirmeyi 
hedefledik. Bu 
amaçla, Telsim, 
Turkcell ve Avea cep 
telefonu operatörleri 
ile görüşmelere 
başladık.
Görüşmeler sonu
cunda tespit edilecek 
ortak servis numar-, 
alarmdan, sigor
talılarımızın; hizmet 

dolarlık, Asya ülkele 
rine 2,9 milyar dolar
lık ihracat yapıldı. 
Avustralya ve Yeni 
Zelanda'ya ise 56,8 

■ milyon dolarlık ihra
cat gerçekleştirildi. 
İlk üç ayda 25 AB 
ülkesinden yüzde 
10,3 artışla, 11,8 mil- 

günlerini, kazanç 
larını, toplam 
günlerini, emeklile 
rimizin; aylıklarının 
bağlanıp bağlan
madığını, aylık 
tutarlarını, hangi 
bankadan aylık ala
caklarını, işverenle 
rimizin; aylık bazda 
ödediği primlerin 
SSK kayıtlarına geçip 
geçmediğini kısa 
mesaj göndererek 
öğrenmeleri 
olanağını sağlaya
cağız" dedi.

yar dolarlık ithalat 
yapıldı. Söz konusu 
dönemde, 15 AB 
ülkesinden 10,9 mil
yar dolarlık, 10 AB 
ülkesinden de 931,3 
milyon dolarlık 
ithalat yapıldı 
Afrika ülkelerinden 
1.8 milyar dolarlık, 
Amerika kıtasındaki 
ülkelerden 1,8 
milyar dolarlık ithalat 
yapılırken, Asya 
ülkelerinden 7,4 
milyar dolarlık, 
Avustralya ve Yeni 
Zelanda'dan da 
41,5 milyon 
dolarlık ithalat 
gerçekleştirildi.

nakıtan;
“Kayıtdışı problemi

çözülmeli

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
Türkiye'de kayıt dışı 
ekonomiyle 
mücadelede 
kararlı olduklarını 
belirterek, bu 
sorunun çözülmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Unakıtan, Gelir 
vergisi Başkanlığı 
tarafından 
Bodrum'da 29 ilin 
Vergi Dairesi 
Başkanları ile 
yapılan toplantıya 
katıldı.
Vergi ve mali poli
tikalar konusunda 
her gün yeni adımlar 
attıklarını belirterek, 
"Gelir Vergisi 
Kanunu'nda 
değişiklik 

yapacağız. Bu 
konudaki çalış
malarımız sürüyor. 
Maliye Bakanlığı ve 
Vergi Konseyi bu 
konuda ortak çalış
malar yapıyor. Bu 

kanunu en kısa 
sürede TBMM'ye 
sunacağız" diye 
konuştu.
Türkiye'de kayıt dışı 
ekonomiyle mücade
lenin önemine işaret 
eden Unakıtan. şun
ları söyledi: 
"Kayıt dışı 
ekonomiyle 
mücadele etmeye 
kararlıyız.
Türkiye'de kayıt dışı 
problemi çözülmeli. 
Türkiye bu problemi 
çözerse birçok 
sorunu çözmüş ola
cak. Bu süreçte 
vatandaşlık 
numarasıyla vergi 
numarası aynı 
olacak. Yapılan çalış
malar artık son aşa
maya geldi. 
15-20 gün sonra 
bu çalışma 
hayata geçecek. 
Türkiye artık 
eski Türkiye 
olmayacak."

www.elkoyun.com www.tema.org,tr AHÇI ARANIYOR
GRUP AİLE ACİL SATILIK 

KELEPİR DAİRE Kömür şirketimizin
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Manastır’de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 
____________ 513 53 09 

mutfağında çalışacak 
tecrübeli ahçı aranıyor.

Müracaat Tel. 524 7543-44
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

ABONE oldunuz mu?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

Azot Yolu Onur Petrol Arkası 
ODAK İnşaat Müh. Madencilik

http://www.ssk.gov.tr
http://www.elkoyun.com
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Depresyonun mevsimlerle ilişkisi var mı?
Osmangazl Üniver
sitesi (OGÜ) Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Çınar Yenilmez, 
İngiltere ve İrlanda'
da 10 yıldır yapılan 
araştırmalarda, kışın 
depresyon ile yazın 
maninin özellikle 
kadınlarda daha sık 
görüldüğünün belir
lendiğini söyledi. 
Yenilmez, ruhsal 
hastalıklar ile 
mevsimler arasındaki 
ilişkinin bilim ve 
sağlık çevrelerinde 
sıkça araştırılan 
konulardan 
olduğunu belirterek, 
insanın biyolojik rit
minin başlıca düzen
leyicisi kabul edilen 
ve beyin tarafından 
salgılanan melatonin 
hormonunun üreti
mindeki azalmaya 
bağlı olarak kış dep 
resyonunun ortaya 
çıktığını kaydetti. 
Depresyonda, "üzün
tü, keder, ümitsizlik, 
suçluluk, değersizlik, 
çaresizlik, hüzün, 
huzursuzluk, takıntılı 
düşünceler, bellekte 
zayıflama, dikkati 
toplamakta güçlük, 
intihar düşünceleri 
görüldüğünü ifade 
eden Yenilmez, ilkba
harla birlikte pek çok 
kişide rastlanan 
manik bozuklukta 
(mani) ise "büyüklük, 
güçlülük duygusu, 
coşku, enerji artışı, 
ani zarar verici 
davranışlar, iştahta 
ve cinsel istekte 
artış, huzursuzluk, 
şüphecilik" gibi belir
tilerin görüldüğünü 
bildirdi.
Yenilmez, manik- 
depresif bozukluğun 
"iki uçlu duygudu- 
rum bozukluğu" 
olarak da adlandırıl 
dığını belirterek, 
şöyle konuştu:

"İngiltere ve İrlanda'
da 10 yıldır yapılan 
araştırmalarda, kışın 
"depresyon" ile 
yazın "manl"nin özel
likle kadınlarda daha 
sık görüldüğü belir
lendi. OGÜ Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Servisi hastaları 
üzerinde yaptığımız 
araştırmalarda mani 
nöbetlerinin ilkbahar
da yüzde 36.5 ve yaz 
aylarında yüzde 38 
oranında gerçek
leştiğini tespit ettik. 
Kış aylarında ise bu 
oran yüzde 8.5'e 
kadar geriliyor." 
Yenilmez, manik- 
depresif bozukluğun 
nöbetlerle seyret
tiğine işaret ederek, 
nöbetlerin tedaviyle 
birkaç haftada kont 
rol altına alına

- bildiğini bildirdi. 
MANİK-DEPRESİF 
BOZUKLUKLAR 
OGÜ Tıp Fakültesi 
Öğretim üyesi Dr. 
Çınar Yenilmez'in 
yerdiği bilgilere göre, 
nedeni kesin olarak 
tespit edilemeyen 
manik-depresif bo 
zukluk her yaşta gö 
rülebiliyor. Ancak, en 
sık 10'lu yaşların so 
nu ile 20'li yaşların 
başlarından itibaren 
görülmeye 
başlanıyor.
Her 100 kişiden 
birinde rastlanıyor ve 
hastaların yaklaşık 
yüzde 75'inde 
düşünce bozukluk-? 
lan görülüyor. 
Hastalar olağanüstü 
özellikleri olduğuna 
inanabiliyorlar. 
Hastalar televizyon, 
radyo ve gazeteler
den ya da başkala 
rının davranışların
dan kendilerine 
yönelik birtakım an 
lamlar çıkarabiliyor. 
Hastalık zenginlik- 
fakirlik ve eğitim 
düzeyi ile ilgili fark-

Iılıklara göre denge
sizlik göstermiyor. 
Hastalığın nedeni 
kesin olarak bilinmi 
yor. Ancak çeşitli 
nedenlerle ortaya 
çıkabiliyor. En sık 
gözlenen hastalık 
nedenleri, "kalıtım, 
yakın zamanda 
karşılaşılan yaşam 
olayları veya önemli 
yaşam değişiklikleri, 
beynin işleyişini etk
ileyen ilaçlar, 
hastalıklar ve kişilik 
özellikleri" gibi 
etkenler olarak göze 
çarpıyor.
"Hamilelik, lohusahk, 
ciddi fiziksel 
hastalıklar, sevilen 
birinin kaybı, ayrılık
lar, ekonomik zorluk
lar" gibi etkenler de 
hastalığın ortaya çık
masına neden ola
biliyor.
Manik-depresif 
nöbetler tedavi 
edilebilmesine karşın 
tekrarlayabilirle riski 
yüksek. Hastalığın en 
geçerli tedavi yön
temleri ilaç ve psikiy
atrik yardım.
YAZ AYLARINDA 
ENERJİYİ AÇIÇA 
VURMA İSTEĞ 
SSK Eskişehir Bölge 
Hastanesi Psikiyatri 
Servisi Uzmanı Dr. 
Hüseyin Ünlü de, 
davranışları 
düzenleyen beyin 
fonksiyonlarında 
hava sıcaklıkları ve 
mevsim değişiklikler
ine bağlı olarak 
çeşitli farklılaşmalar 
olduğunu, kış 
aylarında depresyon 
vakalarındaki artışa 

bağlı olarak intihar 
oranlarının diğer 
dönemlere göre yük
seldiğini kaydetti. 
Ünlü, yaz aylarında 
yoğun ısı ve ışık etk
isiyle insanların daha 
hareketli ve enerjik 
yapıya sahip 
olduğunu kayded
erek, şöyle konuştu: 
"Yaz aylarında vücut
taki enerjiyi açığa 
vurma isteği isten
meyen davranışlara 
yol açabilir. İnsanın 
daha enerjik yapıya 
bürünmesi bazı kişil
erde saldırganlık 
olarak kendisini 
gösterebilir. Hava 
sıcaklığının yüksek 
olduğu 12.00-18.00 
saatleri arasında 
dışarı çıkmamak 
özeliikl'e beyin ve ruh 
sağlığı açısından son 
derece önemlidir." 
Ünlü, aşırı sıcaklar
dan kadın ve çocuk
ların daha fazla etk
ilendiğini ifade 
ederek, zorunlu 
olmadıkça gündüz 
saatlerinde dışarı 
çıkılmaması gerek
tiğini kaydetti.
Sahil bölgelerinde 
denize girmek ve 
güneşlenmek için 
sabah 07.00- 10.00 
ile akşam 18.00’den 
sonraki saatlerin 
yoğun güneş ışın
larından korunmak 
açısından uygun 
olduğunu belirten 
Ünlü, yaz aylarında 
açık renk kıyafetlerin 
tercih edilmesinin de 
daha sağlıklı 
olacağını sözlerine 
ekledi.

ELEMAN ARANIYOR
1- Büroda çalışacak 
lise veya yüksekokul mezunu 
bayan eleman aranmaktadır.
2- Askerliğini yapmış olan 
20-30 yaş arası eleman alınacaktır.
GEMSAN TEL 0.224 514 39 86
ASANSÖR GSM: 0.532 482 45 60

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

Matbaamızda yetiştirilmek üzere ELEMAN ARANIYOR
ÇIRAK ARANIYOR

Ön muhasebe bilen

ARANIYOR Ifftnm ArOrT İstiklal Caddesi Bora Sokak No:3/B 
KUK r L1 II in [T (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı ııv ıı ı v ı v h ı Te|. (0 224j 513 96 83 GEMLjK

... , .

‘Gemlik Körfez'internette ► m,geınlikkorfezgazetesi.co adresinden okuyabilirsiniz 
* *

Excel ve World PC programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 
SINAN REKLAM

TEL: (0.224) 513 41 55
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Uyku bozukluklarını biliyor musunuz? Erkeklerde kalpten 
çok felç görülüyor

Zaman zaman 
hepimiz uyku bozuk
luğu yaşarız.Uyku 
bozukluğu devamlı 
bir hal alırsa ve 
uykuda fiziki hastalık 
belirtileri oluşuyorsa 
mutlaka bir uzman 
hekime başvurmak 
gerekir.
Her yaşta görülebilen 
bu bozuklukları 
çok kısa şekilde 
özetleyelim.
İnsomnia:
Uykuda zorluk çekme 
ya da yetersiz uyku 
izlenimi bırakan 
durumdur.
Hasta uykuya dal
maya zorlanır.Buriun 
yanında hastada 
huzursuzluk,sinirlilik 
ve genelde depresif 
bir sorun olabilir.
Sabahları erken 
uyanma durumunda 
hasta normal olarak 
uykuya dalar ancak 
çok erken uyanır ve 
tekrar uyuyamaz. 
Buda genellikle 
depresyonla 
birliktedir.
.Uyku ritminin tersine 

dönmesi, durumu 
özellikle yaşlı kimse 
lerde çok zaman 
uykusuzluğa çare 
olarak bilinen 
ilaçların uygun 
olmayan bir şekilde 
kullanılması neden 
olur. Hastalar 
sabahları dalgındır. 
Günün büyük bir 
bölümünü uyukla
yarak geçirirler. 
Geceleri ise kesintili 
olarak uyurlar veya 
uyuyamazlar.
Karabasanlar! kabus
lar): Aşırı yorgunluk 
durumunda aşırı 
alkol aldıktan sonra 
ve ateşli hastalıklar 
sırasında olur.
Hastayı bu durum 
aşırı huzursuz yapar. 
Gece korkuları: 
Genellikle çocuklarda 
görülür. Bunlara 
uykuda gezme eşlik 
edebilir. Çocuklarda 
kendi kendine 
düzelme eğiliminde 
dirler. Büyüklerde ise 
genellikle psikolojik 
sorunlarla veya 
alkolizm ile

çağında başlar. 
Kadınlarda daha 
fazla görülür.
Yukarıda uyku 
bozukluklarından en 
çok görülenlerden 
çok kısa bahsettim. 
Yaşam kalitesini 
etkileyen bu hastalık
ların mutlaka tedavi 
edilmesi gerekir.
Tedavisi için uyku 
sorununun hangi türe 
girdiğini iyi tespit 
etmek gerekir.Aksi 
takdirde tedavi uygun 
sonuç vermez.
Hastalığın ayrıcı 
tanısının iyi yapılması 
gerekir. Örneğin bazı 
epilepsi türleri ( sara 
hastalığı) bu uyku 
hastalıkları ile 
karışabilir.

'J^Bunun için gerekli 
tetkikleri yapılır, 
(örneğin uyku 
EEG'si) hastalığın 
türünü belirleyip 
tedaviyi etkin yapmak 
gerekir. Hastalığın 
tedavisi hastamh 
yaşam kalitesini art
tırdığı için hayati 
önem taşıyan kötü 
sonuçlardan korur.

beraberdir.
Uyku apnesi: 
Hava yolunu tıkan
masına veya beyinde
ki nörolojik hasara 
bağlı olarak gelişeh 
uyku sırasında 
nefesin geçici dur
ması ve buna bağlı 
gelişen ani uyan
malar ile karakter- 
izedir. Bazen apne 
(uykuda nefes dur
ması) uzar. Hastanın 
bu durumu hayatını 
tehdit eder. Ölüme 
kadar götürebilir. 
Altta başka bir prob
lem yoksa genelde 
şişmanlarda görülür 
kilo vermeyle semp
tomlar geçer.
Narkolepsi : 
Tekrarlayan uyku.....
nöbetleri ve kas ‘ 
gücünün birden bire 
kayıp olması yani 
uyku felciyle 
karşımıza çıkan ve 
genellikle uykunun 
başlangıç dönemini 
kapsayan bir 
hastalıktır. Nedeni 
tam bilinmez .
Genelde adolesans 
veya genç erişkin

Halk Sağlığı ve İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
erkeklerin kalp kri 
zinden fazla felç ge 
çirdiğini belirterek, 
uyarıda bulundu.
Yaş ilerledikçe yük
sek tansiyonu olan 
erkeklerde felç 
riskinin daha fazla 
olduğunu hatırlatan 
Dr. Dinççağ, felcin 
şiddetine göre, elini 
kolunu kullanmayan, 
başkasına bağımlı 
olan felç hastalarının 
hem hayat kalitesi 
bozulduğunu hem 
de bu hastalığın 
topluma ilaç-hastane 
maliyetinin yüksek 
olduğunu söyledi.
Felç hastalığının 
önlenebilir bir 
hastalık olduğuna 
dikkat çeken Dr. M. 
Emin Dinççağ, "Felç 
konusunda duyarlı 
olmak hastalığı azal
tacağı bilinmektedir. 
Felce kalp krizinden 
daha çok rastlanılır. 
45 yaşın üzerinde en 
önemli felç nedeni 
yüksek tansiyondur.

| Yaşın artmasıyla felç 
ihtimali artar. Felç, 
beyin damarlarının 
tıkanmasıyla olur 
veya beyin kana
masıyla ortaya ç|kar. 
Ailede felç hastalığı 
olanlarda, yüksek 
tansiyon hastaların
da, erkeklerde, ileri 

yaşta olanlarda felç 
ihtimali yüksek ola
cağı için daha 
dikkatli olmalıdır. 
Şeker hastaları, 
sigara içenler, yük
sek kolesterolü olan
lar, şişmanlar daha 
çok risklidirler" dedi 
Türkiye çapında 
yapılan araştırmalar
da Karadeniz ve 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde daha sık 
görüldüğünü ifade 
eden Dr. Dinççağ, 
"Bunun en önemli 
sebebinin daha çok 
sigara içimi, daha 
yağlı beslenme ve 
yüksek tansiyonun 
bu bölgelerde daha 
çok görülmesidir. 
Karadeniz ve Güney 
doğu Anadolu'da 
felç sıklığı yüzde 19 
olarak tespit edilmiş 
tir. Felcin şiddetli 
hipertansiyonda 
daha sık görüldüğü 
yapılan araştırmalar
da tespit edilmiştir. 
Tansiyon yük
seldikçe felç sıklığı 
yüzde 22'lere çık
maktadır. Kalp ritmi । 
düzensiz olanlarda 
da felç ihtimali artar. 
Şeker hastalığı 
varsa, sigara içi
minde felç ihtimali 
yüzde 8'lere artar. 
Faydalı kolesterolü 
yüksek olanlarda 
felç daha az görülür" 
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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
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 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
Kaymakamlık 51310.51
Ç.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

. 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 . 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Eurovision
FinlandiyalI heavy 
metal grubu Lordi, 
"Hard Rock Hallelu 
jah" şarkısıyla Eurovi 
sion Şarkı Yarışma 
sı'nın galibi olurken, 
Türkiye Sibel Tüzün 
ün "Süper Star" adlı 
şarkısıyla bu sene de 
ilk 10'a giremeyerek 
umduğunu bulamadı. 
Türkiye'nin, gelecek 
sene yapılacak finale 
katılabilmesi için ön 
elemeyi geçmesi 
gerekecek.
51. Eurovision Şarkı 
Yarışması'nda ev 
sahibi ülkeyi temsil 
eden Anna Vissi'nin 
128 puanla 9. olması 
Yunanlılar'ı hayal 
kırıklığına uğrattı.
Vissi buna rağmen ilk 
10 içinde yer alarak 
gelecek sene yapıla
cak yarışmaya 
ülkesinin doğrudan 
katılmasına hak 
kazandığı için sonuç
tan memnun 
olduğunu ifade etti. 
Topladığı 292 puanla 
gecenin galibi olan 
heavy metal grubu 
Lordi "Hard Rock 
Hallelujah" ile büyük 
Sürpriz yaparken, yıl

lardan beri pop müzik 
yarışması olarak bili
nen Eurovision'da 
hem bir ilk oldu hem 
de ilk kez ülkesini 
zaferle tanıştırdı.
1 Finlandiya - Lordi - 292
2 Rusya - Dima Bilan - 248
3 Bosna-Hersek - 

Hari Mata Hari - 229
4 Romanya • Mihai 

Traistariu -172
5 İsveç -Carola -170
6 Litvanya - 

LT United -162
7 Ukrayna • 

Tina Karol -145
8 Ermenistan - Andre -129 
9 Yunanistan-

Ana Vissi -128
10 İrlanda -

Brian Kennedy - 93
11 Türkiye-Sibel Tüzün ■ 91 
12 Makedonya -

Elena Raniesteka - 56
13 Hırvatistan - 

Severina • 56
14 Norveç * Christine 

Guldbrandsen - 36
15 Almanya -Texas 

Lightning - 36

SİBEL TÜZÜN “SABAHA 
KADAR AĞLADIM” 
51. Eurovision Şarkı 
Yarışmasında 
Türkiye'yi "Süper 
Star" adlı parçayla

temsil eden Sibel 
Tüzün, yarışmadan 
sonra sabaha kadar 
ağladığını söyledi. 
Tüzün, yaptığı açıkla
mada, yarışmada en 
çok Yunanistan'ın 
Türkiye'ye 3 puan 
vermesi ve Kıbrıs 
Rum Kesimi, İspanya 
ve Finlandiya'nın 
Türkiye'ye hiç 
oy vermemesine 
üzüldüğünü 
belirterek, birinci 
olan FinlandiyalI 
Lordi grubunun

ibi Lordi oldu Bilim yerine eğlenceyi 
tercih ediyorlar

kazanmasını kim 
senin beklemediğini 
kaydetti. Tüzün, "Biz 
bu yıl güzel kadın ile 
güzel bir şov ortaya 
koymak istedik. 
Demek ki bu yıl erkek 
ve çirkin yaratıkların 
yılıymış. Bana göre 
Lordi, şovunu video 
oyunlarından esin
lenerek hazırladı ve 
oylarını yine bilgisa
yarla cep telefonları
na çok hakim olan 
13-22 yaş grubundan, 
topladı" dedi.

Türkiye'de eğitimin 
kalitesi her zaman 
öncelikli tartışma 
konusu. İstanbul 
Teknik Üniversite- 
si'nde Türkiye 
Bilimler Akademisi 
(TÜBA) Üyesi Prof. 
Dr. Celal Şengör'ün 
ABD'li bilim adamını 
konuk ettiği toplantı 
yerine öğrencilerin 
Hülya Avşar'ı dinlem
eye gitmesi bu tartış
maları yeniden 
alevlendirdi. Şengör, 
öğrencilerin kalitesi 
nin düşmesinden 
yakınarak üniversite
den ayrılacağını 
söylemişti. Ancak 
üniversitenin rek
törü, bu durumun 
sadece Türkiye'ye 
has bir durum 
olmadığını başka 
ülkelerde de 
yaşandığını ifade 
etti. Uzmanlar ise, 
öğrencilerin ilgisiz 
liğinin eğitim kalite 
sinin düşüklüğü 
kadar akademisyen
lerden de kaynaklan 
dığını dile getiriyor. 
İTU'de ABD'li bilim 
adamı konferans 

verirken diğer tarafta | 
sinema ve ses sanat I 
çısı Hülya Avşar'ın ı 
da bir başka etkinliği I 
gerçekleştirildi. j I 
Bilimsel konferansa I 
4 öğrenci, Hülya 
Avşar'ı dinlemeye ise 
600 öğrenci gitti. 1 
Bunun üzerine Prof. 
Dr. Celal Şengör, I 
bilime olan ilgisizlik] 
karşısında üniver- I 
siteyi artık bıraka- I 
cağını rektöre açık
ladı. Bu durum 
hakkında değerlendir 
me yapan bir akade । 
misyen, sorunun 
sadece öğrenciler* 1.. 
den kaynaklan- r 
madiğim söyleyerek | 
"Ülkemiz bilim yapan I 
ve bilimden yararla-' I 

narak artı değer 
oluşturan bir toplum 
olmadığı için bilim | 
toplumun günde 
mine taşınmadı. J| 
Ülkemizi yöneten 11 
yöneticilerimiz de 
maalesef bilimi ve 1 r 
eğitimi öne almak । B 
yerine bir daha I r 
seçilebilme kaygısı 
ile konuyu en son I 
sıralara bıraktı.

ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİGİ - YEDEK PARÇA & SERVİS

KAMPANYA
KREDİ KARTINA TAKSİT..

GEMLİK 
GÜBRE SANAYİİ 

BORÇELİK 
BORUSAN 

ÇALIŞANLARINA
1 MAYIS 

30 HAZİRAN 
TARİHLERİ 
ARASINDA

İNDİRİM
Orhangazi Caddesi No : 80

GEMLİK Tel : 512 10 11



‘‘Çakmağım yok” dedi canından oldu
Bursa da sokakta yürüyen tanımadığı bir kişiden sigarasını yakmak için çakmak isteyen genç, "Çak
mağım yok" yanıtı alınca çılgına döndü. Alkollü genç, kendisine çakmak vermediği gerekçesiyle tanı
madığı kişiyi öldürdü. K.P. adlı şahsın olaydan önce 9 şişe bira içtiği iddia edildi. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
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Eğitim-Sen’den 
Danıştay’a yapılan 
saldırıya kınama

Eğitim-Sen Gemlik Temsilciliği, 
Danıştay 2. Dairesine yönelik saldırıyı 
kınarken, insan hayatına kasteden her 
türlü saldırıya karşı durmak insanımıza, 
toplumumuza ve demokrasiye karşı 
borcumuz olduğunu vurguladı.

Haberi sayfa 2’de

ADD Gemlik Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

ADDDanıştay2.Dairesi’neyapılansaldırıyıkınadı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Düğüm çözülmeli..
Danıştay 2. Dairesi’ne yapılan silahlı 

saldırıdan sonra gelişen olaylar kafaları 
karıştırdı.

Saldırıyı düzenleyen Avukat Alpaslan 
Aslan’ın ardında hangi örgütün olduğunu 
ortaya çıkarmak devletin görevi.

Danıştay ve Cumuhuriyet Gazetesine 
yapılan saldırılar nedeniyle aranan silahlı 
kuvvetlerden kovulan eski subay Muzaffer 
Tekin’in bıçaklanmış olarak hastaneye geti 
rilmesi olayının sonuçları alınmalı.

Laiklik ve türban konularında ortalığı 
gerek hükümet üyeleri ve TBMM Başkanı, 
saldırı olayının hükümet tarafından mı 
düzenlendiğini söylemesi yetmez.

Bu olayı iktidar aydınlatmalıdır.
Eğer bu olay bir komploysa da aydınlat

malıdır.
Türkiye’nin AB girişini engellemek için 

yapılmış bir oyunsa oyunu bozmalıdır.
Hükümeti yıkmak için girişilmiş bir 

düzense bu düzeni yapanların ipliğini 
pazara çıkarmalıdır.

Çünkü hükümetin elinde tüm erkler mev
cuttur.

Milli İstihbarat Teşkisatı Başbakana 
bağlıdır.

Polis Teşkilatı İçişleri Bakanlığı’na 
bağlıdır.

Silahlı kuvvetler ise Milli Savunma 
bakanlığına bağlıdır.

Bu işi hükümet çözemezse kim çözer?
Suçlular belli ve devletin elinde.
Düğüm çözülmeli, komplo varsa ortaya 

çıkarılmalı.
Türkiye’de olmaz olmaz.
AKP iktidarı kendilerine yönelik sandık

ları bu oyunun düğümünü çözmeli ve 
sonuçlarıyla adalete teslim etmeli.

Edemezlerse bu olayın altından kalka 
mazlar.

Atatürkçü Düşünce > 
Derneği Gemlik Şubesi 
yönetimi Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün’ü makamında 
ziyaret ederek,şahsın
da Ankara Danıştay 2. 
Dairesi’ne yapılan 
silahlı saldırıyı kınadı. 
ADD Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
"Yapılan saldırıyı Laik 
Türkiye Cumhuriye 
ti’ne karşı, gerici, şeri
at özentiisi içindeki 
kesimin yaptığı planlı 
bir başkaldırı olarak 
görüyoruz” dedi. 3’de

Sağlıkla tasarrufa gidilecek
Devlet Bakanı Ali Babacan, yıl sonu 
itibarıyla sağlık harcamalarında 1,4 mil
yar YTL'lik sapma öngörüldüğünü ifade 
ederken, bu yüzden GSMH'nin yüzde 0,8'i 
kadar, 4,5 milyar YTLTık tasarruf önlemi 
alınacağını açıkladı. Haberi sayfa 8’de

Depremi haber veren 
cihaz geliştirildi

17 yıldır deprem cihazı üzerinde çalışan 
Mehmet Güzel, depremi 24 saat önceden 
tespit eden "Kavimet" adını verdiği bir 
ölçüm aletinin 5. sistemini geliştirdi. 
Güzel, "Bana göre kullandığım malzemeler 
doğrultusunda geliştirdiğim cihaz, depremi 
24 saat önceden haber verebilecek 
düzeydedir" dedi. Haberi sayfa 8’de

Liseli gençlere i; arama 
teknikleri anlatıldı

İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen iş ve meslek bulmada yapıl
ması gerekenler konulu bilgi toplantısı 
Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 
Salonu’nda yapıldı.İş ve Meslek Danışma 
nı Behiye Anğı, öğrencilere atılacakları iş 
hayatında neleri yapabilecekleri konu 
sunda bilgiler verdi. Haberi sayfa 4’de
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Eğitim-Sen’den 
Danıştay'a yapılan 
saldırıya kınama

Kan bağışı kampanyası devam ediyorV

Eğitlm-Sen Gemlik 
Temsilciliği, Danıştay 
2. Dairesine yönelik 
saldırıyı kınarken, 
İnsan hayatına 
kasteden her türlü 
saldırıya karşı durmak 
İnsanımıza, toplumu- 
muza vo demokrasiye 
karşı borcumuz 
olduğunu vurguladı. 
Saldırının münferit bir 
saldırı olmaktan öte 
sistemli, Türkiye 
Cumhuriyetini çağın 
dışına atmak isteyen 
güçlerin saldırısı 
olduğunu belirten 
Eğltim-Sen Gemlik 
Temsilciliği, yaptığı 
yazılı basın açıklama 
sında şu görüşlere 
yer verdi: "Bu 
ülkenin, demok rasi 
güçleri buna izin ver
meyecektir. 'Neden bu 
saldırı gerçekleşmiş 
tir?' sorusunu sormak 
yersizdir. Çünkü bunu 
anlamak için Danıştay 
2 Dairesi nin hangi 
kat afların altına imza 
attığına bakmak 
yeıekır. Bu kararlara 
şiddetle karşı çıkan
ları, 'kanına dokunan
ları' izlemek yeterlidlr. 
Aylardır toplumun her 
kesimine enjekte edil 
meye çalışılan milliyet 
çllik, şiddet ve ayrım
cılığın payı olduğu da 
unutulmamalıdır. 
Cumhuriyet gazete
sine yönelik saldırıları 
da aynı kapsamda 
değerlen diriyoruz, 
nefretle kınıyoruz, 
yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Son 
dönemde toplu mun. 
bütün kesimlerini 
ilgilendiren SSGSS 
yasası meclisten 
geçmiş ancak Cum 
hurbaşkanınca veto 
edilmiştir. Toplumun 
sağlık hakkını 
piyasanın insafına 
terk eden bu yasayla 
İlgili hiçbir tepki 
göstermeyen kendine 
'emek örgütü' diyen, 
esasın da sermaye 
örgütlerinin payan- 
dala rının ’veto'dan 
sonra 'teşekkür'leri 
samimi değildir. Artım 
emek karşıtı maske 
lerinin düşürülmesi 
gereklidir. Bu veto 
göstermiştir ki; 
KESK'n bu yasalara 
karşı dire niş noktaları 
meşrudur ve haklıdır. 
Bize düşen toplumun 
İtiraz noktalarını yeni 
direniş sürecine 
aktarmaktır. Bu 
yasanın yeniden 
finyın ^urrthurbaş 

kanının önüne 
konmadan, İmzaya 
zorlanmadan 
toplumun İtirazlarının 
örgütlenmesidir. 
Son günlerde 
çıkarılmaya çalışıl
makta olan Terörle 
Mücadele Yasası da 
demokrasiyi hedef 
almakta, düşünce 
özgürlüğünü, 
örgütlenme özgür
lüğünü ortadan 
kaldırmakta, savunma 
hakkını yok etmekte, 
işkencenin önünü 
açmakta, işkencecileri 
korumakta ve 
kısacası yargısız infaz 
yeniden bu yasayla 
yasallaşmaktadır. 
Sömürüşüz, savaşsız 
toplum baskıyla 
kurulamaz; barışı 
temel alan özgür 
düşünceyle kurulur 
Terör adı altında 
düşünceyi hedef alan । 
Terörle Mücadele 
Yasa tasarısı 
derhal geri çekilsin. 
Ülkemizi, bizi ve 
toplumun geniş 
kesimlerini yakından 
ilgilendiren sorunlar 
önümüzde dururken, 
bunlara kulak 
tıkayarak bazı 
etnik grupların 
sözcülüğünü 
yapanlar her şeyi 
bırakıp şu sendika 
şucu, bu sendika 
bucu ve hatta 
öğretmen 
arkadaşlarımıza 
'vatan haini' 
diyebilecek kadar 
alçalmışlardır. Bu 
ülkeyi sevmek hiç ■ 
kimsenin ipoteğinde 
değildir. Ancak bunun 
bazı kriterleri vardır. 
Bunlarda; ülkemin yer 
altı ve yer üstü kay
nakları satılırken ses 
çıkarmıyorsan, ABD 
askerleri bu ülkeden 
sorgusuz geçerken 
kayıtsız kalıyorsan, 
eğitim ve sağlık 
paralı hale 
dön üş türülürken 
ses çıkarmıyorsan... 
gibi ülkemizin 
bağımsızlığına, 
halkımızın mutluluğu
na gölge düşürmeye 
çalışanlara sessiz 
kalıyorsan o zaman 
senin bu ülkeyi sevip 
sevmediğinden 
şüphe ederim.
Yaşasın Emek ve 
Demokrasi 
Mücadelemizi 
Türkiye Laiktir 
laik kalacak!
Kahrolsun Terörden 
•vp-Mt umanlar!"

Seyfettin şekersöz
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
tarafından üç ayda 
bir tekrarlanan 
Kan Bağışı 
kampanyası 
devam ediyor. 
Belediye Sergi 
Salonu'nda devam 
eden kan alımlarına 
vatandaşlar ilgi 
göstermeye başladı. 
Yöresel bazı 
derneklerin öncülük 
ettiği ancak bir 
süre sonra 
tekrarlanmadığı 
kan bağışı 
kampanyalarında 
vatandaşların 
verdiği kanlarla

Kaymakam Baygiil’den Mimarlar Odası’na ziyare
Elif ESMEN
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Mimarlar 
Odası Gemlik

। Şubesinin açtığı 
"Nasıl Bir Gemlik" 
konulu kompozisyon 
yarışması nedeniyle 
Mimarlar Odası'nı 
ziyaret ederek 
yaptıkları çalışmalar
dan dolayı tebrik etti. 
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı 
nedeniyle Liseler 
arasında yapılan 
"Nasıl bir Gemlik" 
konulu kompozisy 
yarışmasında 
kendi duygu ve 
düşüncelerini ortaya 
çıkaran öğrencilerin 
fikirleri karşısında 
etkilendiğini 
belirten Kaymakam 
Baygül, Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan'ı ziyaret ederek 
kompozisyonların 
birer kopyasını istedi. 
Çocukların yazdıkları 
kompozisyonlarda 
belirttikleri sorunları 
değerlendireceklerini 
söyleyen Kaymakam 
Mehmet Baygül, . 
"Öncelikle Mimarlar 
Odasının ikinci 
kez düzenledikleri 
yarışmada 
çocukların Gemlik'i 
ne kadar sevdiklerini 
ve aslında nasıl 
bir Gemlik hayal 
ettiklerini görüyoruz.

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.coni

bir çok hayatın 
kurtarılması 
sağlanıyordu.
Bu günde devam

vatandaşlar 
Belediye Sergi 
Salonu’na gitmelere 
gerekiyor.

edecek olan kan 
bağışı kampanyasına 
katılarak kan 
vermek isteyen

f

ur ıı

Derece alan 
kompozisyonların 
kopyalarını alarak 
değerlendireceğiz. 
Çocuklar kendi 
düşüncelerini o 
kadar güzel anlat
mışlar ki duyarsız 
kalmamak mümkün 
değil. Aynı zamanda 
Mimarlar Odasını 
Gemllk'in güzelleşme
si ve gelişmesi için 
gösterdikleri has
sasiyetten dolayı 
kutluyorum" dedi. 
Kaymakam Baygül'ün 
yaptığı ziyaretten 
dolayı mutlu olduk
larını belirten 
Mimarlar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan, "Bizler Gemlik'i 
seviyoruz. Gemlik 
İçin profesyonel 
olarak geleceğimiz 
olan çocuklarımızın 

düşüncelerine 
önem vermekteyiz. 
Çarpık yapılaşma, 
alt yapı sorunları, 
doldurulan denizler 
Gemlik'i gün geçtikçe 
yaşanılır kılmaktan 
çıkartıyor. Bizler 
elimizden geldiğince 
yapılan yanlışlara 
tepkimizi 
gösteriyoruz. 
Düzenlediğimiz 
bu yarışmada 
çocuklarımızın da 
Gemlik İçin ne kadar 
duyarlı olduğunu 
gördük. Yaptığımız 
çalışmalarda özen 
gösteriyorduk. 
Bundan sonra daha 
da özenli çalışacağız" 
şeklinde konuştu. 
Önümüzdeki 
günlerde "Gemllk'in 
Büyükşehir'e bağlan
ması ne kazandırdı, 

I

ne kaybettirdi?" 
konulu panel 
düzenleyeceklerini de 
belirten Turan, 
farklı görüşlerdeki 
her kesin katılarak 
görüşlerini 
paylaşmalarını 
beklediklerini 
söyledi.
Geçtiğimiz günlerde 
Ata mahallesinde 
tehlike oluşturduğu 
için yıkılan evinde 
Kaymakamlık ve 
Mimarlar Odası 
tarafından 
ortaklaşa yaptırıla
cağının müjdesini 
veren Kaymakam 
Baygül, yaşlı 
teyzenin 
mağduriyetini 
en kısa zamanda 
ortadan 
kaldıracaklarını 
söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.pzcanvural.sayfasi.com

ADD Gemlik Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

ADD Danıştay 2, Dairesi’ne 
yapılan saldırıyı kınadı

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya ile 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün'ü ziyaret 
ederek, Danıştay'a 
yapılan saldırıyı 
kınadılar.
Mehmet Kızılkaya 
jle yönetim kurulu 
üyeleri, Başsavcı 
Akgün'e verdikleri 
ziyaretinde yazılı 
olarak Başsavcıya 
verdikleri kınama 
yazısında şu 
görüşlere yer verdi 
ler: "Sîzlerin 
şahsınızda tüm Adalet 
Kurumu’na başsağlığı 
diliyoruz. Laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
temel kurumlarından 
olan Danıştay 2. 
Dairesi’ne yapılan 
saldırıyı lanetle 
kınıyoruz. Görevi 
başında şehit 
düşen Mustafa 
Yücel Özbilgin'e 
Allah'tan rahmet 
diliyor, yaralı değerli 
hakimlerimize 
geçmiş olsun 
dileklerimizi 
iletiyoruz. Başınız

“Çakmağım yok” dedi canından oldu
Bursa da sokakta 
yürüyen tanımadığı 
bir kişiden sigarasını 
yakmak için çakmak 
isteyen genç, "Çak
mağım yok" yanıtı 
alınca çılgına döndü. 
Alkollü genç, kendi
sine çakmak ver
mediği gerekçesiyle 
tanımadığı kişiyi 
öldürdü.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bilgi 
göre, kanlı olay,önce
ki gece saat 22.30 
sırafarında Bursa 
Yunus Emre Mahalle 
si Yücel Sokak'ta 
meydana geldi.
İddiaya göre, işyerine 
yürüyerek giden tek
stil işçisi 23 yaşındaki

sağ olsun. 
Bu saldırıyı.
Laik Türkiye 
Cumhuriyeti'ne 
karşı, gerici, 
şeriat özentisi 
içindeki kesimin 
yaptığı planlı 
bir başkaldırı 
olarak görüyoruz. 
Danıştayın laikliği 
koruyan, gerici 
düşünceye geçit 
vermeyen bir çok 
kararını eleştiren, 
hatta onun yerine

İlyas Özdemir'in yanı
na giden 17 yaşındaki 
K.P. "Çakmağın var 
mı,sigaramı yaka
cağım" dedi.
Ancak, İlyas Özdemir 
çakmağının olmadığı 
nı söyleyince taraflar 
arasında tartışma 
yaşandı. K.P. yanında 
bulundurduğu 
bıçakla İlyas 
Özdemir'i göğsünden 
yaraladıktan sonra 
olay yerinden ayrıldı. 
Bir süre sonra 
Özdemir'i yerde kan
lar içerisinde gören 
vatandaşlar, 112 Acil 
Servis ekibini çağırdı. 
Sağlık ekipleri tarafın
dan Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 

ulemanın karar 
almasını isteyen 
yöneticilerin 
bu saldırıdan 
sorumlu olduklarını 
düşünüyoruz: 
Gerici basının 
günlerce Danıştay 
2. Dairesi’nin bu 
değerli üyelerini hedef 
gösteren yayınları 
karşısında gerekli 
önlemleri almayan 
siyasi erkin ve 
tutumunun anlamlı 
halkımızın laik, 

kaldırılan İlyas 
Özdemir, yapılan 
tıbbi müdahalelere 
karşın kurtarılamadı. 
Polis ekipleri 
olayla ilgili araştırma 
başlattıkları sırada, 
K.P. isimli şüpheli, 
Yavuzselim Polis 
Merkezi'ne giderek 
teslim oldu.
Olay öncesi 9 şişe 
bira içtiğini iddia 
eden K.P. "Yolda 
giderken arkadaştan 
çakmak istedim. 
O da beni 'Çakmağım 
yok, bir çakmak 50 
kuruş alamıyor- 
musun* diye tersledi. 
Ben de alkolün 
etkisiyle bıçakladım. 
Bıçağı da bir tanıdık

çağdaş Türkiye 
Cumhuriyetine 
sahip çıkması 
için ülkemizde 
oynanan oyunları, 
yaşanan olayları 
daha iyi düşünüp 
değerlendirmesinin 
zamanı gelmiştir.
Şahsınızda 
Adalet Kurumunun 
tekrar başı sağ 
olsun, çalışma
larınızda 
başarılar 
dileriz" denildi.

tan temin etmiştim" 
şeklinde konuştuğu 
öğrenildi.
Cinayet zanlısı 
K.P. burada alınan ilk 
ifadesinin ardından 
yaşının küçük olması 
nedeniyle Çocuk 
Şube Müdürlüğü'ne 
teslim edildi.
K.P.'nin Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21'in 
sokak çocuklarına 
yönelik düzenlediği 
"Meslek edinme 
kursuna" gittiği ve üç 
yıldır kilit imalatha 
nesinde çalıştığı öğre
nildi. K.P.'nin 
Cumhuriyet Savcı 
lığı'na sevk edildiği 
bildirildi. BHA

Sayın Danıştay Başkanı....
Danıştay’ın yeni Başkanı Sayın Surtıru 

Çörtoğlu’nun, Danıştay’ın 138. kuruluş 
yıldönümü töreninde yaptığı konuşma, 
aslında son günlerin gündemde olan mese
lelerine, hukukun bir cevabı niteliğindeydi.. 
Bayan Başkan sözü eğip bükmeden, uzat
madan, açık ve net mesajlar verdi..

Danıştay Başkanı, konuşmasında isim 
belirtmese de son günlerdeki laiklik yoru
muyla Başbakan Erdoğan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Arınç’a cevap verdi.

Ulus tanımıyla da PKK çizgisinde ki kürü 
luşları ağır biçimde eleştirdi..

Çörtoğlu, hukukun üstünlüğü yorumunu 
yaparken, son dönemde hükümetin bazı 
bakanlarının eleştirilerine verdiği cevapta, 
Danıştay’ın hukuka uygun yaptırımlara en 
gel olmadığını, aksine hukuka uygun olma 
sini istediğini vurguladı. Eleştirilerinde 
hukukun üstünlüğü ilkesine farklı bakıştan 
kaynaklandığını açıkladı..

Yargının siyasallaşmasının (Şemdinli 
olayı) toplumda yarattığı endişeye vurgu 
yaparken, diğer yandan da hedef gösterildi 
ğini belirtti...

Arınç’a cevapta da Anayasanın Laiklik 
’ten ne anlaşılması gerektiğini açık ve net 
bir şekilde anlattığının altını çizen Çörtoğlu, 
laiklik ilkesinin dikkatle uygulanması gerek 
tiğini söyledi.

Anayasa’da kimlerin din duygularını istis 
mar (kötüye kullanmak) edemeyeceği hük-' 
münün yer aldığını söyleyip, aslında laiklik 
ilkesinin din ve vicdan özgürlüğünün de gü 
vencesi olduğunu söyledi.

Anayasa’da dini işlerin kesinlikle devlet 
işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılma
ması hükmünün olduğunu söyledi. Bu alan
da anayasal sınırlamaların dinin bireyin ma 
nevi alanından çıkarılarak toplumsal yaşa 
mı etkileyen davranışlara dönüşmesi halin 
de söz konusu olabileceğini de anımsattı..

Atatürk devrimlerinin akıl çağını açtığını 
belirterek, laiklik, Ulus bütünlüğü, eğitimde 
birlik ilkelerinin Cumhuriyetin temelleri 
olduğunu, İmam-Hatip felsefesinde ısrarın, 
ikili eğitimin sakıncalarının Kurtuluş 
Savaşı’nda görüldüğünü, bunun için eğitim 
de birlik ilkesinin benimsendiğini vurgladı..

Ulus tanımını yaparak, Atatürk’ün Türki 
ye Cumhuriyetine Türk milleti denir, tanımı 
nı yineleyen Danıştay Başkanı, Türkiye 
Cumhuriyetinin ırk esasıyla kurulmadığını 
söyledi..

Ulus bütünlüğü ve laikliğin niteliği açısın 
dan da irticayı iki temeli tehdit eden unsur 
olduğunu vurguladı..

İşte sayın okurlar; bütün şer kuvvetlere, 
akıldan yoksun irticaya rağmen bu genç 
Cumhuriyet dimdik ayakta duruyorsa, Da 
nıştay Başkanı sayın Sumru Çörtoğlu gibi 
evlatları olduğu içindir..

Her babanın hayırlı veya hayırsız evlat
ları olabileceği gibi, Türkiye Cumhuriyetinin 
de hayırlı evlatları çok olmasına rağmen, 
hayırsız, hatta aile birliğini inkar eden, aile 
nin altını oyan, aile kesesini soyan , kendini 
bir şey sanan, ukala evlatları da olabilir.

Bu yaşamım gereğinde vardır..
Hep de olacaktır !..

ABONE OLDUNUZ MU?

H GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HHH

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.pzcanvural.sayfasi.com
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Dursı

iseli gençlere iş arama teknikleri anlatıldı
E]jf EŞMEN
İŞKUR Bursa İl 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen iş 
ve meslek bulmada 
yapılması gerekenler 
konulu bilgi toplantısı 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
Salonu’nda yapıldı. 
Okul Müdür Vekili 
Dursun Solmaz'ın da 
katıldığı Lise son sınıf 
öğrencilerine yönelik 
düzenlenen toplantıda 
İş ve Meslek Danışma 
nı. Behiye Anğı, öğren
cilere atılacakları iş 
hayatında neleri yapa
bilecekleri konusunda 
bilgiler verdi.
İş aramaya başlarken 
karşılaşılacak zorluk+ 
lar ve aşmadaki 
tekniklerin yanı sıra 
geliştirilmiş bazı 
yöntemler hakkında 
bilgiler veren Behiye 
Anğı, iş bulmak için 
öncelikle İŞKUR 
bürolarına başvuruda 
bulunulması 
gerektiğini hatırlattı. 
Gazete ilanları ve 
meslek odalarına 

; başvurunun yanı sıra 
özel iş imkanlarının 
da bulunması duru- 

, munda nelerin yapıl
ması gerektiğini 
öğrencilere anlatan

Doğuş Fen Dershanesi 
OSS öğrencilerini 

motive ediyor

§

I 
s

Bengi, iş verecek kişi
lerin önce listesini 
yapıp bu kişilerle 
bağlantı kurularak 
sonra girişimlerde 
bulunulması 
gerektiğini hatırlattı. 
Akraba, komşu ve 
arkadaş aracılığı ile 
de iş bulma imkan
larının bulunacağını 
belirten Anğı, bir 
günde iş başvurusu 
yapılacak yerlerin 
birbirlerine yakın 
olunmasına dikkat 
edilmesini önerdi. 
Az para kazanılacak 
işıerin kesinlikle 
göz ardı edilmemesi 
gerektiğini belirten 
Anğı, "İş görüşmeleri
ni gerçekleştirmede

işverenle yapılan 
yüz yüze görüşme 
en etkili yoldur.
Ancak bu göründüğü 
kadar kolay değildir. 
Bu konuda sabır, 
azim ve kararlılık 
gerekmektedir.
Evet yanıtı almadan 
önce birkaç telefon 
görüşmesi yapmak 
zorunda kalmanız 
cesaretinizi kırmasın. 
Unutmayınız, ala-

ffl KM ÖaiF EUTAİ
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 Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni.atari makineleriyle satılık dükkan, 

önünde 116 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

&
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cağınız bir evet 
yanıtı bir iş bul
duğunuz anlamına 
gelebilecektir. 
Gayretli ve azimli 
olun. Asla 
umudunuzu 
yitirmeyin. Bazen 
beğenmediğiniz/ bir 
iş. çok daha ivi iş ler 
bulmanız için uygun 
bur basamak olabilir" 
şeklinde konuştu. 
İşverene görüşme 
sonrasında teşekkür 
edilmesi gerektiğini 
de hatırlatan İş ve ( 
Meslek Danışmanı 
Behiye Anğı, iş 
girişiminde başarılı 
olunmaması duru
munda olayın 
peşinin bırakılma
ması, görüşmeyi 
gözden geçirip, neleri 
yanlış yaptığınızı 
araştırıp, soru ve 
yanıtları bir arkadaşla 
ya da bir aile üyesiyle 
tekrarlanması gerek
tiğini sözlerine ekledi.

Doğuş Fen 
Dershanesi, bu yıl 
ÖSS'ye katılacak 
öğrencilerini uzman 
eşliğinde, müzikli 
toplantılarla 
motive ediyor. 
Dershane salonunda 
yapılan toplantıda 
Rehber öğretmen 
Şenay Gümüç, 
Müdür Yardımcısı 
Öznur Ergene, 
Müdür Metin 
Şanh'nın öğrencilere 
yaptığı konuşmaların 
ardından NLP 
(kişisel gelişim 
uzmanlığı) pratisyen 
Bilal Susam 
tarafından başarı 
ve motivasyon 
toplantısı yapıldı. 
Öğrencilere müzik 
eşliğinde sırasıyla

Başarının sırrı, 
İçinizdeki devi 
uyandırın, modelle 
me, başarmış 
insanların hayat 
hikayeleri ye kul
landıkları starejiler, 
beyin kullanma, 
stresi yok etme, 
hedefler ve engeller, 
İnancın gücü, Azim" 
gibi konularda 
aydınlatıcı bilgiler 
vererek onları rahat
latmaya çalıştı.İlginç 
ve bir o kadar da 
öğrencilere başarı 
getirmesi 
beklenen bu tür 
toplantıların Doğuş 
Fen Dershanesinde 
başlayarak önümüz 
deki günler içinde 
diğer dershanelerde 
de devam edeceği 
öğrenildi.

Özel/ 
tim Ot 
l.nci 
(erinir 
tae 

, (erisiı
Oü 
geçliğ 

. düzen 
tilfiHı 

ffidüı 
Cura,ı 
öğreln 
veliler

I l.nci! 
। öğrenc 

duju'ı 
' oyunu, 
I (İ/Jüı

Şirinli

Serdar Ozaydın DYP'ye geçiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
Anavatan Partisi 
Gençlik Kolları 
başkanlığından 
istifa eden Serdar 
Özaydın'ın önümüz 
deki günlerde düzen
lenecek bir törenle 
arkadaşlarıyla 
birlikte DYP'ye 
geçeceği öğrenildi. 
Anavatan Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı iken başarılı 
siyasi etkinliklere 
imza atan Özaydın'ın, 
halen üyesi bulun
duğu Anavatan 
Partisi'nden de istifa

geçmelerinin ardın 
dan kendisinin DYP 
İlçe Gençlik Kolları 
başkanlığına getiril 
mesi bekleniyor.

etmesi bekleniyor. 
Serdar Özaydın ile 
arkadaşlarının 
düzenlenecek bir 
törenle DYP'ye

’ıfi 
*
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Atatürk ile TSO Gazi
İlköğretim Okulu finale kaldı

İlçe Atatürk stadında 
devam eden 
2005-2006 Eğitim 
Öğretim yılı 
Belediye Başkanlığı 
Kupası yıldızlar 
Futbol Turnuvasında

finale kalan 
takımlar belli oldu. 
Yarı finalde 
rakiplerini yenmeyi 
başaran Atatürk 
İlköğretim Okulu 
ile TSO Gazi 
İlköğretim Okulları

finale kalmayı 
başardılar. 
Rakiplerine 
yenilen Şükrü 
Şenol İlköğretim ile 
Cumhuriyet İlköğre
tim takımları ise 
üçüncülük

dördüncülük 
maçı oynayacaklar. 
Dün oynanan 
yarı final ilk 
maçında karşılaşan 
Atatürk İlköğretim 
ile Şükrü Şenol

। Jlköğretim

Okulları maçını 
3-1 kazanan 
Atatürk İlköğretim 
finale kalan 
ilk takım oldu. 
Günün ikinci 
yarı final maçında 
ise TSO Gazi

İlköğretim 
Okulu takımı 
Cumhuriyeti 
2-0 yenerek 
ikinci takım olarak 
adını finale 
yazdırmayı başardı.

W

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

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95______
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Türk Halk Müziği Korosu büyüledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun 
verdiği konser 
kulakların pasını sildi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki 
konseri Şef Erol 
Akbaş yönetti.
Türk Halk Müziği’nin 
unutulmaz 
bestekarlarından 
biri olan ve 
Nisan ayında 
aramızdan ayrılan 
Ali Ekber Çiçek 
anısına düzenlenen 
konsere ilgi az oldu. 
Kaymakam Mehmet

Baygül ile İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un 
beğenerek izledikleri 
Türk Halk Müziği 
konserinde koro ve 
solistler birbirinden 
güzel eserleri 
seslen dirirken 
izleyenlerden de 
büyük alkış aldılar. 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müzik Öğretmeni 
olan ve bir çok 
konsere imzasını 
atan Erol 
Akbaş'ın bundan 
sonra da başarılı 
konserlere devam 
edeceği öğrenildi.

MÜHENDİSLİK LTD.
Sabahattin DOKSANBİR

ŞTİ.

Buderus ?’j.A-G4Z
- ftUMBI

<^ISISAN^ KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA HAVALANDIRMA 
SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT

YETKİLİ BAYİİ 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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Depremi haber veren 
cihaz geliştirildi Sağlıkta tasarrufa gidilecekle

Almanya'ya 1969 
yılında işçi olarak 
gelen Mehmet Güzel, 
depremi 24 saat 
önceden tespit eden 
"Kavimet" adını 
verdiği bir ölçüm 
aletinin 5. sistemini 
geliştirdi.
17 yıldır deprem 
cihazı üzerinde 
çalışan Güzel, yer 
altında deprem oldu 
ğu kadar havada da 
depremin olduğunu 
öne sürdü. Eisen 
berg kentinde yaşa 
yan 1944 Gaziantep 
doğumlu Güzel, bir 
teknoloji tutkunu 
olarak, Ankara 
Devletlerarası Özel 
Telsiz Operatörlüğü 
Kursu'nu tamamladı. 
Deprem cihazının 
prototip olarak 
çalışır vaziyette 
olduğunu kaydeden 
Güzel, "Bana göre 
kullandığım malzeme 
ler doğrultusunda 
geliştirdiğim cihaz, 
depremi 24 saat 
önceden haber vere
bilecek düzeydedir" 
dedi. "Bu maketin 

Ifailkınl ölgkaya dogalgaz isi san. 
...M'"”?." HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

gemlik ana bayii

İsıtma, sıcak su ne 
kontrol cikazlarınua 
ÜO

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ
✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

, Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

✓ DOGALGAZ SOBASI Şube: Bah^on224)h5f3e4r2d9a3r Cad'No:4
e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www. u I u kay a. tica ret-ltd. com

orijinali 1 milyon 
Euro civarında ola
caktır" diyen Güzel, 
"38 yıldır çeşitli 
dallarda çalıştım. 
Türkiye'de ve dünya
da olan depremlerde 
enkaz altında kalan 
insanlara çok üzül 
düm. 'Ne yapabili 
rim?' diye düşün 
düm. Böyle bir aleti 
yapmaya uzun yıllar 
önce karar verdim. 
Son yaptığım bu 
cihaz, depremi 24 
saat öncesinden 
haber veriyor" şek
linde konuştu. 
Japonlar'ın da bu 
cihazla ilgilendiğini 
söyleyen Mehmet 
Güzel, "İngilizce 
bilmediğim için 
anlaşamadık. Cihazı 
alıp Japon Konsolos 
luğu'na götürmek 
istediler, ama ben 
izin vermedim.
Pakistan'da olan son 
büyük depremi 1 
gün önceden cihaz 
haber verdi.
Defterime aldığım 
notların yüzde 99'u 
tutmuştur" dedi.

Devlet Bakanı Ali 
Babacan, yıl sonu 
itibarıyla sağlık harca
malarında 1,4 milyar 
YTL'lik sapma 
öngörüldüğünü ifade 
ederken, bu yüzden 
GSMH'nin yüzde 0,8'i 
kadar, 4,5 milyar 
YTL'lik tasarruf önle
mi alınacağını 
açıkladı.
IMF heyetinin temas 
larına ilişkin düzen
lediği basın toplan
tısında, gazetecilerin 
sorularını da 
yanıtladı.
Babacan, söz konusu 
tasarrufun yarısından 
çoğunun, bugüne 
kadar alınan tedbirler
le zaten sağlandığını, 
sağlık sektöründe de 
hizmet kalitesinden 
kesinlikle ödün 
verilmeden tasarruflar 
sağlanacağını kay 
detti. Yatırımlardan 
kesilmesi gibi büyük 
önlemlere gerek 
görülmediğini ifade 
eden Babacan, har
canması mümkün 
olmayan kalemlerde 
kaydırmalar yapıla
cağını bildirdi.
Babacan, sağlık sek

j

töründe faturalama ve 
ilaç giderleri gibi bazı 
kalemlerden, hizmet 
kalitesinden ödün 
vermeden tasarruf 
sağlanması konusun
da, sağlık bakanıyla 
mutabakata varıldığını 
sözlerine ekledi.
Devlet Bakanı 
Babacan, özellikle 
sağlık harcamaların
daki sapmanın karşı 
lanmâsına dönük 
tasarruf önlemleri 
arasında, "sansas 
yönel hiç bir tedbir 
bulunmadığını" vur
gularken, "kimsenin 
aklına (vergiler mi 
geliyor) diye gelme 
sin, öyle bir şey yok" 
dedi.
Babacan, yüzde 
0,8'lik, 4,5 milyar 
YTL'lik bir tedbirin 

söz konusu olduğu 
nu, bunun yarısından 
çoğunun zaten karşı
landığını, ayrıca 
yatırımlardan kısıl
mayacağım belirtti. 
Son dönemde 
piyasalarda yaşanan 
dalgalanmalarla ilgili 
görüşünün sorulması 
üzerine Bakan 
Babacan, dalgalan
maların büyük oranda 
"doların değer kaybı 
ve sermaye çıkışı, 
petrol ve altın fiyat
larındaki yükşelme" 
gibi şebeplerden kay
naklandığını ve birçok 
ülkeyi etkilediğini 
söyledi.
Babacan, iç sebepleri 
de "cari açıkla ilgili 
tahminlerin reviz 
yonu, sosyal güvenlik 
yasası ile ilgili geliş 

v

meler, Nisan ayı enf. I 
lasyonunun beklenti- ı 
lerin biraz üzerinde 
çıkması" olarak saydı. 
Son gelişmelerde 1 
hükümetin etkisini ■ I 
değerlendiren IMF 
Türkiye Masası Şefi . 
Lorenzo Giorgianni 
de son dönemde prog 
ramda öngörülene 4 
kıyasla harcamalarda] 
bazı öne çekmeler M 
olduğunu ve bunun içi 
talebi canlandırdığın) 
kaydetti.
Son alınan faiz 1 
indirim kararına 
dönük eleştirileri s 
değerlendiren Merkez 
Bankası Başkanı /su 
Durmuş Yılmazda , 
IMF'den herhangi bir 
uyarı mektubu 
almadıklarını, değer* 
lendirmelerin aynı 
yöntemle toplanan -i i 
verilere bakılarak | 
yapıldığını ve karar-'-) 
ların bağımsız Para J 
Kredi Kurulu tarafın
dan alındığını söyledi. 
Durmuş, üç ayda bir 
açıklanan rakamlarda! 
herhangi bir revizyon 
yapılmasının söz 
konusu olmadığını da 
sözlerine ekledi.

gazete. 
DaniŞu

veAvniı 
ifi# 
uyarılan 
Financii 
gazetesi 
başyazu 
-Türkiye 
sancılar 
AB’nint 
dönemd 
ülkeye y 
elini uza

Fîdekiı 
"geçeni 
Danışta) 
öldürûln 
ülkedeki 
laik keşi 
bazı gen 
ortaya çı 
savunul. 
aynlık.A

ABDhük 
I İran'ın A 
tapalı 
müttefikli 
alacaksa 
taşTAvr 
yeni füze 
bayı t; 
hYork 
»sini 
iMeya 
[Mi 2 

tadar bazı 
İtlerine' 
hvırlûze 
Mak.

mailto:c_demirli@yahoo.com
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AB’ye Türkiye uyarısı
İngiltere'de yayım
lanan iki büyük 
gazete, makalelerinde 
Danıştaya yönelik 
saldırıyla ilgili 
yorumlara yer verdi 
ve Avrupa Birliği'ne 
Türkiye ile ilgili 
uyarılarda bulundu. 
Financial Times (FT) 
gazetesi dünkü 
başyazısında, 
"Türkiye'nin doğum 
sancıları çektiğini, 
AB'nin böyle bir 
dönemde bu 
ülkeye yardım 
elini uzatması 
gerektiğini" yazdı. 
FT'deki makalede, 
"geçen hafta bir 
Danıştay üyesinin 
öldürülmesinin, 
ülkedeki hükümetle 
laik kesim arasındaki 
bazı gerginlikleri 
ortaya çıkardığı" 
savunularak, "Bu 
ayrılık, AB'nin

ABD, Avrupa’da kalkan kuracak
ABD hükümeti, 
"İran'ın ABD ve 
Avrupah 
müttefiklerini hedef 
alacak saldırılarına 
karşı" Avrupa'da 
yeni füze kalkanı 
kurmayı tasarlıyor. 
New York Times 
gazetesinin haberine 
göre, Beyaz Saray 
yönetimi 2011 yılına 
kadar bazı Avı upa 
ülkelerine 10 füze- 
savar füze konuş
landıracak. Gazete, 

Türkiye'ye uzak 
tavrıyla büyüyor" 
yorumu yapıldı. 
"Bunun zehirli bir 
bileşim olduğunu" 
yazan FT başyazarı, 
"Türkiye'de 
ordu ve Kemalist 
bürokrasinin 
AK Parti iktidarına 
kuşkuyla baktığım" 
öne sürerek, "iki 
tarafın da birbirinin 
ayağına basmamaya 
özen gösterdiğini, 
hiçbir konuda 
ısrarlı davranmayıp 
gerekirse geri adım 
attığım" savundu. 
"Bazı AB ülkelerinin 
Türkiye'nin üyeliğine 
karşı daha da 
katılaştığını" 
öne süren FT yazarı, 
"Avrupa sadece 
Türkiye'deki reform
ların itici gücü 
değil, aynı zamanda 
Türkiye'deki siyasi

Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti'nin 
bu ülkeler arasında 
olduğunu yazdı. 
Kimliklerini 
belirtmediği 
Pentagon 
yetkililerine 
dayanan gazete, 
Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld'in 
konu hakkında 
bu yaz yönetime 
rapor sunacağını 
yazdı. Gazete, 
Savunma

birliğin tutkalı olmalı" 
dedi. The Guardian 
gazetesi yazan Made. 
leine Bunting de 
makalesinde, 
Türkiye'ye geniş 
yer ayırdı, 
"AB'nin Türkiye'yi 
kulübe alarak İslam 
ile taze bir başlangıç 
yapabileceğini" belir 
ten yazar, "AB'nin 
kimlik sorgulamasıy
la uğraşmayı bir yana 
bırakması ve medeni

Bakanlığının, proje 
kapsamında Kongre 
den 56 milyon 
dolar istediğini, 

yetler çatışması 
slogancılığını gömme 
şansına sarılması 
gerektiğini" vurgu
ladı. Bakü-Ceyhan 
boru hattıyla ilgili 
olarak hafta 
sonunda Ceyhan'da 
yapılacak törene 
dikkat çeken 
yazar, Türkiye’nin 
Avrupa'nın 
ekonomik 'geleceğin
deki önemine bir 
kez daha işaret etti.

projenin toplam 
maliyetinin ise 
1,6 milyar doları 
bulacağını kaydetti.

2006-2007 eğitim 
ve öğretim yılı 

18 Eylül’de başlayacak

2006-2007 eğitim- 
öğretim yılına başla
ma tarihi bir hafta 
ertelenerek 18 Eylül 
olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
yayımladığı 
genelgede, 
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılında 
yarıyıl tatilinin yoğun 
kış şartları nedeniyle 
uzaması ve ikinci 
dönemin bir hafta 
gecikmeyle başla
ması nedeniyle, ders 
yılının bitiş tarihinin 
de 12 Haziran'dan 
19 Haziran'a erte
lendiği anımsatıldı. 
Genelgede, yapılan 
değerlendirme sonu

KİRALIK DEVRE MÜLK

Kalkan Clup Patara 
Tatil Köyü’nde

25 Haziran • 9 Temmuz arası
KİRALIK DEVRE MÜLK

Diş Hekimi Özcan Vural 
Ev Tel: 513 18 99

GSM: (0.536 817 21 05

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 1B GENLİK

eleman ilanlarınız ve reklamlarınız Rbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
için bizi arayın Td:(0224)5139S83Fax.‘513 35 95 .ı

cunda, 2006-2007 
eğ iti m-öğreti m 
yılının da 11 Eylül 
yerine 18 Eylül 2006 
tarihinde başla
masının karar
laştırıldığı bildirildi. 
Genelgeye göre, 
gelecek eğitim- 
öğretim döneminde, 
yarıyıl tatili 29 Ocak- 
9 Şubat 2007 tarih
leri arasında yapıla
cak. İkinci dönem 
12 Şubat 2007'de 
başlayacak ve 19 
Haziran 2007 tari- * 
hinde sona erecek. 
2007-2008 eğitim- 
öğretjm yılının 
başlangıç tarihi de 
17 Eylül 2007 olarak 
saptandı.

Beko Casio marka AG 01004334 
seri nolu yazar kasa ruhsatımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Hayrettin AKCAN

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

Eskişehir’den aldığım 41931 
nolu ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Serdar TÜRE

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96
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Çalışan kadınlar daha sağlıklı oluyor
İş kadınlığı ile ev 
hanımlığını bir arada 
götüren kadınların, 
hep sanılanın aksine 
diğer hemcinslerine 
göre daha sağlıklı 
bir hayatları var 
Bir zamanlar 
yalnızca ‘evlerinin 
kadını' olmanın 
hayalini kuran 
kadınlar, son yıllarda 
'çocuk da yaparım, 
kariyer de* sloganın
dan hareketle hem 
evlerinin kadını hem 
de iş kadını olmak 
için çabalıyorlar. 
Haliyle bu durum 
onları biraz yoruyor. 
Ancak bilim adamları 
ve doktorlar, bu 
yorgunluğun 
sanılanın aksine 
sağlığa zararlı değil, 
yararlı olduğunu 
vurguluyor. 
İSLEYEN DEMİR 
Ingiliz Sağlık 
Gazetesi'nde yayın
lanan bir makaleye 
göre; bir yandan 
çocuk yetiştirirken, 
diğer yandan 
aktif bir biçimde 
çalışan kadınlar 
geleceklerine yalnız
ca maddi ve manevi 
anlamda katkıda 
bulunmakla 
kalmıyor, sağlık 
da depoluyor. 
İstatistikler, çalışan

kadınların ev hanım
larına göre daha 
sağlıklı bir ömür 
sürdüklerini 
gözler önüne 
seriyor. Londra 
Üniversitesi 
Epidemoloji ve 
Halk Sağlığı 
Bölümü araştırma 
görevlilerinden 
Anne McMunn, 
mutlu bir evlilik 
hayatı olan çalışan 
annelerin uzun 
vadede hiç 
çalışmamış 
kadınlara göre 
çok daha 
şanslı olacaklarını 
vurguluyor.
McMunn "Evlilik, 
annelik ve iş 
kadınlığını bir arada 
götüren kadınlar, 
bu yoğun tempo 
nedeniyle kısa 
vadede stres 
altında kalabiliyor. 
Ancak 
bu hareketli 
yaşamın uzun 
vadede insan 
sağlığına büyük 
katkıları var" 
diye konuşuyor. 
MUTLU BİRLİKTELİK 
Çalışsınlar ya da 
çalışmasınlar 
kadınların sağlıklı 
bir yaşam sürmeleri 
için temel şart, 
mutlu bir evliliğe

sahip olmaları. 
Başka bir deyişle, 
evde huzur şart! 
Uzmanlar, dul 
anneler için de 
ev ve iş yaşamını 
birlikte götürmenin 
çok daha zor 
olduğunu 
vurguluyor. 
Öte yandan, 
İngiltere'de yapılan 
araştırmalar 
çalışan kadınların, 
özellikle de çalışan 
annelerin, kilo 
problemiyle de 
ev hanımlarına 
nazaran daha 
kolay mücadele 
ettiğini gözler 
önüne seriyor. 
ÇALIŞIN ZAYIF 
KALIN 
İstatistiklere 
göre, çalışan

kadınların 
yalnızca yüzde 
23'ü 50'li yaşlarına 
geldiklerinde 
obezite sorunuyla 
karşı karşıya 
kalıyor. 
Bu oran hiç 
çalışmayan 
kadınlarda ise, 
yüzde 38 
oluyor. 
Kilo aliminin, 
genler ve beslenme 
alışkanlığı 
kadar sosyal 
yaşamdan da 
kaynaklandığını 
vurgulayan 
doktorlar, sağlıklı 
bir bedene giden 
yolun mutlu bir 
ev ve aktif bir iş 
yaşamından 
geçtiğini ifade 
ediyor.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden

7 YAŞ

■ 

jplarda olun 
^ma ortamı 
-us ve eklet 

binen;

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
Ön muhasebe bilen 

ExcelveWorld PC programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 

SİNAN REKLAM 
TEL: (0.224) 513 41 55

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR
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Barış, 7 yaşına girdi
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler ile 
Yazı İşleri Müdürü 
Serap Güler’in 
oğulları Barış, 
7 yaşına girdi.

Bu mutlu gününü 
okulda arkadaşları 
ve öğretmenleri ile 
paylaşan Barış’ın 
mutluluğu gözlerin 
den okunuyordu.

Meve str 
fjkeletsis 
Igj hastalıkla 
yolduğu 
jûsmangazi 
yitesi (( 
^Fakültesi I 
fejaviveReh 
«yıAnabilirr 
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ağınır 
Resmet 

işte, ol 
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geçen gün ar 
bna paralel 
dı ezellikle k 
itelet sister
»psikososy 
»lam oı 
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Saik boyun 
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monoton tek 
Metaig 
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3Doğru bilgisayar nasıl kullanılmalı?
'AŞ

Bürolarda olumsuz 
çalışma ortamı sonu
cu kas ve eklemler 
üzerine binen aşırı 
yükleme ve stresin, 
kas-iskelet sistemiyle 
ilgili hastalıklara 
neden olduğu bildiril
di. Osmangazi 
Üniversitesi (OGÜ) 
Tıp Fakültesi Fizik 
Tedavi ve Rehabi lita- 
syon Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nesrin Demirtaş, 
teknoloji ve bilgi 
iletişim ağının 
gelişmesine bağlı 
olarak işte, okulda ve 
evde uzun süre bil
gisayar kullanan kişi
lerin sayısının her 
geçen gün arttığını, 
buna paralel olarak 
da özellikle kas 
iskelet sistemi, göz 
ve psikososyal bazı 
sorunların ortaya 
çıktığını söyledi. 
Statik boyun, kol ve 
el pozisyonları ve 
monoton tekrarlı 
hareketleri gerektiren 
bilgisayar kullanımı

sırasında uygun 
olmayan şekilde otur
manın, boyun, sırt, 
bel, omuz ve kollarda 
ağrı ve rahatsızlıklara 
neden olduğunu 
ifade eden Demirtaş, 
şunları kaydetti: 
"Düzgün oturuş şek
linde omurga üzerine 
binen yükler, bu kav
islerin yardımıyla eşit 
oranda çevre doku
lara dağıtılabilmekte- 
dir. Kötü oturuşta ise 
duruş şekliyle ilgili 
olarak eklem 
bağlarında gerginlik
ler, özellikle boyun 
ve omuz kaslarının 
aktivitelerinde ve 
omurlardaki mekanik 
yüklerde artış olur. 
Kötü çalışma ortamı 
sonucu kas ve 
eklemler üzerine 
binen aşırı yükleme 
ve stres, kas iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıklara 
neden olur."
"KADINLAR 
DAHA ÇOK 
HASTALANIYOR"

Prof. Dr. Demirtaş, 
ABD'de kas iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıkların klavye 
kullananlarda 
yüzde 81'lere kadar 
ulaştığını belirterek, 
bu tür rahatsızlık
ların, erkeklere oranla 
kadınlarda daha 
yüksek oranda 
görüldüğünü bildirdi. 
Bilgisayar kuİ- 
lanımının yaratacağı 
olumsuz etkiler 
konusunda halkın 
bilinçlendirilmesinin, 
hastalıkların ortaya 
çıkmasını engelleye
bileceğini anlatan

hareketine izin 
veren sandalye 
seçilmelidir." 
"İYİ GÖRÜŞ ÖNEMLİ" 
Bilgisayar kullanımı 
nedeniyle ortaya 
çıkan göz rahatsızlık
larının önlenebilmesi 
için çok parlak oda 
aydınlatmasından 
sakınılması gerektiği
ni de vurgulayan 
Prof. Dr. Demirtaş, 
şu tavsiyelerde 
bulundu: "Bilgisayar 
ekranına bakarken, 
daha az göz kırpılır. 
Bu durum, gözler için 
zararlıdır. Her 15 
dakikada bir bilgisa-

Bilinçsiz yapılan
spor kalbi vuruyor

GEREKLİ TELEFONLAR

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

devam etti "Surnkiı 
kullanım için masa 
üzerine yerleştirilen 
bilgisayarlar, portatif 
bilgisayarlara tercih 
edilmelidir.
Bilgisayarı sadece bir 
kişi kullanacaksa, o 
kişinin ölçülerine 
uyan, tekerlekli ve 
arkalığın geriye 
doğru bir miktar

5-6 metre.uzaklıktaki 
bir nesneye bakıl
malıdır. Böylece 
göz kasları gevşer. 
Ayrıca her 30-60 
dakikada kısa istira
hat araları verilme- . 
İldir. Bu aralarda 
ayağa kalkıp, 
çevrede hareket 
edilmelidir:"

Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Abdurrahman 
Oğuzhan, bilinçsiz 
yapılan sporun, kalp 
sağlığı ile ilgili 
birçok soruna yol 
açtığını ifade ederek, 
ısınmadan yapılan 
spor veya ani 
efor sarf edilmesinin 
kalp krizi riskini 
artırdığını belirtti. 
Bilinçsiz yapılan 

I sporun yol açtığı ' 
zararların en fazla 
halı saha maçlarında 
görülen ani kalp kriz 
leri ile anlaşılabile
ceğini anlatan 
Oğuzhan, şu 
bilgileri verdi: 
"Isınmadan yapılan 
spor ve ani efor sarf

edilmesi, kalbe ani 
yük getirerek 
kalp krizi ve 
ani ölümlere 
davetiye çıkarır. 
Gerekli ısınma 
hareketleri yapıl
madan spor yapıl
ması ve böylece 
kalbe ani yük geti 
rilmesi, kalp duvar
larının kalınlaşması
na, kalbi besleyen 
damarların sıkış
masına, ritim 
bozukluğuna ve 
hatta kalbin dur
masına neden ola
bilir. Doğuştan 
kalp rahatsızlığı 
olanlar, ritim 
bozukluğu sorunu 
yaşayanlar ve 
..ailesinde kalp rahat
sızlığı bulunanlar, bu 
konuda daha fazla 
risk altındadır."
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513 10 55
513 18 79
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KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53 
513 2954 
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 12
513 20
512 10

513 35

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ. Ocağı

12

49

513 92 00
513 23 29
513 10 68

Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.'Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 1.2 12
Yalova (226)811
İDO İmam Aslan

13 23

Dinlenme Tes. 513 23 94

Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

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
BRGaz 514 59 81

513 80 00 
514 88 70
51417 00
513 10 79 
513 30 33

513 14 25
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BAŞSAĞLIĞI
Değerli arkadaşımız 

İnşaat Mühendisi

Atilla KÖSE’ni
kaybının derin üzüntüsü 

içerisindeyiz.
Kendisine Allah’tan 

rahmet, ailesine, 
meslektaşlarımıza ve sevenlerine 

başsağlığı dileriz. '

MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

CUMHURİYETİN 
DEĞERLERİNEYAPILAN 

HAİN SALDIRIYI KINIYORUZ
17 Mayıs 2006 tarihinde Türk Yargısına, 
Aydınlahma ve Türkiye Cumhuriyet’ne 

karşı sıkılan kurşunları şiddetle kınıyoruz. 
Laik Türkiye Cumhuriyetine, 

Atatürk İlke ve Çevrimlerine karşı yapılan bu saldırılar 
aydınlıktan yana olanları asla yıldırmayacaktır.

Bu olayların ülkemize yapılan 
son saldırı olmasını diliyor; 

tüm halkımızı, hükümet organlarını 
bilinçli olmaya davet ediyoruz. 

Saldırıda hayatını kaybeden Danıştay 2. Daire üyesi 

MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN’e

%

Tanrıdan rahmet, ailesine ve ulusumuza 
başsağlığı diliyor; yaralanan üyelerin 
bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını 

temenni ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GEMLİK ROTARY ve ROTARACT KULÜBÜ

ÖRNEKLER TİCARET
hhm

BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ - YEDEK PARÇA & SERVİS

KAMPANYA
KREDİ KARTINA TAKSİT..

GEMLİK 
GÜBRE SANAYİİ 

BORÇELİK 
BORUSAN 

ÇALIŞANLARINA
1 MAYIS 

30 HAZİRAN 
TARİHLERİ 
ARASINDA

İNDİRİM
Orhangazi Caddesi No : 80

GEMLİK Tel : 512 10 11
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AKP’den belediyelere dini içerikli yayın yasağı
AKPs, belediyelere, dini içerikli kitapçık, kitap, broşür hazırlamayı ve program yapmayı yasakladı. 
Önümüzdeki günlerde tüm belediyelere genelge gönderme kararı alan AKP, "din konusunda fetva 
vermek sizin işiniz değil, bırakın Diyanet versin" uyarısı yapacak. Haberi syf 9’da

GEMİ İK İN İl K miNI l'lK HA7FTFSİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■I■
24 Mayıs 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

1,5 yaşındaki 
çocuğu köpek 

parçaladı
Adapazan'nda 1,5 yaşındaki çocuk, 
oyun oynarken girdiği köpek 
kulübesinde çoban köpeği tara 
tından öldürüldü. Haberi sayfa 2’de

2 kat inşaat yapanlar 3 kata izin alamıyorlar

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’e giriş
Hergürı evimin Umurbey’de olması 

nedeniyle Çevre Yolundan Gemlik’e geliyo
rum.’

İlkbaharı geride bırakıp yaz aylarına 
girdik sayılır.

Pastırma sıcakları başladı.
İki gündür yanıp kavruluyoruz.
Özlemişiz sıcağı..
Eski Rıfat Minare Çiftliğini geçince 

kavşaktan Orhangazi Caddesine dönerek 
işyerime geliyorum.

Köprü ile kavşak arasında karayolunu 
ayıran yeşilliği gördükçe içim sızlıyor.

Bu alan belediyenin mi yoksa karayol
larının mı bilmiyorum ama Gemlik’e hiç 
yakışmıyor.

Milletin parasıyla ekilen çimler susuzluk
tan sararıp solmuş. Kimi zaman hayvanlar 
otluyor bu yeşilliklerde , kimi zaman da 
mahalleli kadınlar el örgülerini alıp gruplar 
halinde otorup sohbet ediyorlar.

Bursa dan Gemlik’e giriş buradan farklı 
değil.

Hergün neredeyse Bursa ya da gidiyo
rum.

Bursa belediyeleri kentin ana yollarını 
yeşertmişler çiçeklerle donatmışlar.

İnsanın bu duruma canı kalıyor.
Gemlik Beledesinin parası mı yok yeşil

liğe hiç önem vermiyor?
Yoksa yeşilliği gereksiz mi görüyorlar. 

Çevre ilçelere de baktığımızda bu mevsim 
heryerin çiçeklerle onatıldığını görürsünüz.

Bizde neden yok.
Yalnız Gemlik girişi böyle değil, Kumla 

yolu da bakımsız.
Otlar da sararmış, solmuş.
Yaz gelirken ilçemizi güzelleştirmek için 

ne bekleniyor?

Gemlik Belediye 
Meclisi’nce 2 kat 
imar izinli inşaatların 
4 kata çıkarılması 
kararının Büyük 
şehir Meclisi’nce 
3 kat olarak 
değiştirilmesinden 
sonra iki kat inşaat 
yapanlar, üçüncü 
kat için başvurduk
larında sorunla 
karşılaşıyorlar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Eski Bakan Meral Akşener,
hükümete yüklendi

Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener, dün 
Gemlik’e geldi. Belediye Düğün Salonu’nda 
yapılan “Uyan Türkiyem” adlı toplantıya 
katılan Meral Akşener, yaptığı konuşmada 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a ve 
hükümete yüklendi. Haberi sayfa 4’de

Ecevit’in durumu ciddi
Eski Başbakan Bülent 
Ecevit’in genel duru
munda, anesteziden 
uzaklaştırılmasının 
ardından beklenen 
değişikliklerin oluşma 
dığı, durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
bildirildi. Sayfa 8’de

Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, eylemlerle 
ilgili örgütsel bir oluşumun varolduğunu söyledi 

"Danıştay’daki saldın öıgül işi" 
Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, 
Danıştaydaki silahlı saldırı ve Cumhuriyet 
Gazetesine yönelik bombalı eylemlerle 
ilgili örgütsel bir oluşumun var olduğunun 
saptandığını ve mensuplarının yakalan 
dığını söyledi. Haberi sayfa 8’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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1,5 yaşındaki 
çocuğu köpek 

parçaladı
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Doğal gaz çalışmaları İskele*
Meydanı’nda devam ediyor

Adapazan'nda 
1,5 yaşındaki çocuk, 
oyun oynarken 
girdiği köpek 
kulübesinde çoban 
köpeği tarafından 
öldürüldü.
Olay, Adapazarı 
Merkeze bağlı 
Kazımpaşa 
Beldesi'nln Aralık 
Mahallesi'nde önceki 
gün akşam saat* 
lerinde meydana 
geldi. Aralık 
Mahallesi'nde 
bulunan Nehir 
Hanım isimli besi 
çiftliğinde yatılı 
olarak bakıcılık 
yapan Aysun ve 
Mehmet Katırcı 
çiftinin 1,5 yaşındaki 
oğulları Tarık Katırcı, 
bahçede oynarken 
çoban köpeğinin 
kulübesine girdi. 
Annesi ve çiftlikte 
çalışan başka 
şahısların da 
bulunduğu sırada, 
oyun oynarken 
bahçenin bir 
köşesinde bulunan 
çoban köpeğinin 
kulübesine giren 
Tarık, köpeğin 
saldırısına uğradı. 
Çiftlikte çalışanların 
kısa sürede olayı 
fark etmesine 

rağmen, köpek 
tarafından kafası 
ısırılarak parçalanan 
Tarık, ağır yaralı bir 
şekilde Adapazarı 
Kadın Doğum ve 
Çocuk Bakımevi'ne 
kaldırılmak 
istenirken yolda 
hayatını kaybetti. 
Çocuğun cesedi 
hastanenin 
morguna kaldırılarak 
otopsi yapıldı. 
Tek çocuklarının 
öldüğünü öğrenen 
anne Aysun ile 
baba Mehmet 
Katırcı ise sinir 
krizleri geçirdi.
Kayseri'den bakıcılık 
yapmak üzere 
Adapâzarı'na 
geldikleri öğrenilen 
Katırcı çiftinin 
1 yıldır aynı çiftlikte 
çalıştığı belirtildi. 
Olayın ardından 
köpeğin bakıcısı 
olduğu bildirilen 
E. A İsimli şahıs 
İse jandarma 
tarafından gözaltına 
alındı. Köpeğin, 
Tarım İl Müdürlüğü 
Hayvan Şubesi'ne 
teslim edilerek, 
15 gün boyunca 
gözetim altında 
tutulacağı 
kaydedildi.

Elif ESMEN

Mayıs ayı sonunda 
bitirilmesi kaydıyla 
Belediye tarafından 
kazı işlemine izin 
verilen B224 firması 
çalışmalarını İskele 
Meydam’na kadar 
getirdi.
Büyük bir hızla 
devam eden 
çalışmalarda 
Halitpaşa, Kayhan 
ve Balıkpazarı 
mahallelerinde 
kalan bölümlerin 
kazı işlemlerini 
bitirerek doğal gaz 
kutularını evlere 
bağlayan GEMDAŞ, 
bu ayın sonuna 
kadar tüm ana

. artellerde çalışmaları 
bitirecek.
Vatandaşların 
yakından takip ettiği 
kazı çalışmalarına 
tüm hızıyla devam 
eden B224 firması 
iskele Meydam’na 
ve Aymet Dural 
Meydam’na yakın 
alanların kazı işini 

' tamamlayarak 
kutuları abonelere 
bağlamak için 
çaba gösteriyor.
Yaz sezonunun 
gelmesiyle ana 
cadde ve sokaklarda 
trafik sorunu 
yaşanmaması için 
başlatılan 
çalışmalarda sona 
gelindiği öğrenildi. *

Avukattartıştıgı müşterisini vurdu
Antalya Barosu 
avukatlarından 
E.A. (39), tartıştığı 
müşterisini vurdu. 
Avukat E.A., 
Akdeniz Sanayi 
Sitesi içerisinde 
bulunan iş Bankası 
Şubesi önünde 
meydana gelen

olayda, ilk olarak 
müşterisi R.G. (45) 
ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
E.A., müşterisi 
G.'yi sırtından 
vurdu. Yaralı müşteri 
G., olay yerine 
çağrılan ambulans

ile hastaneye 
kaldırılarak, 
tedavi altına alindi. 
Avukat E.A. ise 
polise teslim oldu. 
Antalya Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği'nde 
tutulan E.A.'nın, 
ifade vermek

istemediği belirtildi. 
Polis tarafından 
doktor kontrolünden 
geçirilen E.A.'nın, 
'8 yıldır' R.G. ’nin 
avukatlığını 
yaptığı belirlendi.
R.G.'nin birçok 
suçtan sabıkası 
bulunduğu kaydedildi..

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ 1?“elemlzl
, . .. www.gemhkkorfezgazetesi.comİnternette adresinden okuyabilirsiniz

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

IİIFE1 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.gemhkkorfezgazetesi.com
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2 kat inşaat yapanlar 3 kata izin alamıyorlar

Gemlik Belediye Meclisi’nce 2 kat imar izinli inşaatların 4 kata çıkarılması ka 
rarının Büyükşehir Meclisi’nce 3 kat olarak değiştirilmesinden sonra iki kat 
inşaat yapanlar, üçüncü kat için başvurduklarında sorunla karşılaşıyorlar.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi'nin 
138 ve 200 sayılı 
kararlan ile 230 
hektarlık alanda 
plan revizyonu 
yapılarak kat 
yüksekliklerinin 
2 kattan 4 kata 
yükseltilmesi 
istemiyle Büyükşehir 
Belediye Meclisi’ne 
gönderilen ancak 
3 kat izin çıkan karar, 
bina yapacaklara 
sıkıntı yaratıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin aldığı 
kararda "Parsel 
bazı zemin etüdü 
sonucu kabul edilen 
'temel tipi, zemin 
iyileştirmesi ve kat ' 
adedi' doğrultusunda 
inşaat ruhsatı verilir. 
İnşaat ruhsatı alındık-

tan sonra kat artışı 
ile ilgili proje tadilatı 
yapılamaz" denmesi 
iki kat inşaat ruhsatı 
alan ancak inşaatını 
3 kat yapmak 
isteyenlere 
izin vermiyor.
Her türlü zemin etüt

çalışmasıyla daha 
önce 2 kat üzerine 
inşaat ruhsatı alan 
vatandaşlar, 3 kata 
izin verilmesinin 
ardından bir kat 
daha ruhsat almak 
istediklerinde önleri 
kesiliyor ve izin

verilmiyor. 
İki kat inşaat 
yapan vatandaşlar 
binalarının üstüne 
her türlü deprem etüt 
çalışmasını yaptık
larını belirleyerek 
üçüncü kat izninin 
verilmesini istiyorlar.

Kan Bağışı Kampanyası’na 
bayanlar da katıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Belediye Sergi 
Salonu’nda iki 
gündür devam 
eden Kan Bağışı 
Kampanyası’na 
bayanlar büyük 
ilgi gösterdi. 
Kan vermenin insan 
hayatında ne kadar 
önemli olduğunun 
bilincinde olduklarını 
söyleyen bayanlar, 
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi elemanların
ca gerçekleştirilen 
kan bağışı kampan 
yasına bayanların da 
katılmasını istediler. 
Pazardan eylerine 
dönerken kan 
bağışında bulunan 
ev hanımları, 
erkeklere örnek 
olmaya devam

ediyorlar. Kan Merkezi eleman- atımlarında 75 ünite
Bursa Kızılay İtrinin iki gün süren kan toplandı.

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

YazıYORUM

Yazık.. Polisi harcamayın !...
Şimdi size tek kelime ile rezil bir olayı 

anlatmaya çalışacağım..
Kendini bilmez bir adam gelmiş Van 

havaalanına, arabasını yasak yere park 
ediyor. Görevli polis gelmiş uyarmış.

Bizim seviyesiz “Ben milletvekili 
akrobasiyim, istediğim yere park ederim” 
Olay çıkarmış. Görevli polislerde karakola 
götürmüşler...

Akrabası olan Milletvekili Emniyet amiri
ni arayıp “Bırakın” demiş.

Görevinde ciddi bir vatan evladı Emniyet 
amiri “Yasalar ne diyorsa o yapılacak, 
soruşturma sonunda bırakılacak” demiş..

Buraları dikkatle okuyun sayın okurlar. 
Bu milletvekili derhal telefonla Ankara’da İç 
işleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yu aramış,” 
Atın buhu” demiş... Sonuç... Van Emniyet 
amirlerinden Ahmet Gökçen Akçal, devlette 
görülmedik bir hızla, o saat içinde İğdır'a 
tayin edilmiş..

Van Emniyet Amirine yapılan büyük bir 
ayıp, utanç, rezilliktir.

Ülkeye, vatandaşa, polise ihanettir..
Şimdi siz polis olun da, böyle adamların 

üzerine gidin bakalım..
O zaman işte rezillik alır başını gider, 

anarşi başlar..
Polisin tarafsız çalışması, herkese eşit 

davranması, ayni uzaklıkta durması ilkele 
rinin çiğnenmesi ülke adına rezalettir..

Eğer bir ülkenin gazetecileri böyle bir 
olayı vatandaşa iletmiyor, ses çıkarmıyorsa, 
polisi yaralayan, görev bilincini yok eden bu 
rezilliği manşet yapmıyorsa, suçu paylaşı 
yor, suç ortağı demektir..

Bir adam olmayan kişi “Milletvekilinin 
yakınıyım” diye polise posta koyuyorsa, bu 
ülkenin İç işleri bakanı, Emniyet Genel Mü 
dürü polise sahip çıkacağına, bu çirkin ola 
ya karışıp, makamında oturmak için bu 
şerefli polisi sürüyorsa, yazılacak her kötü 
laf biler az gelir...

Polis bir yanlış yaptı mı televizyonlarda, 
gazete sütunlarında günlerce anlatılır, kıya 
met kopar..

Sayın İçişleri Bakanı bu tayini yaparken, 
bu tayin yazısının altına imzanızı atarken hiç 
vicdanınız sızlamadı mı?

Ben sizin adınıza utançtan yerin dibine 
battım... Birkaç oy alıp o koltukta oturmak 
için böyle küçüklükler yaratmanız inanın ki 
toplum tarafından tasvip edilmiyor, siyasi 
hayatın bir ayıbı olarak görülüyor..

Uygar bir ülkede böyle bir şey olsa 
(Olmaz tabii, olsa uygar ülke olmaz) basın 
ertesi gün İç işleri bakanını istifa ettirirdi..

Bizde basın bu kötü işleri sahiplenmez, 
günlük gelir geçer ise meydanı boş bulanlar 
da her türlü rezilliği yapar..

İçişleri Bakanı Akdülkadir Aksu; Emniyet 
Amirini sürerken, adı gibi biliyordu ki, bir 
kaç yazı ile bu geçiştirilir.. Unutulur...

Vay benim güzel vatanım, vay benim 
Cumhuriyetimi kuran, şehitler veren büyük
lerim; Bu Cumhuriyeti eşitlik, yasaların 
üstünlüğü ilkeleri için kurdunuz. Bu gün 
için ben utanıyorum, size layık olamadık.

Benim ha!c#ı yüz derim kalınlaşmadı, 
yüzüme tükürdükleri zaman oh yağmur 
yağıyor demiyorum.

Utançtan yerin dibine batıyorum..

ABONE OLDUNUZ MU?
rfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Eski Bakan Meral Akşener, hükümete yüklendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Tansu Çiller hüküme
tinin eski İçişleri 
Bakanı yeni MHP’li 
Meral Akşener, 
Gemlik’e geldi. 
Şener, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile AKP'ye 
yüklendi.
Belediye Düğün 
Salonu’ndadüzenle- 
fleOlJy a n J ürkiy em " 
adiı toplantıya MHP 
İl Başkam Necati 
Özensoy ile 
MKYK Üyesi İsmet 
Büyükataman'ın 
yanı sıra çok sayıda 
partili katıldı. 
Düzenlenen toplantı
da Şehit ailesine 
mensup kişilerle par
tiye 
yeni üye olanlara 

rozetleri Meral 
Akşener tarafından 
takıldı.
Eski İçişleri Bakanı 
Akşener, yaptığı 
konuşmada "Türkiye 
Cumhuriyeti böyle bir 
başbakanı hak 
etmiyor" dedi.
Meclisten çıkarılan 
kanunlardan habersiz 
meclis başkanı 
bulunduğuna da 
değinen Akşener, 
"Ne zaman vahim . 
bir olay oluyor 
başbakan uçakta, 
İç İşleri Bakanı ise ya 
yok, yara fuarlarda 
geziyor" diyerek 
AKP hükümetinin 
başındakiler! 
eleştirdi.
Tayyip Erdoğan 
ile Çevik Bir’i 
boyunlarına boynuz 

takmakla suçlayarak 
"Çevik Bir, AKP'ye 
çalışan bozuk 
balanstır. AKP için 
vatandaş boşuna 
Aldanma Kandırma 
Partisi demiyor.
Vatandaş sonunda 
isyan edip Kocatepe 
camiinden iktidar 
istifa, Başbakan 
İran’a seslerini yük
seltmedi.
Kimsesizlerin 
Türkiye’si olacağını 
iddia ederek yola 
çıkan Erdoğan'ın, 
1989 yılında tamponu 
telle bağlı aracı 
vardı ancak ne oldu 
da 1994 yılında 
Büyükşehir belediye 
başkan adayı 
olduktan sonra 
tanesi 1 milyon doları 
aşan 4 adet villa satın 
alabiliyor" dedi. 
Eski İçişleri Bakanı 
Meral Akşener, 
konuşmasının 
tamamında AKP 
hükümeti ile Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
yüklenirken ileri 
sürdüğü bir 
çok yolsuzluklardan 
bahsetti.
Yetkisi sonşuz,

sorumluluğu sıfır 
olan danışmanın 
Amerika'ya gidip 
Başbakana yaptığı 
saygısızlığın kendi
lerinin de onuruna 
dokunduğunu 
söyleyen Akşener, 
"Üzerine sifonu 
çekmeyin, ne olur 
bu adamı kollayın 
demesi, yurda 
döndüğünde hesap 
sorulmaması, 
kanımıza dokunuyor.

Türk bayrağının 
yerlere atılması 
kanımıza dokunuyor. 
Şehitlerimize 
başsağlığı dilemesi 
yerine kavşak açıl
malarına katılması > 
kanımıza dokunuyor. 
Bizim çocuklarımızın 
dağlarda askerlik 
yaparken onun 
çocuklarının bilmem 
kimin paralarıyla 
Amerika'da eğitim 
görmesi kanımıza

F

te 
b»!d İte

dokunuyor" şeklinde 
konuştu.
Yaklaşık 1 saat ■ 
boyunca MHP'lilere 1 
konuşan Eski Bakan 
Meral Akşener, 
Başbakan Erdoğan'aI 
yönelik suçlamaların
da "Sayın 
Başbakanın şehit 9 
cenazelerine tahrik 1 
oluyor diyerek 
katılmaması ise a 
kendisinin en büyük 
ayıbıdır" dedi.

Her Çeşit Emlak
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKIARK İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı

l
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. 
t Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

I

!I

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, ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır, 
SEKER SİGORTA İ

Mac/de ÖZALP
Tel:513 24 74 Fax:51411) 21

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gazi Üniversitesi, 
(GÜ) Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Görevlisi Dr. Ünsal 
Soygür, Türkiye'de 
depremlerden 
hiçbir şey 
öğrenilmediğini 
belirterek, 1999'dan 
önceki depremlerde 
yaşananların, 
199,9 depremlerinde 
de. yaşadığını 
söyledi.
Türkiye Mimarlar 
Mühandisler Odaları 
Birliği İnşaat 
Mühendisleri 
Odası Ankara 
Şubesi Düzce’ 
Temsilciliği tarafın
dan "Deprem ve 
Geoteknik" ile 
"Depreme Dayanıklı 
Yapı Tasarımı" 
konulu seminer 
düzenlendi.
•Düzce Ticaret ve 
Sanayi Odası'nda 
düzenlenen 
seminere konuşmacı 
olarak katılan GÜ 
Öğretim Görevlisi

I

Dr. Ünsal Soygür, 
depremlerden hiçbir 
şey öğrenilmediğini 
ifade ederek, 
"Depremlerden 
hiçbir şey öğren 
miyoruz. Yaşadığımız 
her depremde 
aynı boşluk, aynı 
hazırlıksız durum, 
felakete, teslimiyete' 
kapılma. 1999 yılında 
yaşanan Marmara 
Depremi öncesinde 
de birçok deprem 
yaşadık, fakat 
hiçbirinden bugüne 
kadar ders almadık. 
Öncelikli olarak 
depremle yaşamayı 
öğrenmekten başka 
çaremiz yok. Bu zor 
değil, öğrenmememiz 
için hiçbir sebep yok. 
Bebeklikten mezara

kadar kesintisiz 
eğitimli olmalıyız" 1 
dedi.
Soygür, Marmara >1 
depremini yaşamış 1 
olan illerde kat 
ilavesinin ne zaman 
olacağını merak 
ettiğini de belirterek, 
"Kat ilavesi 
Düzce'de başarıyla j 
sonuçlanmış. 
İnşaatlarımızda 
zemin, temel ve üst 
yapı üçlüsü birlikte I 
ve uyumlu olmalıdır"' 
diye konuştu.
Soygür'ün ardından i 
konuşan İnşaat 
Yüksek Mühendisi J 
Kemal Türkarslan da, 
"Depreme Dayanıklı| 
Yapı Tasarımlan" J 
konusunda bilgiler J 
verdi.
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h bir W Böceği olsam” Mu resim yarışmasının sonuçlan açıMandı

Bursa Büyükşehir 
Belediyçsi’riin 
Müzeler Haftası 
etkinlikleri 
kapsamında 
Milli Eğitim 
İl Müdürlüğü 
işbirliğinde düzen
lediği “Ben Bir 

. İpek Böceği Olsam' 

konulu resim 
yarışması 
sonuçlandı.
25 okuldan
toplam 591 eserin 
katıldığı yatışmada 
dereceye giren 
öğrencilere
ödülleri Büyükşehir 
Belediyesi

Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın.tarafından 
verildi. 7-12 yaş 
arası, ilköğretim 
okulu öğrencileri 
arasında yapılan 
“Ben Bir İpek Böceği 
Olsam” konulu 
resim yarışmasında 
birinciliği Akpınar 
İlköğretim Okulu 
5. sınıf öğrencisi 
Damla Barış 
Levent kazandı.
Yarışmada Fidyekızık 
İlköğretim Okulu 
4. sınıf öğrencisi 
Derya Sarı ikinci, 
Kültür Koleji birinci 
sınıf öğrencisi 
Selen Toygun’da 
üçüncü oldu. 
Jüri üyelerinin 
oldukça zorlandığı 
değerlendirmede 
Öykü Bulca, 
Burcu Kasırga, 
Gizem Dokuzlu, 
Tuğçe Dolgunyıldız 
ve Sudenaz 
Baydar’ın eserleri de 
mansiyon dalında

ödüle layık görüldü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın ödül 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
ipek böceğinin 
öğrencilere 
örnek olacak 
bir yaşamı 

olduğunu belirterek, 
“Öğrencilerimize 
farklı bir konuyu 
ele almalarını 
istedik. Bunu da 
öğrencilerimizin 
hayal güçlerini 
kullanarak yaptıkları 
resimlerden ne 
denli doğru bir 
konu ele aldığımızı 
görüyoruz. Bu 

tür resim 
yarışmaları 
çocuklarımızın 
içlerindeki dünyâyı 
dışarı /ansıtmaları 
ve yeteneklerini de 
sergileme imkanı 
buluyorlar” 
diye konuştu.
Yalın daha sonra 
dereceye girenlere 
ödüllerini verdi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve
EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA

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

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Esnaf işsizlikten
örgü örüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Katlı otopark 
altındaki Çarşı 
esnafı yaşadıkları 
işsizlik sorununu 
el işleri yaparak 
gideriyorlar.
Sabah açtıkları 
dükkanlarına 
gün boyu müşteri 

beklemekten 
yorulan ve canları 
sıkılan bayan 
esnaflar, boş bekle- 
mektense örgü örrek 
vakit geçiriyorlar. 
Kış ayları 
boyunca iş yapama
maktan.yakınan 
Çarşı esnafı 
yaz aylarına 

girilmesiyle de 
sıkıntının sürdüğünü 
söylüyorlar.
Çarşıya günde 
çok az sayıda 
müşterinin gelmesi 
nedeniyle zor 
günler geçirdiklerini 
söyleyen esnaflar, 
işsizlikten 
yakınıyorlar.

Sayfd

Bayrampaşa’da bina çöktü: i yaralı
Bayrampaş'da, 
bir işhanının sac 
kesme atölyesi 
olarak kullanılan 
zemin katı, 
2 kat aşağı çöktü. 
Olayda ilk belir
lemelere göre 
3 işçi yaralandı. 
Olay, dün saat 
16.45 sıralarında 
Bayrampaşa 
Orta Mahalle 
Maltepe Caddesi 
Emintaş Aker Sanayi 
Sitesi içinde bulunan 
3 katlı işhanında 
meydana geldi. 
İşhanının, sac 
kesme atölyesi 
olarak 
kullanılan zemin 
katı, sacların

ağırlığına dayana
mayınca 
2 kat aşağıya 
çöktü.
Çevrede büyük 
panik yaşanırken, 
olay yerine itfaiye, 
ambulans ve 
kurtarıcı aracı 
sevk edildi.
Olayda ilk 
belirlemelere

göre 3 işçi 
çeşitli yerlerinden 
yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. 
Vatandaşlar, zemin 
katın büyük bir 
gürültüyle 
çöktüğünü belirterek, 
yaralı işçilerin 
hastaneye / 
kaldırıldığını 
ifade etti.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
Het fiili (iliMtm, elem ilanlarınız

tc reklamlarınız için bizi arayın MP

KÖRFH IEIUI
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel:(0.224)51396B3Fax:5133595

Güzelvalı Yenikapıiskelesinde yarıya yaklaşıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa-lstanbul arasını 
75 dakikaya düşüre
cek olan Hızlı 
Feribot Projesi için 
Güzelyalı’da yapacağı 
iskele inşaatında 
yarıya yaklaşıldı. 
Temeli 19 Mart Pazar 
günü Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
tarafından atılan 
Güzelyalı İskelesi’nin 
inşaatı geceli 
gündüzlü çalışmayla 
sürüyor. Körfez’in 

meşhur rüzgarından 
dolayı çelik kazık 
çakılmasının gün 
boyu yapılamadığını 
belirten Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, 
"Rüzgarlı havada 
çelik kazık dikilmiyor. 
Bundan dolayı genel
likle ekiplerimiz rüz
garın hiç olmadığı 
güneş doğmadan 
önce çalışıyor. Çalış
malarımızı meteorolo
jiden aldığımız hava 
durumu raporuna 
göre planlıyoruz” 
şeklinde bilgi verdi. 
Yetkililer, üstlen ici 
firmanın 85 işçisiyle 
iskelenin dolgu 
çalışmalarının yanı 
sıra ikmal ve terminal 

binası yapımını 
sürdürdüğünü 
bildirdi.
İDO’nun en büyük 
terminali Güzelyalı’ya 
yapılıyor
İnşaatını Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
üstlendiği 53 dönüm 
üzerine kurulacak 
Güzelyalı İskelesi 
bünyesinde, 
370 m rıhtım, 10 m 
genişliğinde ve 90 m 
uzunluğunda iskele, 
1380 m2’lik terminal 
binası, 150 m dalga 
kıran, 560 m2 ikmal 
binası ve 200 araçlık 
otopark bulunacak. 
400 yolcu kapasiteli 
terminal binasının 

içerisinde ise, 
bekleme salonu, 
kafeterya, satış 
üniteleri, bilet gişeleri, 
güvenlik odası, ofisler 
ve VİP salonu yer 
alacak.
Güzelyalı İskelesi 
tamamlandığında 
İDO’nun en büyük 
terminali olacak.
Başkan,Şahin: 
“Söz verdiğimiz gibi 
gününde bitireceğiz” 
Büyükşehir Belediye 
Başkam Hikmet 
Şahin, Güzelyalı İske
lesi inşaatının 2 ayda 
yüzde 45 seviyesine 
ulaştığını, diğer 
yatırımlarda olduğu 
gibi bu çalışmayı da 
söz verdikleri süre 
içinde bitireceklerini 
söyledi. Şahin, 
yılsonuna kadar 
bitirilmesini planladık
ları Güzelyalı , 
İskelesi’nin hizmete 
girmesinin ardından, 
İDO’nun alacağı 2 
adet arabalı hızlı 
feribotunda seferlere 
başlamasıyla Bursa- 
İstanbul arasının 75 
dakikaya düşeceğini 
vurgulayan Başkan 
Şahin, "Hızlı Feribot

Projesi ile İstanbul- 
Bursa arasındaki 
karayoluyla 3,5 saat 
süren ulaşım deniz 
yoluyla 75 dakikaya 
inecek. Güzelyalı, 
Bursa’nın dünyaya 
açılımın yeni noktası 
olacak” dedi.
Başkan Şahin: 
“Yeni ufuklara 
doğru durmadan 
koşuyoruz” 
İskelenin ve sipariş 
edilen dünyanın en 
gelişmiş feribotlarının 
devreye girmesiyle 
birlikte, günde 
yaklaşık 1500 aracın 
taşınacağını ifade 
eden Şahin, 
"Gerek İstanbul'dan 

Ege’nin 15-17 
vilayetine gidecek 
vatandaşlar, gerekse 
de Bursa’dan 
gidecekler 75 
dakikada İstanbul'un 
merkezine ulaşacak
lar. Güzelyalı Hızlı 
Feribot Projesi ile 
ulaşımda çağdaş, 
hızlı ve konforlu 
ulaşım devri başlaya
cak. Bursa'mızın 
büyük hedeflerini 
ve halkımızın büyük 
rüyalarını gerçeğe 
dönüştürmek için 
var gücümüzle, 
yeni ufuklara"' • 
doğru durmadan 
koşuyoruz* 
diye konuştu.
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İlköğretim okullarına “e-kayıt”lar başlıyor
ilköğretim okullarına 
kayıtlar 1 Haziranda 
başlıyor.
Kayıtlar, Adana, 
Ankara, Eskişehir, 
İstanbul ve İzmir'de 
internet üzerinden 4 
alınacak. Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik, 
bu yıl pilot olarak 
uygulanmaya 
başlanacak "internet
ten kayıt" ile ilgili 
genelge yayınladı. 
Genelgede, İlköğretim 
Kurumlan Yönetme 
liği'nde kayıtlar 
konusunda değişiklik 
yapıldığını ve kayıtlar 
Sırasında velilerin 
beyanının esas alı
nacağı hükmünün 
getirildiğini belirten 
Çelik, ayrıca kayıt
ların elektronik ortam 
da alınmasının öngö 
rüldüğünü ifade etti. 
Bu çerçevede, Adana, 
Ankara, Eskişehir, 
İstanbul ve İzmir'de 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılından 
itibaren, yeni kayıt

ların internet 
üzerinden yapılabile
ceğini kaydeden 
Çelik, internet 
üzerinden kayıt 
işlemlerin şu şekilde 
yürütüleceğini 
bildirdi:
- Veliler internet 
üzerinden kayıt 
başvurularını 
1 Haziran-14 Temmuz 
2006 tarihleri 
arasında internet 
ağına bağlı bir 
bilgisayardan 
http://meb.gov.tr veya 
http://ilsiş,meb.gov.tr 
adresinden.ilköğretim 
okulu çağındaki 
çocuğunun TC 
kimlik numarasını 
girerek "e-kayıt 
öğrenci başvuru 
formu" doldurulacak 
- İl/ilçe Milli Eğitim 
müdürlükleri ve 
ilköğretim okulları, 
mesai saatleri 
içerisinde gerekli per
sonel bulundurarak 
internet ağına bağlı 
tüm bilgisayarlardan

velilerin kayıt işlem
lerine yardımcı olacak 
- Kayıt işlemlerinde 
velilerden hiçbir 
surette gönüllü veya 
gönülsüz bağış 
istenmeyecek-

■ W müdürle'H/^^n 
oku'İâ kayıt için 5^ 
bâşvurâh^çücukiâi-’ 
dan, nüfusa kayıf 
olmayanların beyana 
dayalı kimlikleri ile 
baba, ana, vasi veya 
kayyımlarının kimlik
lerini ve adreslerini o 
yerin nüfus müdür
lüğüne bildirecekler.
Bu durumda olan 
çocüklar geçici 
kayıt yapılacak, nüfus 
müdürlüklerince 

nüfus kimlikleri 
verildikten sonra 
kayıt işlemleri 
elektronik ortamda 
gerçekleştirilecek 
- İl/ilçe öğ renciyer-,. - 
leştifipe kbıfii^oh-

terinin ve velilerin 
danışmak üzere 
ulaşabilecekleri kişi
leri ve irtibat telefon
larını belirtecekler 
- Bu komisyonlar 
velilerin beyan ettik
leri adres bilgilerini 
de dikkate alarak 
okullar için öğrenci 
alacakları çevreyi, 
planlayıp, 25 Temmuz Cek. Beyan ettikleri 
tarihine kadar sis- mahallede ikamet

teme girecekler. 
-"Başvuru işlemlerinin 
tamamlanması ve 
il/ilçe komisyonları 
tarafından çevre belir
leme işlemlerinin 
bitmesinden sonra 
okul müdürleri 
tarafından 27 
Temmuz-11 Ağustos 
2006 tarihleri arasın
da başvurular sistem 
üzerinden ince
lenecek. Beyan ettiği 
adreste ikamet 
etmeyenlerin çocuk
larının kayıtları kendi 
bölgelerine 

^örçleh^irilejgek 
-İlköğretim okulu 
müdürleri, 27 - 
Temmuz-11 Ağustos 
2006 tarihleri arasın-- 
da internet ağından 
okullarına yerleşti 
riien öğrencilere ait 
adres bilgilerini ala
cak, bilgiler 
köy/m a h a Ile m u hta r- 
larındaki İkamet kayıt- 
lârındankontroled ile- 

etmelerine rağmen 
muhtarlıkta kaydı 
bulunmayanların 
ikamet işlemleri 
muhtarlık ve 
emniyetle işbirliği 
yapılarak sağlanacak 
- İl/ilçe öğrenci yer
leştirme komisyon
ları, okul müdürlük
lerinden aldıkları geri 
dönüşten sonra 
öğrencilerin kesin 
kayıt işlemlerini 
tamamlayarak, 14 
Ağustos 2006 tari
hinde ilan edecekler 
- Veliler, çocuklarının 
kimlik numarası ile 
yerleştirildikleri 
okulları 14 Ağustos 
2006 tarihinden 
itibaren-Bakanlığın 
internet adresinden 
öğrenebilecekler 
- Okul müdürlükleri, 
okullarına kesin 
kayıt yapılan 
öğrencilerin sınıf 
listelerini okulda 
velilerin görebileceği 
bir yerde ilan 
edecekler.

Buderus
(jsisaîT)

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ 
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytâş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

http://meb.gov.tr
http://ilsi%25c5%259f,meb.gov.tr
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Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, eylemlerle ilgili örgütsel bir oluşumun varolduğunu söyledi

"Danıştay’daki saldırı örgüt işi11
Emniyet Genel 
Müdürü Gökhan 
Aydıner, pâmştaydaki 
s ilahh $afdı fi ve .
Cumhüriyöt ' Z
Gazetesine yöneI i k. 
bom balı eylemlerle. 
ilgili örgütsel bir 
oluşumun var 
olduğunun 
saptandığını ve 
mensuplarının 
yakalandığını söyledi. 
Danıştaydaki 
silahlı,saldırının 
ardından saldırgan 
Alparslan Arslan'ı 
bina çıkışında 
yakalayarak etkisiz 
hale, getiren' polis 
memurları Şenol 
Altan ve Ercan 
Kızılhan'a verilen 
takdirname ve ödül 
töreninde konuşan 
Aydıner, 5,10 ve 11 
Mayıs tarihlerinde 
Cumhuriyet 
Gazetesine yapılan 
bombalı saldırı 
olaylarının ardından 
İstanbul polisinin 
gerekli çalışmayı 
yaptığını, olay 
yerindeki görüntü

vedelillerdent süratle 
harekete:, geçerek, 
operâşyonu 
genişlettiklerini 
kaydetti.
Saldırının .faillerinin 
yakalanmasıyla* birlik
te ekiplerin "yumağın 
ucuhü tutarak" olayı 
hızla 'aydınlattıklarını 
belirten Aydıner, 
olayın faili Ârşlan'ın 
aracındakisilahlar 
ile parmak izi gibi 
delillerin kriminal 
polis laboratuvar- 
larında incelenerek 
değerlendirildiğini 
ve 5 ayrı yerde 
şüpheliler ile 
bilgisi olabilecek 
ya da bilgisine 
başvurulabilecek 
kişilerin topar

landığını yanlattı. 
Ayın- 17'sinde biri 
saldırıdayım 
gerçekleştiren 
Alparslan Arslan 
olmak üzere 2 
kişinin, ertesi ğün de 
8 kişi olmak üzere 
olaylarla ilgili toplam 
17 kişinin gözaltına 
alındığını kaydeden 
Aydıner, 4 günlük 
sorgulama süresi 
bitenlerin adliyeye 
sevk edildiğini ve 
tutuklandığını dile 
getirdi. Aydıner, 
olayla ilgili iki 
kişinin de arandığını 
söyledi.
Saldırılarla ilgili, 
"Bir oluşum var. 
Bir kişinin kendi 
fevri tavrı olarak 

görünmüyor" 
diye konuşan 
Aydıner, olayı 
kişi ve delillerle birlik
te ortaya çıkaran 
emniyet teşkilatının 
büyük başarı 
gösterdiğini vurgu
ladı. Gökhan 
Aydıner, "Olaylarla 
ilgili örgütsel bir 
oluşumun var 
olduğu saptanmış, 
mensupları yakalan
mıştır. Örgütü 
isimlendirmek söz 
konusu değildir" 
dedi.
Emniyet Genel 
Müdürü Aydıner, 
saldırı olaylarına 
karışanların 
Susurluk olayıyla 
bir bağlantısı olup 
olmadığının 
sorulması üzerine 
"Örgüt, suç grubu, 
tamamen ele 
geçirilmiştir.
Uzantısı var mı, 
bu İncelenmektedir. 
Olaylarla ilgili 
polemikler meydana 
gelebilin" diye 
konuştu.

Ecevit'in durumu cid?|
Eski Başbakan 
Bülent Ecevit'in 
genel durumun
da, anesteziden 
uzaklaştırıl
masının ardından 
beklenen deği 
şiklikjerin oluşma 
diğı, durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu, halen 
yaşam destek 
ünitesine bağlı 
olarak tedavi ve 
bakımına devam 
edildiği bildirildi.
Ecevit'in tedavi altın- Bakım Ünitesi'nde

dolaşım fonksiyon
ları stabil olup, 
tedavi ve bakımına 
Anesteziyo.loji Yoğun

da bulundurulduğu 
Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi'nden 
(GATA) yapılan açık
lamada, şu bilgilere 
yer verildi:
"Syın Bülent 
Ecevit'in dün saat 
10.00'da anestezi 
etkisinden 28 saat 
uzaklaştırılmış 
haldeyken yapılan 
değerlendirme sonu
cunda genel duru
munda beklenen 
değişikliklerin oluş
madığı, durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
ve koma durumunda 
olduğu saptanmıştır. 
Halen yaşam destek 
ünitesine bağlı 
olarak solunum ve 

devam edilmesinin 
uygun olacağı 
değerlendirilmiştir." 
GATA'nın önünde 
DSP' literln bekleyişi; 
sürüyor. DSP 
Genel Merkezinin 
koordinasyonunda, 
Ecevit'in GATA'da 
kaldığı her gün belir
lenen illerden DSP 
örgütünün yönetici
leri ve temsilcileri 
Ankara'ya geliyor. 
Ecevit için açılan 
ziyaretçi defter
lerinden 7 cildin 
dolduğu, bunlara 
10 binin üzerinde 
Ecevit'i anlatan ve 
geçmiş olsun dilek
lerini içeren mesaj 
yazıldığı belirtildi.

V

Isıtma, sıcak su ve 
kontrol cihazlannûa 
m 1

✓ KOMBİ
✓ KAT KALORİFERİ 

, ✓ MERKEZİ ISITMA 
> ✓ RADYATÖR

✓ SPLİT KLİMALAR Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
w T Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

/ DOGALGAZ SOBASI Şube: Ba,"Ş“ö.22Cad’No:4 
e-mail : c_demirli@yahoo.com
www.ulukaya-ticaret-ltd.com
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AKP’den belediyelere dini içerikli yayın yasağı
AK Parti, 
belediyelere, dini 
içerikli kitapçık, 
kitap, broşür hazırla
mayı ve program 
yapmayı yasakladı. 
Önümüzdeki 
günlerde tüm 
belediyelere genelge 
gönderme kararı alan 
AK Parti, '‘din 
konusunda fetva ver
mek sizin işiniz değil, 
bırakın Diyanet 
versin" uyarısı 
yapacak. AK Parti'nin 
Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Nihat Erğün, "Dini 
içerikli neşriyat bas
mak bizim işimiz 
değil, Diyanetin 
işidir. Belediyeler 
önce 'Trafik kazaları 
nasıl önlenebilir' ona 
bakmalıdır" dedi. 
AK Parti yönetimi, 
Beyoğlu 
Belediyesi'nin öğren
ciler için dini içerikli 
trafik rehberi hazırla
masının ardından 
tüm belediyeleri 
genelgeyle uyarma 
kararı aldı. Önsözünü 
Beyoğlu Belediye 
Başkanı Misbah 
Demircan'ın yazdığı 
Çocuklara Trafik 
Bilgileri ve Eğitimi

adlı kitapta 
"Kuşkusuz trafik 
kazaları da diğer 
büyüklü küçüklü 
bütün olaylar gibi 
takdir-i ilahidir. 
Çünkü her şey 
Allah'ın takdirine 
bağlıdır. Bazılarının 
'Vatandaş trafik 
kazaları kader 
değildir' teraneleri 
bizim birlik esası 
üzerine kurulu 
inançlarımıza 
aykırıdır. Şayet alkol
lü içkiler ve uyuştu- 
rucünun inancımıza 
göre haram olduğu 
esasından hareketle 
ciddi bir çalışma 
yapılsaydı kazalar 
azaltılabilirdi" 
yönünde tespitler 
alıyordu.
İlahiyatçı Halis 
Ece'nin kaleme aldığı 
ve belediyenin 
10 bin adet bastırdığı ’ 
kitapçık, ilköğretim 
öğrencilerine- 
dağıtılmıştı.
Tartışmalara yol açan 
kitapçığın ardından 
harekete geçmeye 
hazırlanan AK Parti, ' 
belediyelerin dîni' 
içerikli neşriyat hazır
lamasını ve program 
yapmasını yasaklaya
cak. AK Parti Yerel

Yönetimler Başkanlı 
ğı Önümüzdeki 
günlerde partili 
tüm belediyeleri 
genelgeyle uyaracak. 
Genelgeyle 
belediyelere, 
"Dini içerikli proğ 

ram ve neşriyat sizin 
işiniz değil, kaldı ki 
bu neşriyatı içeriği 
nin, programın içer
iğinin doğruluğunu 
yanlışlığını tespit 
edecek ne uzmanınız 
var ne uzmanlığınız 

_var. Bu işsizindeğil 
Diyanetin işidir? 
Siz fetva vermeyin" 
uyarısı yapılacak? 
Parti yönetimi,- • 
yasağa uymayan — 
belediyeler hakkında 
parti yönetimi yap
tırım uygulama kararı 
aldı. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Nihat Ergün de 
yaptığı açıklamada, 
belediyeleri daha 
önce sözlü olarak ?

uyardıklarını, 
ancak bu uyarının 
bazı belediyeler . 
tarafından dikkate _ 
alınmadığını söyledi. 
"Öyle görünüyor 
ki bir genelge 
yayımlayacağız" 
diyen AK Partili 
Ergün, fetva ver
menin belediyelerin 

görevi olmadığını 
kaydetti.
Dini bilgileri gün
cellemenin de 
belediyelerin işi 
olmadığını, Diyanet 
İşleri Başkanlığının 
görev alanına 
girdiğini ifade eden 
Ergün, "Bu işe 
belediyeler girme 
meli. Belediyelerin 
işi bu değil. 
Belediyeler önce 
trafik kazalarının 
nas ıj önleneceği ne 
bakmalıdır.-- 
Bırakın'fetvayr- 
Diyanet işleri 
yayınlasın. Müftü^r? 
söylesin, Belediye 
Başkanı değil" 
diye konuştu.
Ergün, önümüzdeki 
günlerde tüm 
belediyelere bir 
genelge göndererek, 
bu konudaki

. yasağı duyuracak
ları n ı v urgu I ad ı.

Barbaros BALMUMCU

BarbarosçaJ

Gemlikspor Pinpon Takımı’na 
başarılar

Gemlikspor pinpon takımı Bolu’da 2. 
liğ’e çıkmak için mücadele edecek.

-3 Haziran 2006 tarihinde Bolu’da yapıla
cak olan 2. Lig pipon maçlarına katılacak.

Grup takımlarının kuvettli olduğu 
söyleniyor ama Gemlikspor pinpon 
takımının başarılı olacağına inanıyorum.

Hazine net 1,9 milyar 
YTL borçlandı

Mortgage çok yakında geliyor
—......     CT—III......... ■■

Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK1 Başkanı 
Doğan Cansızlar, 
Meclis'te görüşülen 
Konut Finansmanı 
Kanunu Tasarısı'nın 
Haziran ayı sonuna 
kadar yasalaşmasını 
beklediklerini 
belirterek, "2006’nın 
ikinci yarısında 
uygulanabileceğini 
tahmin ediyoruz"

dedi.
SPK Başkanı 
Cansızlar, yaptığı 
konuşmada, 
tutsat (mortgage) 
ile ilgili yasa 
tasarısının Meclis'te 
ele alındığına- 
işaret ederek, bu 
sistemin sağlıklı 
işleyebilmesi için 
tapu ve kadastro 
işlemlerinin "hayati

önem-taşıdığını" 
söyledi.
Cansızlar, tutsat 
sistemiyle "tasarruf 
yapan vatandaşlar 
ile konut almak 
isteyen vatandaş 
arasında köprü 
oluşturulacağını" 
ifade ederek, çok 
daha korumalı, 
korunaklı, uzun 
vadeli, az maliyetli

krediye olanak 
sağlanacağını 
belirtti. Doğan 
Cansızlar, konuya 
ilişkin yasal düzen 
lemenin Haziran 
ayına kadar çıkmasını 
beklediklerini 
belirterek, "2006'nın 
ikinci yarısında bu 
sistemin uygulan
abileceğini tahmin 
ediyoruz" dedi

Hazine bugün, net 
1,9 milyar YTL borç
landı. Hazine'nin 
düzenlediği 686 gün 
vadeli Yeni Türk 
Lirası (YTL) cinsin
den iskontolu tahvil 
ihalesinde, bileşik 
faizyüzde 15,77 
aofdû=^=İ7J. 
İhaTeyemominal 1 
milyar 560 milyon 
YTL teklif gelirken, 
nöminal 928,3 mil 
yon YTL, net ise 
701,9 milyon YTL'lik 
satış^ yapıldı. İhalede; 
basit faiz yüzde 
17,12 oldu.
Hazine, piyasa yapıcı 
bankalara yapılan 
net_1 milyar 162,5 
milyon YTL'lik 
satışla birlikte; 
toplam l milyar 
864,4 milyon YTL net 
borçlanmaya gitti. 
Tahvillerin geri 
ödemesi 9 Nisan 
2008'de yapılacak. 
Öte yapdarh— 
Hazine'nin 11 
Nisan'da düzenlediği 
728 gün vadeli Yeni 
Türk Lirası (YTL) 
cinsinden iskontolu 
tahvil ihalesinde, 
bileşik faiz yüzde 
13,77 olmuştu.
Buna göre, ihaledeki

faiz, bu kağıda en 
yakın tarih olan 11 
Nisan'daki ihalede 
gerçekleşen bileşik 
yüzde 13,77'ye göre 
2,22 puan yükselmiş 
oldu. Bu arada, 
Hazine dün de 5 yıl < 
vadeli, 6 ayda bir 
değişken kupon 
ödemeli tahvil ihale
si ile kamu kuru
luşları ve piyasa 
yapıcılara yapılan 
net 1 milyar 442 
milyon YTL'lik . 
satışla birlikte, 
toplam 2 milyar 
376,3 milyon YTL 
net borçlanmıştı.
Böylece gerçekleşti 
rilen toplam 1 milyar 

7^86^4 milyon YTL'lik 
-net borçlanma ile 

birlikte Hazine, iki 
günde toplam-net 4 

_milyar 240,7 milyon
YTL borçlanmışı 
oldu. .
Hazine bugün, 
7~mt1yar839"milyon 
YTL'si piyasaya, 
711 milyon YTL'si de 
kamu kuramlarına 
yapılan satışların 
geri ödemesi olmak 
üzere, toplam 8 mil
yar 550 milyon YTL 
iç borç ödemesi 
yapacak.

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

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM: (0.532) ^6 5^96

T Jİ3 5^9

ABONE OLDUNUZ MU?ez
OKUYUN OKUTUN

KİRALIK DEVRE MÜLK
KaLICAN CLUP PATARA 

TatîL KöyürN(İE

25Haziran • 9 Temmuz arası 
KİRALIK DEVRE MÜLK 
‘'Di$ Hekimi Özcan Vural

Ev-Tfalj StS 18 99 
GSMÎ(0Î536 817 21 05



24 Mayıs 2006 Çarşamba [göfTm Sayfa 10

Bebeklerde beslenmenin önemi
Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Şube 
Müdürü Dr. Ülkü 
Oğuz, 0-3 yaş 
çocuklarda organik 
beslenmenin önemli 
olduğuna dikkat 
çekerek, sağlıklı ve 
doğal gıdalara ihtiyaç 
olduğunu söyledi. 
Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Şube 
Müdürü Dr. Oğuz, 
çocuk sağlığı ve 
gelişimi hakkında 
bilgiler verdi.
'Sağlıklı çocuk, 
sağlıklı nesiller, 
sağlıklı gelecek 
demektir' diyen 
Oğuz, " Doğumdan 
itibaren bebeklerin 
beslenmesi, bu 
yolda en önemli 
adımı oluşturur. 
İnsan beyni 
gelişiminin yüzde 
90'ını hayatının ilk

3 yılı içinde tamam
lar. Bu nedenle 
0-3 yaş grubunda 
ek gıdalara geçişle 
birlikte sağlıklı 
bir gelişme için 
yeterli ve dengeli 
beslenmenin yanı 
sıra, tabii ve güvenli 
gıdalara ihtiyaç 
vardır. Bu gıdalar. 
tarladan sofraya 
kadar, üretimin her 
aşamasında kontrollü 
olarak, kimyasal 
girdi kullanılmadan

üretilen sertifikalı 
organik ürünlerdir" 
dedi.
Sindirim sisteminin 
yetişkinlerden çok 
daha hassas olan 
bebeklerin, organik 
tarımla üretilmiş olan 
doğal, katkısız 
sebze ve meyvelerle 
beslenmesinin 
son derece önemli 
olduğunu ifade 
eden Oğuz, 
"Büyüklere 
zararsız olan

birtakım kimyasallar, 
çocuklar açısından 
çok tehlikeli olabilir. 
Çünkü çocuklar 
vücut ağırlıklarına 
oranla yetişkinlerden 
daha fazla yer, 
içer ve nefes alır. 
Metabolizmaları 
hızlıdır, oksijen 
tüketimleri yüksektir 
ve bağışıklık 
sistemleri daha az 
gelişmiştir.
Kimyasal toksinlere 
maruz kalan 
çocuklarda kanser, 
aştım, doğumsal 
anomaliler, davranış 
bozuklukları, 
öğrenme güçlükleri, 
bozulan bağışıklık 
sistemleri nedeniyle 
sık hastalanma 
ve buna bağlı 
büyüme ve gelişme 
gerilikleri görülür" 
diye konuştu.

Barış Güler’in 
kaleminden

ÇİZİYORUM

7 YAŞ

ŞİİR KÖŞESİ

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
Ön muhasebe bilen

Excel veVVorld PC programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor
SİNAN REKLAM

TEL; (0.224) 513 41 55

Demir Ali Baydar

Gurbet Çilesi
Terkeder kööyünü satar çiftini 
Dağlara yuvalar konar gurbette 
Yüklenir sırtına şehrin derdi 
Bir hayale ömür sunar gurbette

Kızaran sularda batar ümidi
Kardeş ihaneti yıkar yiğidi 
Bir dost vurgununda böyle eridi 
Titreer ilikleri donar gurbette

Gri gök kubbeye hayaller dolar 
Sıkışır yüreği, gözleri dalar 
Saçlarını ıslatırken damlalar 
Çatlar her zerresi, kanar gurbette

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok... 

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hattinızdan 3464’e mesaj atın.

Burnuunuu sızlatır egsoz kokusu 
Bir yerde yıkılır gece kondusu 
Yanık söylenirken sıla türküsü 
Tıkanır boğazı, yanar gurbette

www.elkoyun.com
TEMA
www.tema.org.tr

ELEMAN 

ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
ÇIRAK ARANIYOR

KİlHl DfSfT İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel I (0.224) 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

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

[SöllBS ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUNOKUTUN J

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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HRontakt lens göz mantarına yol açıyor
ARD Gıda ve İlaç önemli derecede küllerince vanılan firfinikABD Gıda ve İlaç önemli derecede

Yaş

KÜFumu (FDA) 
Hastalık Önleme ve 
Kontrol Merkezi, kon- 
takt lensin körlüğe 
neden olabilecek 

Pmantar enfeksi 
yonuna" yol açabile
ceğini bildirdi. 
Ünlü Eİâusch and 
Lomb firması tüm 

^ürünlerini Türkiye'nin 
de aralarında bulun-» 
duğu dünya pazarın
dan çekme kararı 
aldı. Sağlık Bakanlığı 
ise "ReNu" marka 
MoistureLoc kontakt 
lens solüsyonu 
kullanıcılarına ürün
lerini değiştirmelerini 
önerdi. Sağlık 
Bakanlığı’ndan alınan 
bilgiye göre, FDA^ 
tarafından hazırlanan 
raporda, kontakt lens 
kullanan bazı hasta
larda, kornea nakli 
gereğiyle sonuçlanan

dar

görme kaybı olabile
ceği kaydedildi.
Bildirilen enfeksiyon
lara "Fusarium" 
olarak adlandırılan 
bifmantar türünün 
neden olduğunun 
ifade edildiği rapor
da, "Amerika'nın 17* 
eyaletinde 109 şüphe 
li FüSariumKeratitis 
yakası CDCÂ/e kamu 
sağlık otoriteleri 
tarafından inceleme 
altına alınmıştır. 
Bausch and Lomb 
araştırmalar sırasın
da gönüllü olarak 
satışlarını askıya 
aldığını FDA'e 
bildirmiştir. Kasım 
2005'ten itibaren 
Asya'daki kontakt 
lens kullanıcıları 
arasında Fusarium 
keratitis vakaları 
bildirilmiştir. Şubat 
2006'da Bausch and

Lomb Kontakt 
lens kullanıcı 
lan arasında 
enfeksiyon 
vakalarıyla 
ilgili çok sayı
da bildirim 
aldıktan sonra 
Singapur 
ve Hong 
Kong'daki 
satışlarını 
gönüllü olarak 
durdurmuş
tur" denildi. 
Raporda ayrı
ca, 16 Mayıs 
2006 tarihinde 
Bausch and 
Lomb yet

kililerince yapılan
açıklamada, gerçek
leştirilen araştır
malarda ürünlerle 
ilgili bulaşıcılık, 
sahtelik yada steril 
olmama konularında 
hiçbir kanıt buluna
madığının belirtildiği 
hatırlatılarak, tek 
olasılığın 
MoistureLoc for
mülünün çok alışıl
madık ender durum
larda Fusarium 
enfeksiyonuyla ilgili 
riski artı rabildiğ in in 
olduğunun bildirildiği 
vurgulandı. Raporda, 
Bausch&amp;Lomb'u 
n bu ilişkiyi araştır
maya devam edile
ceğini belirtildi. 
Öte^andan, Sağlık 
Bakanlığı, "ReNu" 
marka MoistureLoc 
kontakt lens 
solüsyonu.kul
lanıcılarına ürünlerini 
değiştirmelerini öner
di. Sağlık Bakanlığı 
konuya ilişkin şu 
açıklamayı yaptı: 
"Söz konusu ürünün 
tüm dünya pazarın
dan çekilme kararı 
alınmış ve karar tüm 
ülke temsilcilerine 
bildirilmiştir. Bausch 
and Lomb firmasın
dan yapılan açıkla
manın devamında, 
MoistureLoc adlı 
ürün kullanıcılarına 
ürünlerini, ReNu 
Multiplus ve Multi- 
Purpose solüsyon da 
dahil olmak üzere 
başka tanınmış bir

ürünle değişim yap-
maları önerilmektedir. 
Bu iki ürünün güvenli 
ve etkin olduğu ve 
formülünün Moisture 
Loc'tan farklı Olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca 
değişim sırasında 
hiçbir aksaklıkla 
karşılaşılmaması için 
bu ürünlerin üreti
minin artırılarak bağlı 
kuruluşlara ulaştırıla
cağı belirtilmektedir. 
Ülkemizde piyasaya 
arz edilen Moisture . 
Loc kontakt lens 
solüsyonlarının üre
tim yeri İtalya olması
na ve bu bölgede 
Fusarium vakasına 
rastlanmamasına 
karşın firma tüm 
dünya pazarından 
MoistureLoc ürününü 
çekme kararı alması 
nedeniyle ülkemizde 
de söz konusu ürün
ler toplatılacaktır. 
Bausch and Lomb 
firması Türkiye 
temsilciliğinden de' 
değiştirme işlem
lerinin ecza depoları 
vasıtasıyla yapılacağı 
ve değişimin Haziran 
ayı sonuna kadar 
tamamlanacağı 
bildirilmiştir. Tüm 
bunlar doğrultusun
da, Bakanlığımızca 
ülkemizdeki 'ReNu' 
marka Moisture 
Loc kontakt lens 
solüsyonu kul
lanıcılarının 
ürünlerini 
değiştirmeleri 
önerilmektedir."

El ve ayak 
terlemesine dikkat
El ve ayak ter
lemeleriyle tedavi 
yöntemleri hakkında 
bilgi veren İç 
Hastalıkları Üzmanı 
Dr. Soner Dilekten, 
toplumda birçok 
kişide gözlemlenen 
bu şikayetin hasta
lara çok sıkıntılı 
anlar yaşatabildiğini 
vurguladı. 
Terlemenin kronik 
hastalıklar olarak 
bilinen menopoz, 
troid bozukluklar, 
tüberkülozun yanı 
sıra; kanser, 
nörolojik hastalıklar, 
şişmanlık, psikolojik 
hastalıklar gibi 
nedenlerden 
kaynaklanabileceğini 
ifade eden İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Soner Dilekten, 
"Bu tür şikayetleri 
olan kişiler, 
mutlaka bir 
merkeze başvur
malıdır. Araştırma 
sonuçları bir 
hastalığa işaret 
ediyorsa, bunun > 
tedavisi âcilen 
yapılmalıdır" dedi. 
El ve ayak ter- 
lehıesinde birçok 
tedavi yöntemleri 
uygulanmasına 
rağmen başarı 
elde edilemediğini, 
bu aşamada

alternatif tedavi 
yöntemlerinin ön 
plana çıktığını 
belirten Dilekten, 
"Yapılan 
incelemelerde, 
hiçbir hastalığa 
rastlanmadığı 
durumlarda 
iyontofer tedavisi 
kullanıyoruz. 
İyontoferle el, 
ayak ve koltuk 
altına özel elektrotlar 
sayesinde özel 
akım verilerek ter 
bezlerinin daha 
az çalışması 
sağlanıyor.
Bu yöntem, hem yan 
etkisinin az olması 
hem de başarısının 
yüzde 80-90 oranın
da olması nedeniyle, 
artık sıklıkla kullanıl
maya başlanmıştır. 
İyontofer tedavisi 
el ve ayakların içine 
konduğu bir kap ve ■ 
özel elektrotlarla 
yapılmaktadır. Tedavi 
20 gün ve 20 
dakikalık, seanslar 
Hâlinde uygulanıyor 
ve seansların 
bitiminde haftada 
bir devam ediyor.
3 aylık bir tedaviyle, 
yüzde 90'lara 
varan başarı 
sağlanabiliyor" 
açıklamasında 
bulundu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

itfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

D*
'EN

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310.51
□.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12

■ Aydın Turizm513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 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

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

13 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
51313 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
51318 46

BELEDİYE
513 45 21 -23 

513 45 20
' 513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 - 115 

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes. 513 23 94

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

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

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
24 MAYIS 2006 ÇARŞAMBA 

ÖZLEM ECZANESİ 
Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad.
No: 91/B Tel: 512 02 23 GEMLİK

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

sanı günlük siyasi gazete mhb

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2447 

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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ÖRNEKLER TİCARET
BİSAN YETKİLİ BAYİİLİĞİ •YEDEK PARÇA & SERVİS

GEMLİKKAMPANYA
KREDİ KARTINA TAKSİT...

GÜBRE SANAYİİ, 
BORÇELİK 
BORUSAN 

ÇALIŞANLARINA 
1 MAYIS .

30 HAZİRAN 
TARİHLERİ 
ARASINDA

»AMPANY4

İNDİRİM
Orhangazi Caddesi No : 80

GEMLİK Tel : 512 10 11

DOĞAL GAZLI HAYAT 1(M m>
OH NE RAHAT DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI
8 TAKSİT
AYDA 36 YTL
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' 31 MAYIS ' MHfflRAN
.< TARİHLERİ ARASINDA 

ABONE OLANLAR
İL İÇİN , A

6 TAKSİT
AYDA 49 YTL

TARİHLERİ ARASINDA
ABONEIO LANLAR

L İÇİN A

BEDAVA
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GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. irtibat Tel : 513 29 29



Biiyiikşelıir otobüsü zamlandı
Gemlik Bursa arasında taşımacılık yapan Bursa Büyükşehir Belediye 
Otobüsüne ait yolcu taşıma fiyatı 900 Ykr’tan 1.25 YTL’ye çıkarıldı. Sayfa 3’de

Liseler arası "Bursa'mızı Tanıyalım 
Tanıtalım" konulu bilgi yarışması yapıldıGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 

GEMLİK

CBAL birinci oldu

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
SnayHüüo Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa Yerel Gündem 21 ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 
düzenlediği Liseler arası 
"Bursa'mızı Tanıyalım Tanıtalım" 
konulu bilgi yarışması Celal 
Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri, 
17 soruya doğru cevap vererek 
birinci oldular. Haberi sayfa 2’de

HEM kursunu bitiren 35 kursiyere başarı belgeleri verileli

Halk Eğitim sergileri başladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’ye hayırlı olsun
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Belediye Düğün 

Salonu’nda yapılan “Uyan Türkiyem Nereye 
götürülüyorsun?” adlı konferansında partiye 
katılımlarda olmuş.

Çeşitli kesimlerden vatandaşlara MHP rozeti 
takılmış.

Bu rozeti takanlardan bir de, düne kadar CHP’li 
olan ve emekli öğretmen Feza Atasayar’dı.

Ne demek gerekir?
f Eh! Hayırlı ve de uğurlu olsun.

CHP’ye çok büyük siyasi hizmetler verdi, bun
dan sonra da MHP’ye verir inşallah!'

Sevgili Feza’nın şeceresini dünkü Gündem’de 
Cemal Kırgız uzun uzun yazmış..
। Bize, seçere konusunda söylenecek söz 
kalmamış.

Gençliğinde sosyal demokrasiyi beğenmeyip, 
Dev-Sol çizgisinden olduktan sonra, sosyal 
demokrat kesilip, emeklilikte siyasetten birşeyler 
beklerken, aradığını CHP saflarında bulamamanın 
ezikliği ile sol ulusalcılık yerine, sağ ulusalcı 
çizgiye kapanmak nedif?

MHP’liler eski solculara eskiden kızsalar da 
şimdi çok değer verirler. Onların cehver oldukları 
yeni keşfettiler. Yerel seçimlerde listelerin birinci 
sıralarına da oturttular!

Gençliklerinde Türk milliyetçileriyle kanlı 
bıçaklı olanlara ne oluyor ki bugün aynı saflarda 
buluşabiliyorlar?
r Siyasete çizgi değiştirmeye dönme denir.

Bunun iki nedeni olabilir.
Ya çıkar, ya da ilgisizlik.
Ardaşımıza yeni siyasi izgisinde üstün 

başarılar dilerken, CHP’lilere de sitem edi yorum.
Elinizin altındaki değerlere neden sahip çık

mıyor sunuz?
Bak tek tek saf değiştiriyorlar.

i Yazık değil mi, kan kaybediyorsunuz.

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün 2005-2006 
eğitim öğretim kursları sergileri 
dün Narlı Köyü'nde açıldı. 
Törende, Narlı ve Karacaali 
köylerinde açılan kurslara 
katılan 35 kursiyere başarı 
belgeleri verildi. HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, yaptığı 
konuşmada, “Her yıl değişik 
branşlarda kendilerini yetişti 
ren ve öğrenmeye doymayan ' 
çalışkan bayanlarının ipliği 
ilmik ilmik işleyerek meydana 
getirdikleri eserlerden dolayı 
tebrik ediyorum" dedi.

Haberi sayfa 5’de

Benzine yine zam 
Kurşunsuz ve süper benzin türlerinin 
rafineri çıkış fiyatlarındaki ayarlama, 
pompa fiyatlarına litrede 5-6 YKr’lik zam 
olarak yansıdı. Şirketler ve şehirlere göre 
deği şen kurşunsuz ve süper benzin 
pompa fiyatlarındaki artış, dünden 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Euro 2 YTL sınırında
Dün piyasalarda borsa günü 1134.79 puan 
düşüşle 36100.70 puandan tamamladı.
Borsa kapanış itibarıyla dolar yüzde 3.35, 
euro yüzde 3.56 oranında değer kazanırken, 
altındaki artış yüzde 2.42. Gecelik repoda 
faiz oranı yüzde 13.25. Serbest Piyasada 
borsa dün kapanış itibarıyla gerçekleşen 
işlemlerde dolar kapanışına göre 
yüzde 3.35 oranında artışla 1.5415 YTL, 
yüzde 3.56 oranında değer artışıyla euro 
1.9805 YTL dön işlem gördü. Uluslararası 
Piyasalarda euro/dolar paritesi önceki 
günkü kapanışına göre yüzde 0.25 oranında 
artışla 1.2847 düzeyinde seyrediyor.

Âlatürk Havalimanı'nda yangın

Atatürk Havalimanı 
C Terminali kargo 
bölümünde dün saat 
15.30 sıralarında

den aldığımız bilgiye 
göre, yangının bir 
noktada kaynakyapı 
mı sırasında sıçra*

çıkan yangının bü 
yük ölçüde söndü 
rüldüğü bildirildi.. 
Atatürk Havalimanı 
Mülki İdare Amiri 
olan İstanbul Vali

yan kıvılcımla 
parladığı ve yayıldığı 
ifade edildi" dedi., 
Müftüoğlu, herhangi. 
bir can kaybının 
söz konusu

Yardımcısı Vedat 
Müftüoğlu, yangının 
nedeninin henüz tam 
olarak bilinmediğini 
belirterek, "Yetkililer

olmadığını, 
ancak büyük 
ölçüde maddi 
hasar bulunduğunu 
söyledi.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Faciaya kıl pay
Uçucu madde 
bağımlısı gençlerin 
mekanı haline 
gelen 100 yıllık 
tarihi bina, önceki 
gece büyük bir 
gürültü ile çöktü. 
Olayın gece 
yaşanması olası 
faciayı önledi. 
Şehreküstü 
Mahallesindeki 
Merkez Bankası'nın 
arkasında bulunan 
100 yıllık tarihi 
bina,önceki gece 
saat 01.30 sıraların
da büyük bir 
gürültü ile çöktü. 
Olayın gece 
saatlerinde

Özürlü çocuklar 
Ayvalık’a gitti

—
Elif ESMEN

Özel Türe Özel 
Kurs Merkezi'nden 
15 özürlü çocuk 
ile bir öğretmen 
ve 4 özürlü

I annesinden oluşan 
20 kişilik grup 
Bursa Zihinsel 
Özürlüleri Koruma 
Derneği tarafından 
Ayvalık 14.
Özürlüler Şenliği'ne 
gönderildi.
BUSKİ'nin 
taşıma servisi 
olan Bursel firmasıI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUNLJJJLU OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’
internette adresinden okuyabilirsiniz

yaşanması 
nedeniyle, olası 
bir faciadan 
dönüldü.
Genellikle 
uyuşturucu 
madde bağımlısı 
gençlerin kullandığ 
binada olay anında 
kimsenin bulun
madığı bildirildi. 
Çevredeki esnaf, 
binanın daha 
önceden çökme 
sinyalleri verdiğini 
belirterek, 
"Allah'tan 
gündüz çökmedi. 
Yoksa facia 
kaçınılmaz 
olurdu" dedi.

Liseler arası "Bursa’mızı Tanıyalım Tanıtalım'' konulu bilgi yarışmasının brincisi Celal Bayar Anadolu Lisesi oldu

Liselilerbilqivarıwndaterdöktü

tarafından tahsis 
edilen bir araçla 
dün İskele 
Meydam'ndan 
hareket eden 
kafile, 23-29 
Mayıs tarihleri 
arasında yapılacak 
şenliklere katılacak. 
Ayvalık Sarımsaklı 
Vakıflar kampında 
kalacak olan 
özürlü çocuklar 
şenliklerin bitimin
den sonra Pazar 
akşamı aynı 
otobüsle Gemlik'e 
dönecekler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bursa Yerel Gündem 
21 ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nün 
düzenlediği Liseler 
arası, "Bursa'mızı 
Tanıyalım Tanıtalım" 
konulu bilgi 
yarışması yapıldı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
yarışmaya 
Gemlik'teki 7 Lise'den 
seçilen öğrenciler 
katıldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un da 
katıldığı bilgi 
yarışmasının 
amacının Ticaret

. Merkezi olan Bursa'yı 
öğrencilerin daha 
iyi tanımaları 
olduğunu söyleyen . 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, yaptığı 
açış konuşmasında 
"Bursa Büyükşehir 
Yerel Gündem 21 
katılımıyla düzenlemiş 
olduğumuz Bursa 
konulu bilgi yarış
masında amaç kent 
kültürünü geliştirmek
tir. Buradan birinci 
çıkacak okul temsilci
leri Tayyare Kültür 
Merkezi’nde yapılacak 
İl Birinciliği yarışma 
sında Gemlik'i temsil 
edecekler" dedi. 
İmam Hatip Lisesi 
Tarih öğretmeni Zeki 
Yaslaş, Yerel Gündem 
21 Basın Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Şebnem Arda, Gemlik 
Lisesi Tarih Öğretme 
ni Şuayip Serdaroğlu, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Coğrafya Öğret 
meni Serdar Gürbüz 
ve Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
Coğrafya Öğretmeni 
Gözde Karacaoğlu'n 
dan oluşan jüri 
üyeleri yarışmacılara 
Bursa’nın tarihinden, 
coğrafyasından, 
turizminden, doğal 
kaynaklarından ve 

güncel konularından 
oluşan 20 soru 
yönelttiler.
YARIŞMACILAR 
TERLEDİ
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nden Elif Şen, 
Özlem Aris, Mustafa 
Tayyar Uğur, 
Gemlik Lisesi’nden 
Kıvanç Er, Melike 
Onaç, Mustafa Mutlu, 
Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi’nden Burcu 
Piren, Pelin Cabi, 
Gizem Gülcü, İmam 
Hatip Lisesi’nden 
Muhammet Kılıç, 
Kevser Koyuncu, 
Hacer Belge, Anadolu 
Teknik Lisesi, Teknik 
Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nden 
Burcu Solak, Umut 
Çevik, Tolga Gencer, 
Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi’nden Ahmet 
Toplu, Güzide 
Mergen, Cevat Işıklı, 
Umurbey Celal Bayar 
Sağlık Meslek 
Lisesi’nden Fatma 
Parlak, Aynel Mutlu, 
Betül Alkuş'un 
katıldığı yarışmacılar 
Bursa konulu 
sorulara doğru 
cevap vermek 
için ter döktüler.
CELAL BAYAR 
BİRİNCİ 
Yarışmanın başında 
verdiği doğru 
cevaplarla öne geçen 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi yarışmacıları 
yöneltilen 20 sorudan 
17'sine doğru 
cevap vererek birinci 
olurken ikinciliği 
15 doğru cevapla 
İmam Hatip lisesi, 
üçüncülüğü ise 
14 doğru cevapla 
Gemlik Lisesi aldı. 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi ile 
Ticaret Meslek 
Lisesi'nin 13 doğru 
ile dördüncü sırayı 
aldıkları yarışmada 
beşinciliği Kız

Meslek Lisesi, altın 
cılığı da EML aldı. 
BAŞKAN 
TURGUT'TAN 
BİRİNCİLERE JEST 
Yarışmada ilk 
üç sırayı alan 
okul temsilcilerine 
plaketlerini veren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
birinci gelen Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerini 
Romanya'ya 
yapılacak geziye 
götüreceklerini

söyledi.
Böyle bir yarışmanın 
düzenlenmesinde 
emeği geçenleri 
kutlayan Başkan 
Turgut, "Önemli 
olan yarışmaya 
katılma cesaretini 
göstermektir.
Kaybeden 
öğrencilerimiz 
sakın üzülmesinler 
her okuldan bir 
kişiyi yurt dışına 
yapacakları 
gezilere götürmek 
istiyoruz" dedi.
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Gemlik Bursa arası 900 Ykr.’tari 1.25 YTL.’ye yükseltildi

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

YazıYORUM

Bu vatan bizim....ı otobüsü zamland

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Büyük^ehir ile 
Gemlik arasında yolcu 
taşıma ücretlerine 
zam yapıldı.

Büyükşehir otobüsü 
ilk sefere ilk 
başladığında 90 Ykr 
olan ücreti bundan 
sonra dolum kartı 
kullananlar için

1.25 YTL’a çıkarıldı. 
Ucuz olduğu ve 
direk olarak 
Merinos Bursaray 
kavşağına kadar 
yolcu taşıdığı için

vatandaşların 
büyük ilgisini 
çeken otobüste 
kullanılan tek biletler 
ise 1 YTL 50 Ykr 
olarak satılıyor.

Cargill’e kilimle teşekkür
Elif ESMEN

Cargill tarafından 
Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız 
Meslek Lisesi 
bünyesinde 
bulunan Pratik Kız 
Sanat Okulu Nakış 
Atölyesine yapılan 
katkılarından dolayı 
Teşekkür plaketi 
ve Cargill’in isminin 
işlendiği kilim 
hediye edildi. 
Okul Müdür Vekili 
Dursun Solmaz ile 
Teknik Müdür 
Yardımcısı Ümmühan 
Ergün, Nakış 
öğretmeni Hülya 
Erşan ve Okul Aile 
Birliği ikinci Başkanı 
Dr. Gülfüruz 
Solmaz’ın da bulun
duğu ziyarette okula 
yaptıkları katkılardan 
dolayı teşekkür edildi. 
Okul bünyesinde 
bulunan Nakış atöl 
yesinin zeminini 
döşeme işinin yanı 
sıra Cargill tarafından 
okula kazandırılan 
12 adet Singer dikiş-

I nakış makinesi, 16 
adet hah kilim tez
gahı, 3 adet atölye 
dolabı, 1 adet öğret

men masası, 25 adet 
sandalye, 1 büyük 
öğrenci masası ile 
1 adet sanayi 
ütüsü atımına katkı 
sağlayan Cargill 
Sorumlu Müdürü 
Cenan Celebci'ye . 
Okul Müdür Vekili 
Dursun Solmaz 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 
Cargill yönetimine 
ayrıca Pratik Kız 
Sanat Okulu Dokuma

Kursu Kursiyerlerinin 
öğretmenleri gözeti
minde yaptıkları

fabrikanın amblemi
nin yer aldığı 
kilim hediye edildi.

Türk insanının, daha doğrusu Başkent An 
karalıların yaptığı yürüyüş ve protesto hareke
tinin karşısında şaşıran Başbakan Erdoğan 
“Kocatepe camii’ndekiler Türkiye’nin tamamı 
değildir.” demiş.

İşte anlamadıkları, anlaşamadığımız nokta 
da budur..

Evet orada yürüyenler, bakanları kovalayan 
lar Türkiye'nin tamamı değildir.

Ama, tamama yakını yürüdüler..
Şimdi ben, AKP’lilere ve Başbakana soruyo 

rum?
“Sizin zannettiğiniz kişilerde Türkiye’nin 

tamamı değil, seçimler de görüldüğü gibi %25 
idi, şimdi bu kadar kaldıysa hepsi bu..

Bizimkiler, sizinkiler diye ayırmak 
Başbakana yakışmıyor...

Bizimkilerde sizinki ler de bu ülkenin vatan
daşları.

Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı..
Siz, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı 

olarak böyle ayrım yapar, bu çoğunluğun 
endişelerini, korkularım gidermeyi görev say
mazsanız o insanlar da sizi Başbakan olarak 
kabul etmezler; daha da üzerlerine giderseniz 
Bakanlarınızı kovalarlar!...

Siz, gençlik yıllarınız da da “inananlar, 
inanmayanlar” diye ayırım yaptığınızı gazete 
lerde okuyorduk.. Demek ki doğru, hani değiş 
miştiniz!...

Bu yapılan saldırı demokratik-Laik Cunrihu 
riyete yapılan saldırıdır.

“Bu olayı bizim tarafa yıkmaya çalışıyorlar, 
göreceksiniz bizden çıkmayacak”

Yani katil onlardan biri çıkmazsa mesele 
yok..

Ülkenin sokaklarında “dinci”, “ulusalcı” bir 
takım kafası karışık manyaklar elinde silahla 
istediğini öldürebileceğini gösterircesine 
dolaşırken, bir Başbakan sizinkiler, bizimkiler 
diye ayırım yaparak konuşmamalıdır..

İçerdeki adam “Türban kararı yüzünden 
öldürdüm” diye bağırıyor..

Başbakan “hedef rejim değil, hükümettir.” 
diye mantıkla, izanla hiçbir ilişkisi olmayan 
laflarla işi karambole getirmeye çalışıyor..

Bu ülkenin seçimle işbaşına gelmiş, meş 
ruiyetini seçimden almış bir iktidar, kendini re 
jimin bir parçası olarak görmüyorsa Türki 
ye’nin işi zor...

Kim yapmış olursa olsun, bu olay rejimin 
kalbine yapılan saldırıdır..

Olay, bütün dünyaya televizyonlarda, gaze 
telerde şöyle aksetti...

“Türbanı yasaklayan Laik mahkeme üyeleri, 
dinci bir fanatik tarafından Danıştay binası 
içinde, çalışırlarken öldürülmüşlerdir”

Şimdi olaya akılcı bakma zamanıdır...
“Biz nerede hata yaptık ki, Türkiye’de mil 

yonlarca insanı karşımıza aldık, bakanlarımı 
kovaladılar, ben korkumdan cenaze törenine 
gidemedim, yabancı medya bizi “İslamcı” bir 
parti olarak görüyor.”

Aklımızı başımıza almayıp, bu ayırım de 
vam ettirilirse, bütün bu katiller bir araya gelir, 
sizi de etrafınızdakileri de zora sokarlar!...

AnkaralI Laik Cumhuriyetçi vatandaşlar
dan kaçan bakanlarınız, bu defa kaçamayacak 
durumlara düşer, Türkiye Cumhuriyetinin 
bakanlarının düştüğü bu acıklı durum, inanın 
hepimizi yaralar..

Demokratik -laik Cumhuriyetin, bu vatan 
için canlarını- kanlarını veren bir neslin insan
larını bazı hareketler yapmaya zorlamayın.. 
Vatanını her şeyden çok seven insanlar her 
zaman başarı kazanmıştır.

Okullarda tarih dersinden notları iyi olma 
yanlar “Şu çılgın Türkler”i okuyun da bu vatan 
nasıl kazanılmış öğrenin.

Belki o zaman yüreğiniz sızlar, “Ben bu 
yanlışlıkları nasıl yapıyorum” dersiniz.

J

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Seyfettin SEKERSÖZ
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
hazırladığı "Şiir 
Dinletisi" programı 
katılanlara 
unutamayacakları bir 
gece yaşattı.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen 
programda konuşan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran, 
8. Sınıflar için düzen
lenen gecenin 
OKS'ye katılacak 

ffl HM ÖZALP MİMİ
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

%

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören. 3+1.140 m^ 

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)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

Dr. Ziya Kaya 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 
x. Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
$EKE>SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 5141021

öğrencilere moral 
olacağını söyledi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un da 
severek izledikleri 
şiir dinletisi 
programına okul 
müdürleri, öğrenci 
ve aileleri katıldı. 
Ünlü şairlerin 
birbirinden güzel 
ve değerli eserlerini 
seslendiren 
öğrenciler salonu 
dolduranların hem 

alkışını hem de 
beğenisini aldılar. 
Düzenlenen 
şiir gecesinde 
öğretmenlerinde 
sahne alarak şiirler 
okumaları özellikle 
öğrencilere 
mutluluk yaşattı. 
"Hayatı şiir tadında 
yaşamak, şiir 
gibi sevmek, 
sevilmek ve sonsuz 
huzur getiren dostları 
beklemek" diye 
başlayan şiir gecesi 
öğrencilerin salonu 
dolduran alkışlarıyla 
sona erdi.

Otomotivin kalbi Bursa’da atacak
Bursa Kalıp 2006 ve 
Bursa Otomotiv 
Yan Sanayi Fuarı'nın 
açılışı, bugün Tüyap 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'de gerçek
leştirilecek. Fuar, 
sektörün önemli 
kuruluşlarını Bur 
sa'da buluşturacak. 
Bu arada, Uluslara 
rası Kalıp Üreticileri 
Birliği Başkanı Harun 
Masatoğlu, Türkiye 
den sonra sektöre 
giren Portekiz ve 
Kore'nin pazar payın
da bizi solladığını, 
Türkiye'de yerli 
ürün kullanımının 
teşvik edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Tüyap Bursa Fuar 
cılık A.Ş tarafından 
Tüyap Bursa 
Uluslararası Fuar ve

Kongre Merkezi'de 
düzenlenecek “Bursa 
Kalıp 2006 ve Bursa 
Otomotiv Yan Sanayi 
Fuarı”, bugün açılı 
yor. 28 Mayıs'a kadar 
açık kalacak fuar hak 
kında bilgi vermek 
amacıyla düzenlenen 
basın toplantısında, 
sektörün mevcut 
durumu değerlen 
dirildi. Toplantıda ilk 
sözü alan Uluslara 
rası Kalıp Üreticileri 
Birliği Başkanı Harun 
Masatoğlu, ülke 
mizde kalıpçılık sek
törünün otomotiv 
üretimiyle birlikte 
gelişme gösterdiğini 
söyledi. Türkiye'de 
kalıpçılığın 1970 
yılından sonra önem
inin anlaşıldığını 
kaydeden Masatoğlu, 
"Bizden sonra 

kalıpçılık sektörüne 
başlayan Kore ve 
Portekiz gibi ülkeler 
şu anda bizi geçti. 
Kore'de kalıpçılık 
pazarı 4 milyar dolar 
civarında" dedi; 
Otomobilden ekme 
ğe, gözlükten ayak 
kabıya kadar kullanı 
lan her üründe kalıp 
çılık sektörünün yer 
aldığını kaydeden 
Harun Masatoğlu, 
bugüne kadar kalıp 
çıhğın değil ürünlerin 
ön plana çıktığını 
söyledi. Uluslararası 
Kalıp Üreticileri 
Birliği'nin piyasadaki 
rekabetin önüne 
geçmesi için kurul- j 
duğunu ifade eden j 
Harun Masatoğlu, 1 
kalıpla sanayinin etle 
tırnak gibi ayrılama 
yacağını duyurdu. £
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i HEM kursunu bitiren 35 kursiyere başarı belge en veri gı
Elif ESMEN w

-s®

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi. 
Müdürlüğü’nün 
2005-2006 
eğitim öğretim 
kursları sergileri 
açılmaya başladı. 
HEM'in Narh 
Köyü’nde açtığı 
Güler Karaca ve 
Tülay Narin'in

öğreticiliğini yaptığı 
Ahşap Rölyef ve 
İğne Oyaları sergisi, 
yapılan diploma 
töreninin 
ardından açıldı. 
Narh Köyü İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
yapılan sergi açılışı 
ve diploma töreninde 
konuşan Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 

Kemal Çetinoğlu; 
Narlı ve Karacaali 
köylerinden katılan 
35 kursiyerin kursu 
başarıyla bitirerek 
belge almaya 
hak kazandıklarını 
söyledi.
Çetinoğlu, "Narh 
Köyü'nün yetenekli 
bayanlarının ahşaba 
nasıl şekil verdikleri
ni, boya fırçasını usta 
bir ressam gibi kulla
narak ortaya çıkardık
ları eserleri, Karacaali 
Köyü’nün her yıl 
değişik branşlarda 
kendilerini yetiştiren 
ve öğrenmeye 
doymayan çalışkan 
bayanlarının ipliği 
ilmik ilmik işleyerek 
meydana getirdikleri 
eserlerden dolayı 

tebrik ediyorum" 
dedi.
Çetinoğlu;
Narh Köyü’nde 19, 
Karacaali Köyü’nde 
ise 16 bayan 
kursiyerin belge 
almaya hak 
kazandıklarını 
belirterek 
öğrendiklerini 
üretime dönüştüren 
kursiyerleri kutladı. 
Sergi açılışını Kumla 
Jandarma Karakol 
Komutanı Üsteğmen 
Hüseyin Fırat ile 
Umurbey Belediye 
Başkan Vekili 
Hatice Tülek'in 
yaptığı serginin 
kursiyerlerine 
belgeleri katılan 
misafirler tarafından 
verildi.

Kemal Çetinoğlu

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

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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BBâ Ortalı otobüs seferlerini İMşlaft
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatan
daşlardan gelen 
talep üzerine 
Mudanya ilçesine 
bağlı Güzelyalı 
beldesine de otobüs 
seferleri başlattı 
Güzelyah-Geçit- 
Organize Sanayi 
İstasyonu-Esentepe 
güzergahında hizmet 
verecek 1/GY numa 
ralı otobüs, 07.00- 
21.15 saatleri 
arasında Güzelyalı- 
Bursa arasında 
sefer yapacak.
Güzelyaİı’dan 
07.00’da kalkacak 
olan 1/GY Hatlı oto
büs daha sonra saat 
21.15’e kadar 1,5 
saatte bir Güzelyalı- 
Organize Sanayi 
Bölgesi arasında 
çalışacak. 1/GY Hatlı 
otobüs saat 07.40’ta 

kalkacağı Organize 
Sanayi Bölgesi’nden 
seferlerini ise 
saat 20.30’a kadar 
sürdürecek. 1/GY 
hattı Güzelyaİı’dan 
07.00, 08.10, 09.15, 
10.45, 12.15, 13.45, 
15.15, 16.45, 18.15, 
19.45 ve 21.15’te 
kalkacak. 1/GY 
hatlı otobüs Organize 
Sanayi Bölgesi’nden 
ise 07.40, 08.45, 
10.00, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00, 17.30, 
19.00 ve 20.30’da 
Mudanya’ya 
hareket edecek 
Mudanya’ya 
ikinci otobüs 
Bu arada Mudanya- 
Bursa arasında 
sefer yapan otobüs 
seferi sayısı ise 
2’ye çıkarıldı. 
Daha önce 1/M-1 
otobüsüne ilave 

olarak 1/M-2 hattı 
dünden itibaren 
seferlerine başladı. 
1/M-2 Hatlı otobüs 
Mudanya 1. İskeleden 
saat 06.50’de 
kalkarak, saat 22.10’a 
kadar saat 09.00’a 
kadar bir saatte 
bir, 09.00’dan sonra 
ise 1,5 saatte bir 
sefer yapacak.
1/M-2 nolu otobüs 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nden 07.20, 
08.30, 09.30, 11.00, 
12.30, 14.00, 15.30, 
17.10, 18.30, 20.00 
ve 21.30’da kalkacak. 
1/M-2 nolu otobüs 
Mudanya 1. İskele’- 
den 06.50, 08.00, 
09.00, 10.15, 11.45, 
13.15, 14.45, 16.15, 
17.45, 19.15, 20.45 ve 
22.10’da kalkarak, 
Bursa’ya hareket 
edecek.

Bursa-Mudanya 
arasında çalışan 
1/M-2 no hatlı oto
büsün sabahları 
ilk 3, akşamları 
ise son iki seferi 
cumartesi ve pazar 
günleri yapılmayacak. 
“Mudanya ve 
Güzelyalı’da da 
Büyükşehir 
Belediyesi farkı 
hissediliyor” 
GüzelyahrOrganize

Sanayi Bölgesi 
arasında seferlere 
başlayan1/GY nolu 
hatlı otobüsün 
ilk yolcularından 
Alacamescit 
Mahallesi’nin 3 
dönem muhtarlığını 
yapan Leyla 
Yoğurtçu, Güzelyalı 
ve Mudanya’nın 
Büyükşehir Belediye 
si’ne bağlanmasından 
sonra ilçeye gelen 

hizmetlerin gözle 
görülür bir şekilde 
arttığınrsöyledi. 
Yoğurtçu, özellikle 
ilçede altyapı ve 
kanalizasyon 
hizmetlerinin yanı 
sıra yıllardır yaşadık- I 
lan su probleminin de1 
çözülmesiyle rahat 
nefes aldıklarını

• belirterek, “Bu 
hizmetlerden sonra 
Mudanya’nın ardın
dan Güzelyalı’ya da 
otobüs seferi 
konulması ile 
ulaşımda yaşadığımız 
bir sıkıntımız 
daha giderildi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikknet Şahin’e 
yaptığı yatırımlardan 
dolayı ilçemiz 
halkı adına şükran
larımı sunuyorum” 
dedi.

Endüstri Meslek Lisesi üçüncü oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa İkinci 
Küme Voleybol 
maçlarında 
üçüncülük maçı 
oynayan Endüstri 
Meslek Lisesi 
Erkek Voleybol 
takımı üçüncü 
oldu. , 
Geçtiğimiz hafta 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
yaptığı yarı final 
maçını kaybeden 
Endüstri Meslek 
Lisesi dün Ali 
Osman Sönmez 
EML Spor 
Salonu’nda yaptığı 
maçta İnegöl 
Yunus Emre Lisesini 
3-0 yenerek

üçüncü oldu. 
Gemlik'i sportif 
yarışmalarda 
başarıyla temsil 
eden EML 
futboldan sonra 
voleybolda da 
sesini duyurdu. 
Öte yandan 
ikinci amatör 
kümede birincilik 
maçı oynayacak 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
voleybol takımı 29 
mayıs 2006 Pazartesi 
günü yine aynı 
salonda geçen yıl 
finalde yenerek birin
ci olduğu Yenişehir 
Ertuğrul Gazi 
Anadolu lisesi ile 
yine birincilik için 
karşılaşacak.

BURSA HAKİMİYET VE KÖRFEZ REKLAM
KENT GAZETELERİNE İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

İl AN VP RFKI AM Al INIIR (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanıİLMİN VC RCrvLMIVI MLIINIR Te|: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95 J
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Öğretmenlerin 
emeklilikleri 
nedeniyle ilişik 
kesme aylarında 
yapılan değişiklik 
yürürlüğe girdi. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 18 
Mayıs'ta kabul 
edilen ve Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun'da 
değişiklik öngören 
yasa, Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Değişikliğe göre, 
daha önce Temmuz 
ve Ağustos ayların
da emekliye ayrılan 
eğitim çalışanları,

Okullarda siyah renge son

artık Haziran ve 
Temmuz aylarında 
ayrılacaklar.
Böylece Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ne 
kadar öğretmenin 
emekliye ayrıldığını 
yeni eğitim öğretim 
yılı başlamadan 
önce,tespit edip, 
hazırlıklarını 
bu çerçevede 
düzenleyecek. 
Her yıl MEB'den 
yaklaşık 30-40 bin 
öğretmen emekliye 
ayrılıyor. Bakanlık 
bu sene Ağustos 
oyunda 10 bin kadro 
açarak, 2006-KPSS 
sonuçlarına göre 
yeni öğretmen 
alımı da yapacak.

MEB, "kurumsal 
imajını" yenilemek 
amacıyla çalışma 
yürütüyor. Kurum 
logosundan okul 
tabelalarına kadar, 
teşekkür ve takdir 
belgelerinden 
ambleme kadar 
tüm yazı ve şekiller 
yeniden oluşturula
cak. "Kurumsal 
Kimlik Kılavuzu" 
ismiyle başlatılan ve 
okullarda siyah renk 
kullanma zorunlu
luğunu ortadan 
kaldıran proje 
çerçevesinde, kurum 
logosundan okul 
tabelalarına, 
zarflardan takdir ve 
teşekkür belgelerine, 
İstiklal Marşı'ndan 
Atatürk posterlerine 
kadar, eğitimin tüm 
kademelerinde 
kullanılan yazı ve 
şekiller yeniden 
oluşturularak, stan
darda bağlanacak. 
Reklamcılar ile eğitim 
uzmanlarının yer 
aldığı bir komisyon 
tarafından hazırlanan 

taslak proje, Talim 
ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı'nın 
onayına sunuldu. 
Projeye göre, 
binaların tamamında 
bütünlüğü sağlamak 
amacıyla okul, kurum 
ve kuruluş tabelaları 
aynı tarz, boy ve 
malzemeden 
oluşacak.
-OKUL RENKLERİ 
AYRI OLACAK- 
Artık okul türleri ve 
kademeleri, farklı renk 
lerle tanımlanacak. 
Okullarda, siyah 
zemin üzerine sarı 
metal renklerle 
yazılmış tabelalar 
yerine renkli tabelalar 
asılacak. Tabelalarda 
siyah renk kullanmak 
zorunlu tutulmaya
cak. Okul öncesi 
eğitim kurumlan z 
pembe, ilköğretim 
okulları mavi, 
liseler sarı, çıraklık 
ve yaygın eğitim 
kurumlan, hizmet içi 
eğitim kurumlan, 
öğretmenevleri, 
tesisler ve kamp 

merkezleri ile basım 
ve yayınevleri mor 
renkleri tabelalarda 
zemin olarak kul
lanacak. Yazılar 
bu zemin renkleri 
üzerine siyah harfler
le yazılacak. Böylece 
renklerden okulun 
türü anlaşılabilecek. 
Okullardaki yön
lendirme tabelaları da 
okulun kademesi ve 
türü için belirlenen 
renklerde olacak. 
Okul tabelalarının 
yanı sıra MEB merkez 
ve taşra teşkilatında 
kullanılan tüm eğitim 
araç-gereçlerinin 
renk, şekil, ölçü ve 
yazı karakterleri de 
değişecek.
-AMBLEM- 
MEB, amblemini 
ve logosunu da 
değiştirecek. 
Bakanlığın kitap, 
meşale ve alevden 
oluşan simgesinde 
yazılı M.E.B amblemi, 
ortasından geçen 
kitap üzerinden 
alınarak, dairesel 
olarak "Milli Eğitim

Bakanlığı" şeklinde 
dizayn edilecek.
Meşale aydınlığı ve 
uygarlığı, kitap bilgi, 
eğitim ve öğretimi 
temsil edecek.
MEB'in logosu da 
daire şeklinde 
oluşturuldu.
Dairenin üst 
kenarında "T.C Milli 
Eğitim Bakanlığı" ' 
yazısı altında kırmızı 
defne yaprakları yer 
alacak. Defne yaprak
ları "mükemmelliği", 
kırmızı renk "milliliği" 
temsil edecek.
Okul tabelalarında 
MEB'in logosu, oku
lun isminin solunda 
yer alacak.
-ATATÜRK 
POSTERLERİ- 
Okullarda kullanıla
cak Atatürk posterleri 
ile İstiklal Marşı ve 
Gençliğe Hitabeler 
için de standart 
getirilecek.
Atatürk'ün posterinin 
altında "Mustafa 
Kemal Atatürk" 
yazısı ve "1881-1938" ' 
tarihleri yer alacak. I

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Daa«jAB»aac» DOGALGAZBuderUS KOMBİ

(JSISAN^) KALORİFER TESİSATI

t KLİMA
AKILLI ISITMA HAVALANDIRMA

SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT
YETKİLİ BAYİİ TAAHHÜT

DOĞALGAZ
İZİM 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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Giiler; '‘Elektriğe zam diişiimip11
S

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
kendilerine bağlı 
olmayan faktörleri 
değerlendirdiklerini 
(petrol ve doğal 
gaz fiyatları), fakat 
şu anda elektriğe 
zam yapmayı 
düşünmediklerini* 
bildirdi.
Türkiye İnşaat 
Şanayicileri 
İşveren Sendikası'nın 
(INTES) düzenlediği 
toplantıda konuşan 
Güler, Hükümete 
geldikleri günden 
itibaren yerli ve 
yenilebilir 
kaynakları harekete 
geçirerek enerjide 
dışa bağımlılığı 
azaltmaya çalıştık
larını, uluslararası 
anlaşmaları tekrar 
masaya yatırdıklarını, 
enerjide çeşitlilik 
yaratmaya 
çalıştıklarını anlattı. 
Oluşturdukları 
ortak enerji 
yönetimi sayesinde 

| enerjide verimliliği 
। yakaladıklarını

Vaillanf mya dogalgaz isi san, 
S.” " HÜSEYİN ULUKAYA • CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞIGEMLİK ANA BAYİİ

✓ DOGALGAZ
✓ KOMBİ

İt 
İt 
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Dı 
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Isıtma. sıcak su ne 
kontrol cihazlarında

kaydeden Güler, 
şu anda Avrupa'da 
eski demirperde 
ülkeleri hariç en 
uçuz doğal gazı 
kullanan ülkelerden 
birinin de Türkiye 
olduğunu söyledi. 
Doğal gazda 
değişik bir politika 
uygulandığını, 
petrol fiyatları 
arttığı halde doğal 
gaz fiyatlarında 
değişiklik olmadığını 
ifade eden Güler, 
"BOTAŞ, doğal yazı 
şu anda neredeyse 
karsız satıyor" dedi. 
Yakın bir gelecekte 
petrolün 100 

yıldır süren 
saltanatının sona 
ereceğini ve 
yerini doğal gazın 
alacağını anlatan 
Güler, bu çerçevede 
önümüzdeki 
dönemde doğal 
gazdaki fiyat 
artışının petrolden • 
çok daha fazla 
olacağını kaydetti. 
Doğal gaz depolarıyla 
ilgili bir soru 
üzerine Güler, 
Tuzgölü'ne 
yapılması planlanan 
doğal gaz deposunun 
10 yılı alabileceğini, 
bu nedenle

. geçici depolar 

yapma konusunda 
birkaç yerin etüt 
edildiğini bildirdi. 
Güler, "Doğal gaz 
deposu için Ayaş 
tünelinde de etüt 
çalışması başlattık" 
dedi.
Nükleer enerji, 
özellikle de atık 
yönetimi konusunda 
toplumda bir bilgi 
eksikliği olduğunu 
kaydeden Güler, 
bunun giderilmesi 
için Türkiye 
Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK) 
ile birlikte harekete 
geçtiklerini 
söyledi.
Su ve rüzgar 
dahil bütün yerli 
ve yenilenebilir 
kaynaklar 
kullanılsa dahi, 
Türkiye'de 2020- 
2030 yıllarında 
enerji açığı oluşa
cağını ifade eden 
Güler, "Nükleer bir 
tercih değil, kaynak 
çeşitliliği için bir 
zorunluluktur" diye 
konuştu.

w mi

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in, ortalama 
vasam süresinin ^olduğu TürWJ?l.î’| 

65 yaşında emek' 9 imkansız kılacağı 
gerekçesiyle veto 
ettiği madde Plan, 
Bütçe K°mi®yrt?idind 
aynen kabul edildi. 
Türkiye’de hayatta 
kalma beklentisinin 
71 yaş olduğunu ve 
sosyal güvenlik 
sisteminde bu 
rakamın esas 
alındığını belirten 
Çalışma Bakanı 
Başesgioğlu,65 
yaşında emeklilik 
□ygulannasına a 
2048 yılında geçile
ceğini söyledi.
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda 
•mezarda emeklilik 
olarak nitelenen 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık

V

Sigortası Yasası'nın I 
vetolu maddeleri 
ele alınıyor.
Cumhurbaşkanı 
Sezer’in, ortalama 
yaşam süresinin 
66 olduğu Türkiye'de 
65 yaşında emekliliği 
imkansız kılacağı 
gerekçesiyle veto 
ettiği madde 
Plan Bütçe 
Komisyonu'nda 
aynen kabul edildi. 
CHP düzenlemenin 
iptal edilmesi için 
Anayascf 
Mahkemesi'ne dava 
açacağını açıkladı. 
Aynen kalan maddeye 
göre, emeklilik yaşı 
kademeli olarak 
kadınlar ve erkekler 
için 65'e çıkarılacak. 
Ancak, 2036 yılına 
kadar halen uygu
lanan kadınlarda ı 
58, erkeklerde 60 
emeklilik yaşı 
geçerli olacak.
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✓ MERKEZİ ISITMA
✓ RADYATÖR
✓ SPLİT KLİMALAR Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A

✓ KAT KALORİFERİ

./ kaAii Tel & Fax: (°-224) 613 88 28/ 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
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MB’den Başbakan’a sert yanıt
Başbakan Erdoğan'ın 
"Biz dalgalı kur uygu
laması yapıyoruz ve 
piyasalara müda
halede aceleci 
değiliz. Böyle bir şey 
ne Merkez Bankası 
düşünür ne 
hükümetin buna 
yönelik endişeleri 
var" sözlerine Merkez 
Bankası'ndan sert 
yanıt geldi. Merkez 
Bankası yazılı açıkla
masında kur poli
tikasının uygulan
masının, "doğrudan" 
Merkez Bankası'nın 
yetki ve sorumluluğu 
altında bulunduğunu 
bildirdi.
BAŞBAKAN 
ERDOĞAN'IN 
KONUŞMASI 
Başbakan Erdoğan 
konuşmasında 
piyasalarda yaşanan 
hareketliliği de 
değerlendirdi.
Türkiye ekonomisinin 
2000-2001 yıllarında 
tarihinin en büyük 
krizlerini yaşadığını 
hatırlatan Erdoğan, 
gelinen noktada 
Türkiye ekonomisinin 
çok sağlıklı, sağlam , 
bir temel üzerinde 
yoluna devam ettiğini 
vurguladı.
Ekonomide kırılgan
lığın son derece 
azaldığını, iç ve 
dış şoklara karşı 
dayanaklı hale 
geldiğini ifade eden

Erdoğan, yaşanan 
hareketliliğin iyi ana 
liz edilmesi gerektiği
ni kaydetti, Bu konu
da çok farklı yorum
lar yapıldığını, bu 
analizlerin bir kıs
mının isabetli bir kıs
mının isabetsiz çık
tığının görüldüğünü 
anlatan Erdoğan, 
herkesin yorumuna 
saygı duyduklarını 
bildirdi. Başbakan 
Erdoğan, ekonomik 
programdan geri 
adım atmayacak
larının mesajını 
vererek, "Bu yorum
lar yapılıyor diye 
istikametimizden 
vazgeçmeyiz.
Ekonomik program
dan, mali disiplinden 
taviz veremeyiz. Bu 
böyle bilinsin" dedi. 
Son birkaç haftadır 
meydana gelen 
dalgalanmaların 
nedense bazılarını 
mutlu ettiğini ifade 
eden Başbakan 
Erdoğan, piyasalara 
müdahalede aceleci 
davranmayacaklarını 
açıkladı.
Başbakan Erdoğan, 

"Buralardan bir 
şeyler çıkarmaya 
çalışıyorlar. Olaya 
3 Kasım itibariyle 
bakan gelinen nok
tayı değerlendirir. Biz 
dalgalı kur uygula
ması yapıyoruz ve 
piyasalara müda-

halede aceleci 
değiliz. Böyle bir 
şey ne Merkez 
Bankası düşünür 
ne hükümetin buna 
yönelik endişeleri 
var. Böyle düşünce 
içinde güven ve 
istikrar ortamı var. 
Bundan sonra da 
güven ve istikrar 
ortamı aynı şekilde 
devam edecektir. 
Ülkemizdeki huzur, 
güven, diyalog 
ortamı demokratik
leşme çabaları güven 
ve istikrar ortamı 
Türkiye'yi bugünlere 
taşımıştır aynı şe 
kilde yaranlara da 
taşıyacaktır. Bu 
gerçekten rahatsız . 
olanlar istikrara zarar 
vererek ekonomiyi, 
ekonomiye zarar ve 
rerek istikrarı hedef

almaktadırlar. Biz 
bu oyuna hiçbir 
zaman gelmedik, 
gelmeyeceğiz" değer
lendirmesini yaptı. 
MERKEZ 
BANKASI'NDAN 
SERT YANIT 
Merkez Bankası, kur 
politikasının uygulan
masının, "doğrudan" 
Merkez Bankası'nın 
yetki ve sorumluluğu 
altında bulunduğunu 
bildirdi. Merkez 
Bankası'ndan yapılan 
yazılı açıklamada, 
"Bilindiği gibi kur 
rejimi Hükümet ile 
birlikte belirlenmekte, 
ancak bu rejim altın
da kur politikasının 
uygulanması doğru
dan Bankamız yetki 
ve sorumluluğu 
altında bulunmak
tadır" denildi.

DUYURU
ÖZEL KÜLTÜR 2000 

DERSHANELERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2006-2007 öğretim yılı GEMLİK Şubemizde 
uygulanacak olan bir ders saat ücreti 

aşağıdaki gibidir.

SATILIK ZEYTİNLİK
Gemlik Umurbey’de

4,2 dönüm zeytinlik 130 ağaç
İhale Bedeli: 55.00 YTL
İhale Tarihi : 16.6.2006
Teminat : % 20
Dosya No : 2006/4
Gemlik Sulh Hukuk Satış Memurluğu

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

Kursun Adı Ders Saat Ücreti
İlköğretim 3-4-5-6-7. sınıflar 8.sınıf (OKS) 4,50 YTL
Lise arası sınıf takviye (L1 -L 2) 5,00 YTL
Üniversite hazırlık 5,00 YTL
ÜCRETLERE KDV DAHİLDİR

İndirimler
Kardeş indirimi %15
Başarı indirimi : Ortalama % 20
Şehit yakınları (1. derece ): % 15
Personel indirimi % 50
MEB personel ve öğretmen çocukları % 20
Eski öğrencilerimiz % 15

B•1600

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09

■■■ GÜNLÜK S VYASY GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü 

Genel Sekreteri 
e-mail: yeldabykz@yahoo.com

Töre üzerine birkaç düşünce
Töre denen olgu ne yazık ki 21. yüzyılda 

ülkemizde hala devam ediyor. Her ne kadar 
çeşitli yasalarla yaptırımlar ağırlaştırılsa bile 
insanların yerleşik düşüncelerinden kop
maları bir türlü mümkün olmuyor.

Namus denen olguyu sadece fiziksel 
olarak algılayan bir takım zihniyetler, aslında 
namusun beyinde ve vicdanda oluştuğunu 
bir türlü ya idrak edemiyor, ya da etmek 
istemiyor. Buna endeksli olan konulardan 
bir tanesi de aşiret yapılanması. 
Yüzyıllardan beri süregelen aşiret kavramı 
Türkiye'deki olumsuzlukların başında 
bulunuyor.

Bu işin derinine indiğimiz zaman, kadının 
sosyal yaşantıda ikinci sınıf vatandaş, din
sel yaşamda ise eksik olarak görülmesi 
yatıyor. (Tabii dinimizde böyle bir şey yok) 
Kadın asla söz sahibi olamaz, sevemez, her
hangi bir konuda düşünme yetkisini bile 
elinde bulunduramaz. Kaldı ki; kendi başına 
evlenme kararı veremez, aile tarafından 
zorla evlendirildiğinde ise asla boşanma 
isteğini bırakın dile getirmeyi, cüret bile ede
mez.

Tüm bu dediğim olayları yapma girişi
minde bulunursa, işte ö zaman töre denen 
saçma sapan uygulamâya başvurulur. 
Kadın, yaşı küçük olan kardöşi, ya da yakın 
akrabası tarafından yargısız infaz edilir. 
Böylece ailenin namusu bir anda kan 
dökülerek temizlenir.

Burada parantez açmak istiyorum, küçük 
yaşta çocukların seçilmesi ise sırf daha az 
ceza almasıdır. Birçok belgesele ve kitaba 
konu olan töre cinayetlerinin bir takım sebe
pleri var. Kimi kız sevdiği adamla kaçmış, 
kimi tecavüze uğramış(araştırmalarda özel
likle aile içi tecavüz olayları daha sık göze 
çarpıyor), kimi de mutsuz olduğu eşinden 
boşanmak istemesi gibi.

Elbette bunları çoğaltmak mümkün. Bu 
tür olayların daha çok doğu ve güneydoğu 
bölgelerinde olduğu bilinen bir gerçek olsa 
da, bence bunu bölgesel bir sorun olarak 
değil, ülkemizin tümünün bir sorunu olarak 
değerlendirmeliyiz.

Bunların caydırılması açısından son 
zamanlarda hükümetin müebbet ceza gibi 
bir takım yasal düzenlemeleri yaşama 
geçirdiğini görüyoruz.

Bazı ülkelerde, yani İslam'ı yaşayan (ama 
dinimizi tam anlamıyla anlayamamış ve onu 
saptırmış) ülkelerde töre cinayetleri gayet 
olağan bir durum. Hatta öldürene karşı cezai 
yaptırım bile uygulanmıyor.

Artık uygar dünyada bu tür köhnemiş 
düşünce sistemlerine yer yok. Yapılması 
gereken en önemli şey her zaman denildiği 
gibi eğitim. Bazı şeylerin ayrımına varılması 
gerekiyor. Sadece erkekler tarafından ben
imsenmiş bir şey değildir töre.
Kadınlarımızın bazıları da bu düşüncelerden 
yana tavır sergiliyor. Sonuçta onları doğuran 
annede bir kadındır. O zaman önce kadın
larımızın dünya gözünü açmamız gerekiyor.

Onların da toplumun erkeklerle beraber 
vazgeçilmez bir varlığı olduğunu 
özümsemeliyiz. Ben bir bayan ama en 
önemlisi bir Türk vatandaşı olarak, tek 
isteğim Atatürk'ün kurduğu bu güzel 
Cumhuriyette boş ve dar kafaların artık 
bilinçlenmesi gerektiğidir.

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Jiinya sanılandan daha sıcak
Dünyanın sanılan
dan daha hızlı ısı
nacağı bildirildi. 
Avrupa'da ve 
ABD'deki bilim 
adamları, sera etkisi 
yaratan gazların, 
küresel ısınma 
üzerindeki etkisinin 
bilindiğini, küresel 
ısınmanın da sera 
gazlarının yayıl
masını hız
landırdığının 
görüldüğünü, 
bunun, dünyanın 
tahmin edilenden 
daha hızlı ısınacağı 
anlamına geldiğini 
belirttiler.
Bilim adamları, 
geçmişte dünya 
güneşin tabii

döngüsü nedeniyle 
ısınırken, atmosfere 
daha fazla sera 
etkisi yaratan 
gazların salındığını, 
sera gazı seviyeleri 
arttıkça dünyada 
ısının artığını 
söylediler.
Dünyanın, güneşin 
bu tabii döngüsü 
nün son bulmasının 
ardından soğuduğu

na ve bunun sera 
etkisi yaratan 
gazların yayılmasın
da düşüşü berabe 
rinde getirdiğine 
dikkati çeken bilim 
adamları, ancak 
geçmişte meydana 
gelen bu ısınma ye 
soğumaların fosil 
yakıtların yanmasın
dan etkilenmediğini 
ifade ettiler.

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

Sîz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok... 

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

www.elkoyun.com

Lavvrence Berkeley 
Ulusal aboratuvarın- 
da görevli bilim 
adamı Margaret 
Torn, "Bu, ısınmanın 
daha hızlı olduğu 
anlamına geliyor. 
Her on yıl, aslında 
olması gerektiğin
den daha hızlı ısını 
yor" dedi. Bilim 
adamları, bu bulgu
lar ışığında dünyada 
beklenen ısı 
artışının 1,6 ila 6 
derece olabileceğini 
belirttiler. Mevcut 
iklim modelleri, ısıda 
1,5 ila 4.5 derecelik 
bir artış öneriyor. 
Dünya son 100 yılda 
0,8, geçen 30 yılda 
ise 0,6 derece ısındı.

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen 

ExcelveWorld PC programları kullanabilen 

Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 

SİNAN REKLAM 
TEL: (0.224) 513 41 55

www.tema.org.tr

7 YAŞ

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 0736 
web: www.elele.org.tr

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

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

ELEMAN 

ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZOFSET istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz

KİRALIK DEVRE MÜLK
Kalkan Clup Patara 

Tatil Köyü’nde
25 Haziran-9 Temmuz arası
KİRALIK DEVRE MÜLK

Diş Hekimi Özcan Vural 
Ev Tel: 513 18 99

GSM: (0.536 817 21 05

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ayağınızı nemden koruyun
Mantar adı verilen 
küf çeşidinin sebep 
olduğu deri rahatsız 
lığı olan ayak man* 
tan, insanların çoğu
nun ömürlerinde bir 
kez başına geliyor. 
Ayak mantarına 
sebep olan mantar
lara herkes maruz 
kaldığı halde niçin 
bazı insanlarda 
geliştiği bilinmezken; 
yıkama sonrası 
kurutulmayan 
ayak, sıkı çorap ve 
ayakkabılar, nemli 
ortam oluşturarak 
mantarların çoğal
masını sağlıyor. Sık 
rastlanan bir rahat 
sizlik olan ayak 
mantarında bulaşma; 
genellikle terlik, 
çorap, ayakkabı, 
havlu gibi ortak 
kullanılan eşyalar 
dan veya banyo, 
küvet, plaj, hamam 
ve benzeri ortak 
zeminlerden 
gerçekleşebiliyor.
Genellikle çok 
bulaşıcı olduğuna 
inanılan mantar, 
aynı evi paylaşan 
insanlarda bile 
görülmeyebiliyor. 
Hepsi oldukça kaşın
tılı olan bu rahatsız 
lığın tedavisinde 
krem ve spreyler 
kullanılırken, ciddi

Arı sokması öldürebilir

durumlarda ağızdan 
hap tedavisine de 
başvurulabiliyor. 
Ancak bazı vakalar, 
tedaviye direnç 
gösterebiliyor. 
Bu hastalık tedavi 
edilmediğinde, 
'deri bütünlüğü 
bozulduğundan' 
diğer mikroplar 
çatlak ve yarıklardan 
girerek yılancık 
denen hastalığa 
yol açabiliyor. 
Tedavi ile döküntü 
geçse bile mantarlar 
deride yaşamaya 
devam edip 
uygun şartlarda 
tekrar hastalığa 
yol açıyor. Hastalığın 
tekrarlamaması
için alınabilecek 

tedbirler şöyle;
"Her gün ayakların 

yıkanması. 
Ayakların, özellikle 
de ayak parmak 
aralarının 
sürekli kuru tutul
ması. Özellikle 
yazın kapalı 
ayakkabı giyilmeme- 
si. 2-3 çift ayakka 
binin dönüşümlü 
olarak kullanılması, 
ayakkabı kurumadan 
tekrar giyilmemesi. 
Pamuklu çoraplar 
giyilmesi ve günlük 
olarak değiştirilmesi. 
Başkalarının havlu 
ve ayakkabılarını 
kullanmaktan 
kaçınma. 
Mümkünse evde 
çıplak ayakla 
gezilmesi, yazın 
ayakkabılara mantar 
önleyici pudra 
serpilmesi"

Yaz aylarında özellik
le insanların kalabalık 
olduğu piknik yerleri 
ve kırsal kesimlerde 
sıklıkla rastlanan arı 
sokmalarının 
vücudun tamamını 
ilgilendiren anaflaktik 
şoka neden olarak 
ölümle sonuçlanabile
ceği belirtildi. Arı sok
ması sonrasında 
görülen sıkıntı hissi, 
huzursuzluk, sıcak 
basması, çarpıntı ve 
kaşıntı gibi belirtiler 
şokun öncü habercisi 
olarak biliniyor ve 
kişinin vakit kay
betmeden en yakın 
sağlık kuruluşuna 
gitmesi isteniyor. 
Erciyes Üniversitesi 
Dermatoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ekrem 
Aktaş, arı sokmasın- 

> da görülen anaflaktik 
şokun yaygın 
kurdeşen, deri altı 
ödemi, kaşıntı, sol
unum yolu tıkanıklığı, 
nefes darlığı, 
tansiyon düşüklüğü, 
dolaşım yetersizliği, 

. kaı'p.rıtm bozukluğu, 
bulantı, kusma, ishal, 
karın ağrısı gibi belir
tilerle ortaya çıktığını 
söyledi. Tek bir arı 
sokması sonrasında 
görülen yanma, 
kızarıklık ve şişmenin 
birkaç saat içerisinde 
geçmesine rağmen 
çok sayıda arının 
sokması halinde, 

toksik reaksiyonların 
oluşabileceğini 
ifade eden Prof.
Dr. Aktaş, "Belirtilerin 
erken ortaya çıktığı 
kişiler ile baş ve 
boyundan olan 
sokmalarda 
anaflaksi ihtimali 
fazladır. Şişme ve 
kabarmalar boğazda 
olduğu zaman, 
gırtlak tamamen 
denecek kadar 
kapanır, bu da kişinin 
nefessiz kalarak ani 
ölümüne yol açar. 
Alerjik olmayan bir 
insanda da arı sok
masıyla şok yaşan
abilir. Arı soktuğunda 
sıkıntı hissi, 
huzursuzluk, sıcak 
basması, çarpıntı ve 
kaşıntı gibi belirtiler 
şokun öncü haberci
sidir ve kişi hemen 
bir sağlık kurumuna 
götürülmelidir. Eğer 
ilk birkaç dakika 
içinde adrenalin 
tedavisi yapılmazsa 
ölüme yol açabilir." 
dedi. Arı soktuktan 
sonra panik halde el 
kol hareketleri yapıl
maması gerektiğini 
ifade eden Prof. Dr.
Aktaş, bu hareketlerin 
bölgede bulunan 
diğer arılarında 
dikkatini çekerek 
saldırmalarına 
neden olabileceğini 
vurguladı.
Arı sokması veya 
saldırısına karşın

yapılacak en iyi şeyin 
yüzün ellerle kap
atılarak bölgeden 
uzaklaşmak veya 
bitkilerin arasına 
oturmak olduğunu 
vurgulayan Aktaş, 
"Arı zehrinin kendine 
özgü keskin bir 
kokusu vardır. Bu 
zehir kokusunun 
yayılması diğer arıları 
da hırçınlaştırır. Eğer 
bir arı soktuğunda 
gerekli önlemler alın
mazsa, aynı yerden 
başka arılar da sok
maya çalışır. Onun 
için arı soktuğunda 
arılıktan uzaklaşıp 
sokulan yeri yıkamak 
gerekir. Arı sokup 
iğnesini bıraktıktan 
sonra kesinlikle zehir 
kesesinden tutarak 
çıkarmaya çalışılma- 
malıdır. Çünkü bu 
hareket kesenin için
deki zehrin Vücuda 
verilmesine ve acının 
artmasına neden olur. 
En iyisi bir bıçağın 
yüzüyle ya da tırnak 
ucuyla sıyırarak çıkar 
maktır." dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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
Aygâz 51312 95
Tekgaz 513 16 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 Yalnyz185

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Aydınlar Çiftliği satıldı
İlçemizin en büyük zeytin üretim alanı olan Hisar Mahallesi’ndeki Aydınlar Çiftliği ve çevresindeki bazı araziler satıldı. İnegöl'de sunta ve melamin- 
li yonga üretimi yapan Mehmet Yıldız’a ait STARVVOOD firması tarafından satın alınan 200 dönümlük Aydınlar Çiftliği’nde liman yapılması 
düşünülüyor. 30 milyon dolara satın alındığı söylenen çiftfiğin devir işlemleri tamamlandı. Firmanın Gemlik Gübre A.Ş.’yi de almak istediği ancak 
bu konuda engellerle karşılaştığı öğrenildi. Günde 32 bin tabaka sunta üreten Starwood Türkiye’nin en büyük sunta fabrikalarından biri.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

25 YKr. (250.000 TL.)

Prim borçları 
yapılandırılıyor 
SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının 
yeniden yapılandırılması İçin başvu 
rular 31 Mayıs Çarşamba günü sona 
erecek. SSK ve Bağ-Kur borçlarını 
yapılandırmak isteyenler, 31 Mayıs 
Çarşamba gününe kadar, bu kurum- 
ların il müdürlüklerine başvuruda 
bulunabilecekler. Haberi sayfa 7’de

Kazaların yoğun olduğu yerlere bariyer ve sinyalizasyon konulması istendi

Manastır’daki konu hırsızlık
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Aydınlar Çiftliği satılınca..
Aydınlar Çiftliği Gemlik’in en büyük zeytin üretim 

merkezlerinden biridir.
Bildiğim kadarıyla 8 bin ağaç zeytinlik modern bir şe 

kilde kurulmuş ve işletilmektedir.Rahmetli İbrahim Aydın 
ile Necati Aydın’ın babaları Taşçı Bahçet tarafından 1960 lı 
yıllarda makilikler açılarak uzun yıllarda oluşturdu.

Gemlik’te limancılığın geliştiği 1980’li yıllarda, 
GEMPORT’u ilçeye kazandıran her ne kadar Muammer 
Ağım’sa da bunun temelinde zamanın Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır vardır.

Çakır, o zamanlar liman yapımı için işadamlarını 
toplayan zamanın Valisi Başkanlığında yapılan toplantıda 
limancılığa yanaşan olmayınca "Terme’yi, Tibel’i satar 
Umanı yaparam” diyerek bu yola -kararlı ilk adımı atan 
kişidir.

GEMPORT ile limancılığın karlı bir işletmecilik olduğu 
öğrenilince Borusan, ardından Gemlik Gübre bu işe 
soyundu.

Şimdi ise Bursa Çimento yeni bir limanı ilçemize 
kazandırıyor.

Bu gelişmeler-içinde Dünyanın büyük kABD’li 
konteyner şirketleri liman yapımı için Aydınlar kardeşlerin 
kapısını çaldıklarında, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle 
imar planlarında konut alanı olan bu arazi satılamamıştı.

Rahmetli İbrahim Aydın bunun öyküsünü bana anlattı.
Aydınlar Çiftliği İbrahim Aydın’ın ölümünden sonra 

liman yapımı için satıldı.
Bu arazi alanlar zeytincilik yapmayacak.
Mehmet Yıldız ve kardeşleri ahşap sanayinde 

Türkiye’nin en büyükleri.
Başka bir yazımda Yıldız kardeşlerin fabrikalarını ele 

alacağım.
Beni düşündüren imar planında konut alanı olan bu 

araziyi Gemlik Belediye Meclisinin liman ve depolama 
tesislerine çevirip çevirmiyeceği!

Böyle bir araziye yatırım yapan kuruluş, bunun 
sözünü almadan alıma girer mi?
K. Girmeyeceğine göre kimden söz alındığını merak 
[ediyorum doğrusu.

İlçe Emniyet Müdür 
lüğü’nce düzenlenen 
sohbet toplantılarının 
bu kez durağı 
Manastır Bölgesi’ydi. 
Az sayıda vatandaşın 
katıldığı toplantılarda 
ele alınan en önemli 
konu hırsızlık oldu. 
Emniyet yetkilileri 
vatandaşları uyararak 
site kapıcılarının 
çok dikkatli 
olmalarını istedi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Yeni vergi artışı yok
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bütçede 
olağanüstü bir durum bulunmadığını ve yeni 
bir vergi artışının söz konusu olmadığını 
belirtti. Unakıtan, "Türkiye, bütçesine sadıktır. 
Onu da tatbik edecektir. İlk aylarda yapılan 
harcamaların öteki aylarda devam etmeyeceği
ni daha önce de anlattım." dedi. Sayfa 8’de

"Dalgalanma fala biiyiilMi"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından kurulan "İstikrar 
Enstitüsü"nün Başkanlığı'na getirilen 
Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, son günlerde yaşanan 
ekonomik gelişmelerin fazla endişeli 
biçimde tartışıldığını savunarak, 
dalgalanmanın büyütüldüğünü 
söyledi. Haberi sayfa 9’da

Belediye Başkanlığı 
Kupası ISO Gazi 

İlköğretim Okulu’nun

2005-2006 Eğitim Öğretim yılı Belediye 
Başkanlığı Yıldızlar Futbol Turnuvasında 
Şampiyonluğu finalde Atatürk İlköğretim'/ 
penaltılarla 8-7 yenen TSO Gazi İlköğre
tim Okulu kazandı. Haberi sayfa 6’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Memurlar Derneği 
emekli polisi 

unutmadı
Banvit’ten ögrencilerel
bilgilendirme semineri

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Bürosunda 9 yıldan 
bu yana başarılı 
hizmetler yaparak 
emekliliğini isteyen 
29 yıllık polis memu

ru Bilal Savaş'ı arka 
daşları düzenledik
leri veda yemeğiyle 
uğurladılar.
Memurlar Derneği 
lokalinde düzenle
nen veda yemeğinde 
eski anılarda taze
lenirken duygulu 
anlar yaşandı. 
9 yıldan bu yana 
Gemlik'te görev 
yapan Bilal Savaş'a 
sürpriz bir veda 
yemeği düzenleyen 
Dernek Başkanı

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

KtltFEllEİUM
Her Mü alım-satım. İstiklal Caddesi Bora Sokak No: lifi GEMLİK

eleman ilanlarınız ve reklamlarınız (isokaralıjıîlûdyoPrestyanı

Hüseyin Yurttaş 
ile arkadaşları 

gece boyunca 
kendisini 
unutmadıklarını. 
gösterdiler.
Gecenin diğer bir 
emeklisi ise 15 
yıldan bu yana 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nde Tesviye 
Bölüm Şefi olan 
26 yıllık öğretmen 
Seydali Kalkan oldu. 
Uzun yıllar topluma 
hizmet veren iki 
değerli arkadaşları
na yemek 
düzenleyen 
Memurlar 
Derneği üyeleri 
bol bol eğlenerek 
eski günleri 
konuştular.

Elif ESMEN

Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi öğrencilerine, 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
Banvit'in ortaklaşa 
hazırladığı 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamındaki 
kampanyada 
kuş gribi, mutfak 
hijyeni ve gıda 
güvenliği hakkında 
bilgiler verildi. 
Okul toplantı 
salonunda yapılan 
bilgilendirmede 
Banvit A.Ş. Eğitim 
Görevlileri Aslı 
Özcan ile Gamze 
Zorlu öğrencilere 
Kuş gribi hakkında 
açıklamalarda 
bulundular.
Konuşmacılar, 
kuş gribinden 
korunmanın 
nasıl olacağı ve 
kesinlikle korkulma
ması gerektiğini 
belirterek, "Kuş 
gribi, ancak hasta ve 
hastalıktan ölmüş 
hayvanlarla yakın 
temas halindeki 
insanlara bulaşabilir. 
Bu hayvanların 
gözyaşı, burun 
akıntısı, boğaz 
akıntısı veya,

Burkay; “Endişeye gerek yok"
Uludağ Tekstil İhra
catçıları Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay, kurlardaki 
dalgalanmaların 
ekonomilerde çok 
arzu edilen bir şey 
olmadığını, ancak 
son günlerdeki 
dalgalanmaların 
zamanla denge
leneceğini ifade 
ederek, panik 
ortamı yaratmanın 
yersiz olacağını 
söyledi.
Dünya ekonomisiyle 
paralel seyir izleyen 
Türkiye'nin, dünya 
piyasalarındaki küre
sel likidite şartlarında
ki gelişmelerden 
etkilendiğini kayde

Zorlu, Kız Meslek 
Lisesi öğrencilerine 
ayrıca, alınacak

tavukları saklama, 
temiz olup olmadık
ları, uygun pişirme

gibi konularda da 
ayrıntılı bilgiler 
verdiler.

dışkısıyla temas 
edenler bu hastalığa 
yakalanabilirler. 
Ancak buradaki 
kritik nokta, hasta 
hayvanla yakın temas 
halinde olunmasıdır. 
Bugüne dek, dünya 
üzerinde hiçbir insan 
yumurta veya tavuk 
ürünü yiyerek Kuş 
Gribine yakalan
mam ıştır" dediler. 
Banvit A.Ş. Eğitim 
Görevlileri Aslı 
Özcan ile Gamze 

den Burkay, “Kur 
dalgalanmaları 
her dönem 
yaşanabilir. Ancak, 
önemli olan paniğe 
kapılmamak. 
Panik, özellikle 
ihracatçılara ciddi 
zarar verebilir. 
İhracatçının, özellikle 
bu dönemde sakin 
hareket edip, bu 
sürecin sağlıklı bir 
noktaya ulaşmasın
dan sonra pozisyon 
alması gerekir” 
dedi.
Bu noktada kurlara 
müdahale etmenin 
gereksiz olduğunu 
belirten Burkay, 
dalgalanmanın ana 
sebeplerinden birinin; 
Türkiye'de kurun 

uzun süredir yüksek 
reel faizden dolayı 
düşük değerli olması 
ve bunun da dış 
ticaret açığı ve cari 
açıkta yarattığı baskı 
olduğunu kaydetti. 
Bu konuda yıllardır 
uyarılarda 
bulunduklarını, 
ancak yetkililerin her 
defasında dalgalı 
kur politikalarından 
taviz verilemeyeceğini 
söylediklerini ve 
Merkez Bankası 
politikalarının 
özerkliğini gerekçe 
gösterdiğini dile 
getiren Burkay, 
ayrıca alıcılardan 
gelebilecek fiyat 
ayarlama taleplerine 
ihracatçıların 

kesinlikle olumlu 
yaklaşmamaları 
gerektiğinin de 
altını çizdi.
Burkay, “İş 
dünyasının yurt 
dışında, gerek 
uluslararası 

piyasalardaki, 
gerek içerdeki bu 
dalgalanmaları 
dikkate alması gerekir. 
Dövizin üzerindeki 
aşırı hareketlenme 
bizim istediğimiz bir 
şey değil. Ancak 
piyasalarda YTL'nin 
de gerçek değerine 
gerilemesi ile birlikte 
önemli olan mevcut 
fiyat istikrarının 
korunmasıdır” 
şeklinde konuştu.
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Kazaların yoğun olduğu yerlere bariyer ve sinyalizasyon konulması istendi

Manastır’daki ta hırsızlık
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Kendimizi bilmek !...

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen sohbet toplantılarının bu kez 
durağı Manastır Bölgesi’ydi. Az sayıda vatandaşın katıldığı toplantılar
da ele alınan en önemli konu hırsızlık oldu. Emniyet yetkilileri vatan-
daşları uyararak site kapıcılarının çok dikkatli olmalarını istedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
ilçenin çeşitli 
bölgelerinde 
sürdürdüğü 
sohbet toplantıları 
devam ediyor. 
Önceki akşam 
Manastır’da yapılan. 
sohbet toplantının 
ana konusu 
hırsızlıktı.
İlçe Emniyet Müdür 
Vekili ve Emniyet 
Amiri Kerim 
Karaboğa ile 
Emniyet Amiri Turan 
Sarı ile Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ve bazı 
mahalle muhtar
larının katıldığı 
toplantıya az sayıda 
vatandaş katılırken, 
şikayetlerin 
yapılan hırsızlık 
ile su dağıtan 
motorlar oldu. 
Manastır’da 
meydana gelen 
hırsızlık olaylarında 
büyük oranda 
düşüş kaydettik
lerinin söyleyen 
Kerim Karaboğa, 
bunda en büyük 
etkenin vatandaşların 
duyarlı davranıp 
şüphelendikleri kişi 
ya da kişileri 
155'e bildirmeleri 
olduğunu söyledi. 
Manastır’da 
bulunan site 
yöneticileri ile 
görevli kapıcıların 
çok dikkatli 
olmaları gerektiğini 
hatırlatan
Karaboğa, "Sitelere 
gelen yabancı 
kişilerden şüphe
lenin, onlara ne 
istedikleri sorun ve 
kesinlikle söyledik
lerini araştırmadan 
bırakmayın. 
Onlar size 'Biz 
emniyetten 
geliyoruz' deseler 
bile bizim haberimiz 
olmalı. Kapınızı 
ise açarken dikkatli

İlçe Emniyet Müdür Vekili ve Emniyet Amiri Kerim Karaboğa ile 
Emniyet Amiri Turan Sarı, Manastır’da meydana gelen hırsızlık 

olaylarında azalma olduğunu söyledi.

olun, satıcılara 
hiçbir evrak 
imzalamayın” 
öneri sinde bulundu. 
Dil lafazanlığı 
yaparak ev kadın
larını dolandıran 
bir çok tecrübeli 
kişinin zengin 
muhit diye 
adlandırılan 
Manastır’da 
dolaştıklarını 
bildiren Karaboğa, 
"Bu kişiler 
tanınmış insanların 
isimlerini vererek 
güven kazanmaya 
çalışıyorlar,

bu insanlara 
kanmayın ve, 
155'i arayın. 
Bu kişiler 
dilleriyle insanları 
dolandırmayı 
kendilerine meslek 
edinmişler onlara 
kanmayın" 
şeklinde konuştu. 
Manastır’daki 
site kapıcılarının 
çoğunlukta 
olduğu huzur 
toplantısında 
ayrıca bölgede 
dolaşan motosikletli 
satıcıların 
yaptıkları gürültü

ve hızlı araç 
kullanmalarından 
şikayetçi olundu. 
Hiçbir denetimleri 
bulunmadığı 
öne sürülen bu 
kişilerin ikaz 
edilmeleri 
gerektiği istenirken 
en fazla trafik 
kazasının yaşandığı 
bölge olan İnan 
Market önü 
kavşağına 
mutlaka 
sinyalizasyon ve 
yol kenarlarına 
bariyerler yapılması 
da istendi.

Yaşamımızın sonuna kadar kendimizi 
bilmek için uğraş veririz.

Bu süre içinde bilinçli yada bilinçsiz 
biçimde bir çok zorluklardan, bir çok 
kapılardan geçeriz...

Hepimiz değişik zamanlarda belirli soru- * 
lan kendimize sorarız...

Ben kimim, nasıl başarılı olacağım?...
Bu dünyaya neden geldim, gerçekten 

aklımla mı hareket ediyorum, yoksa hayatın 
içinde rast gele savrulan bir yaprak gibi bir 
hiç miyim?

Buna benzer soruları sornıak için Özellikle I 
kendimize dönmek kendimizle baş başa

। kalmak zorundayız..
Var oluşumuzun temelinde bu soruların 

cevabının arayışı vardır...
Zaten bu soruların cevabını bulduğumuz

da, rahatlarız..
Ancak, kimi zaman bu cevapları bulmamız 

çok uzun yıllar alabilir.
Hatta ömrünün sonuna gelen kişilerin 

hala bu cevapları bulamadığı, oradan oraya 
savrulduğunu görebilirsiniz..

Ah vah çekenler, genç yaşta olsaydım 
şöyle yapardım diyenler, tren çoktan kaldığı 
halde arkasından bakanlar, veya son vagonu 
yakalamaya çalışanları toplum içinde bula
bilirsiniz...

Bu yaşayışın orta yerinde yapmak iste
diklerimizle. yapamadıklarımız, çocuk özle 
yişi içinde olanları da vardır..

Bu özlemlerle kendimize sürekli yeni 
hedefler koyarız.

Yaz gelsin seyahate çıkacağım, bir ay 
sonra rejim yapıp kilo vereceğim, çalışıp 
Üniversiteye devam edeceğim, mesleğimde'

I şunu yapacağım.
Egomuz bizi çılgın bir at gibi oradan 

, oraya sürüklemeye çalışır, durur..
İşte bu işin püf noktası; marifet olanı bu 

çılgın egoyu dizgin altına almak, ye onu 
eğiterek yararlı duruma sokmaktır..

Kendimizi bilmek, işte egoyu terbiye 
etmenin en güzel yoludur..

Onun için atalarımız “ Önce kendini bil” 
demişlerdir..

Egomuz sadece maddi dünyaya asılı 
kalırsa sürekli' bir isteme halinde döner 
durursa, hayatımız dengesini kaybeder, 
sürekli isteyen bir bebek gibi sızlanır duru
ruz.. Sürekli karşılaştırmalar yapan, şikayet 
edip şansına küsen insan kendini zayıflatır, 
huzursuz olur.

Kendimiz egomuzun hırslı ve yakıcı 
atmosferinden kurtarabilirsek, hayatın bize 
sunduğu güzellikleri çok daha rahat göre 
biliriz..

Kendimizi bildiğimiz ölçüde güvensizlik
ten kurtulabilir ve hayatı güzellikleriyle ka 
bullenebilme sihrini keşfedebiliriz..

Bu işte anahtar dışarı da değil, tam 
kalbimizdedir.. Erdem geliştirmek, iyi ve 
kötüyü ayırt edebilmek sayesinde egomuz
dan kurtulabiliriz...

Çılgın egolar her yola başvururken,aradığı 
güven ve huzuru hiçbir yerde bulamaz..

Kabullenmek, iyi niyeti geliştirmek, 
kendimize güven sayesinde, aslında ego
muzun yalnızlığından kurtulabiliriz..

Bu da zor bir iş olup, bir çoğumuzun 
yapamadığı, ömrünü hay huy içinde 
geçirdiği görürüz...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Küçük sanatçılardan büyük konser
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu'nun 
düzenlediği "Müzik 
Gecesi'nde türküler 
seslendiren 
küçük sanatçılar 
büyüklerinden 
tam not aldılar.
Müzik Öğretmeni 
Erol Akbaş'ın 
aylardır çalışarak 
oluşturduğu okul 
korosunun konserine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de katılarak 
beğeniyle izledi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki 
konserde salon 
tamamen dolarken 
Okul Müdür Vekili 

Tuncay Özkan, 
koroyu yöneten 
ve onlara müzik 
bilgisi ve sevgisini 
aşılayan Erol 
Akbaş'a teşekkür etti. 
Konserin birinci 
bölümünü oluşturan 
kısmında koronun 
birbirinden güzel 
seslendirdiği 
türkülerin ardından 
Zehra Pala, 
Kırşehir yöresinden 
'Niye çattın kaşlarını'

türküsünü 
seslendirdi. 
Ece Gücenmezin 
İstanbul türküsü 
olan 'Telgrafın 
tellerine* türküsüyle 
coşan seyirciler 
Deniz Sertkaya'nın 
seslendirdiği 
'Yandırdın kalbimi' 
adlı Azerbaycan 
türküsü dinlendi. 
Feyza Yılmaz'ın 
Artvin yöresinden 
'İndim dere 
ırmağa' türküsünün 
ardından ilk bölüm 
Helin Kaya'nın 
okuduğu Sivas yöresi 
türküsü 'Şu yalan 
dünya' isimli 
türküyle sona erdi. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise 
koronun 
seslendirdiği 
türkülerle birlikte 
Umut Bilgiç, 
Melike Demirağ'ın 
unutulmaz eseri 
'Arkadaş'ı salonu 
dolduranlarla birlikte 
okudu. Selçuk 
Özgürdal'ın dillere 
destan olan 
'Karlar düşer' 
türküsünü ise İlknur 
Erez seslendirdi.

ı Kıza bey in 
'Yıldızların altında' 
isimli eserini 
Gökçe Deliçam 
seslendirirken 
son solist Sezen 
Aksu'nun 'Kara ağaç' 
eserini okuyan 
Burcu Demir oldu. 
Müzik gecesi 
koronun 
seslendirdiği 
çeşitli Anadolu 
türküleriyle son 
buldu.

Her Çeşit Emlak
Ahm,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Burcu I
Demir

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)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 atarı makineleriyle satılık dükkan.

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

Ece
» Gücenmez

y Feyza 
Yılmaz

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 
Terrrial 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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macİde ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 5141021

5 ■ _________. fe.'.
Gökçe

Deliçam ■
ftumut Bilgiç
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Körfez Polikliniği'nden öğrencilere sağlık desteği
Elif ESMEN

Eski Pazar 
Caddesi’nde 
bulunan Özel 
Körfez Polikliniği, 
Kız Meslek Lisesi’nde 
eğitim gören ve 
sorunları bulunan 
öğrencilere ücretsiz 
hizmet veriyor.
Özel Körfez 
Polikliniği’nin Kız 
Meslek Lisesinde 
öğrenim gören 
100 öğrenciden 
50'sine verdiği 
hizmet nedeniyle 
Okul Müdür Vekili 
Dursun Solmaz ile

Okul Aile Birliği 
Başkanı Ümitser 
Ergen, Poliklinik 
Mesul Müdürü 
Dr. Ali Dağdeviren'e 
çiçek vererek 
teşekkür ettiler. 
Son zamanlarda 
gerek medyada 
çıkan haberler 
gerekse izlenim ve 
duyumlar sonucu 
okullarda şiddet, 
uyuşturucu, 
derslere ilgisizlik, 
öğrencilerin kendi 
aralarında ve 
öğretmenleri ile 
idarecilerine karşı 

sınırlan zorlayacak 
davranışlarda bir 
artış olduğunun 
farkında olduklarını 
söyleyen Dr. Ali 
Dağdeviren yaptığı 
açıklamada 
" Hal böyleyken 
bu konuda Körfez 
Polikliniği idaresi 
olarak ne yapabiliriz 
diye gerek 
Kaymakamımızla 
gerek okul idarecileri 
ve öğretmenlerinin 
yanı sıra doktor 
arkadaşlarımızla da 
istişarelerde 
bulunduk.

Sayın Kaymakamı 
m izin katkı ve 
olurlarıyla bir anket 
düzenleyip bazı 
tıbbi ölçü ve kıs
taslara dayanarak 
öğrencilerimizden 
yaklaşık 100'ünü 
mülakata çağırdık. 
Bir sonraki aşama 
olarak tıbbi 
muayeneleri ve 
tetkikleri yapılıp 
gerek duyulduğunda, 
ilgili uzmana 
şevkini yapacağız" 
dedi.
Amaçlarının 
sağlıklı, kendisiyle 

ve toplumla barışık 
üretken, başarılı 
bir gençliğin 
yetişmesine bir 
nebze olsun katkıda 
bulunmak ve en 
azından örnek olup 
diğer kurumlan da 
duyarlı olmaya 
çağırmak olduğunu 
söyleyen Dr. Ali 
Dağdeviren 
"Unutmayalım ki bu 
gençlik yarın bu 
ülkeyi yönetecek, tabi 
eğer bir başkasının 
gelip te yönetmesini 
istemiyorsak. 
Hedefimiz ise bu yıl

yetiştirebildiğimiz 
kadar okulu, 
önümüzdeki eğitim 
ve öğretim yılında ise 
Gemlik bünyesinde 
bulunan tüm okulları 
taramak. Yine 
konuyla ilgili 
eğitim seminerleri 
olsun ilgili uzmanlar
dan oluşan bir 
kadro ile paneller 
gibi sivil etkinlikler 
düzenleyeceğiz. 
Kısacası bu konuda 
maddi ve manevi 
ne gerekiyorsa 
yapacağız" 
şeklinde konuştu.

v TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK ç , .; , 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

V 1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

[ Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Prim borçları yapılandırılıyor
SSK ve Bağ-Kur prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması için 
başvurular 31 Mayıs 
Çarşamba günü sona 
erecek. SSK ve Bağ- 
Kur borçlarını yapı
landırmak isteyenler, 
31 Mayıs Çarşamba 
gününe kadar, bu 
kurumların il müdür
lüklerine başvuruda 
bulunabilecekler. İl 
müdürlükleri, cumar 
tesi ve pazar 
günü de başvurular 
için açık olacak. 
Uygulama çerçeve 
sinde, Bağ-Kur kap
samında takip edilen 
prim ve sosyal güven 
lik destek primi borç 
larıyla SSK kapsamın 
da takip edilen kamu 
ve özel sektör iş 
verenleriyle büyükşe- 
hir belediyelerinin 
sigorta primi, sosyal 
güvenlik destek 
primi, işsizlik sigor
tası primi, idari para 
cezası, sosyal yardım 
zammı borçları, 
topluluk sigortası 
prim borçları, isteğe 
bağlı sigorta prim 
borçları ile 31 Mart

2005 ve öncesinde 
biten özel bina 
inşaatı ve ihale 
konusu işlerden 
dolayı fark işçilik 
tutarı üzerinden 
hesaplanacak 
borçlar, yeniden 
yapılandırılabilecek. 
Bağ-Kur'da borç mik
tarına bakılmaksızın 
tüm borçlara, SSK'da 
ise borç aslı 100 bin 
YTL ve altında olanlar 
için asıl borçlarına 
(herhangi bir gecik 
me faizi veya cezası 
olmayan miktar) 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 dürüm" halinin 
belirlenmesi.için kol
lanılan oranlar esas 
alınarak, borcun 
yüzde 30'una kadar 
terkin yapılabilecek. 
Borç aslı 100 bin YTL 
üzerinde olduğu 
halde mali durumu 
"çok zor durum" kap
samına girmeyen iş 
verenler taksitten 
dirme imkanından 
yararlanabilecek. 
Borcun yaşına ve 
tutarına göre taksit 
sayısı belirlenecek, 
taksit sayısı en fazla 
60 ay olacak.
Yeniden yapılandırma 

başvuru süresinin 
sona erdiği tarihi 
takip eden ayın sonu 
na kadar borçlarının 
tamamını ödemeleri 
halinde, borcun peşin 
ödendiği kabul 
edilecek ve hiçbir 
vade farkı uygulan
mayacak. Borçlu, 
borcunu 12 ayda 
ödemesi durumunda 
yıllık yüzde 4, 12'yi . 
aşan ancak 24 ayı 
aşma yan sürede 
öderse yıllık yüzde 5, 
24 ayı aşan sürede 
öderse yıllık yüzde 6 
taksitlendirme farkı 
ödeyecek. Taksitten 
dirme süresince bu, 
borçlara Hazine 
borçlanma faizleri 
uygulanmayacak.
Borç yapılandırmaya 
başvuranlar, bir 
takvim yılı içinde 
3 defadan fazla tak
sitlerini ödemezse 
veya bu süre içinde 
ödemesi gereken 
cari ay primlerini 
3 defadan fazla 
aksatırsa, yeniden 
yapılandırma 
işlemleri iptal 
edilecek.

. • __■- . '______ J

Sezer; “Ecevit için 
umut bitmeyecek”

Gülhane Askeri Zeki Sezer,
Tıp Akademisi'nde 
(GATA) tedavisine 
devam edilen eski 
Başbakan ve DSP 
Onursal Başkanı ■ 
Bülent Ecevit'in 
sağlık durumunun 
"dünden kötü 
olmadığını" bildirdi. 
Sezer, hastane 
önünde gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
umutlarının hiç 
bitmeyeceğini 
belirterek, 
"Ecevit bize hep 
umutlu olmayı, umut 

dün öğle saatlerinde 
eski başbakanlardan 
Mesut Yılmaz ile 
HÜRPARTİ Genel 
Başkanı Yaşar 
Okuyan'ın Ecevit'i 
ziyarete gelmesinin 
beklendiğini 
söyledi.
Bu arada İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu da bir yakınını 
ziyaret için gittiği 
GATA’da DSP'li 
yetkililerden Ece
vit'in sağlık durumu 
hakkında bilgi âldı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
(JŞISAlT)

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 
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DOGALGAZ
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SIHHİ TESİSAT 
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Öğrencileri sınav kaygısı sardı
Psikolojik Danışman 
Timur Tuştaş, 
sınavlara hazırlanan 
öğrencilerin artık 
ders çalışmayı 
bırakıp, her sabah 
test çözmesini 
önerdi.
Psikolojik Danışman 
Timur Tuştaş, 
yaptığı açıklamada, 
11 Haziran'da 
Ortaöğretim 
Kurumlan Seçme 
Sınavı'nın (OKŞ), 
18 Haziran'da Öğren
ci Seçme Sınavı'nın 
(ÖSS) ve 25 
Haziran'da ise 
Yabancı Dil Sınavı'nın 
(YDS) yapılacağını 
hatırlatarak, 
öğrencilerde 
sınavların yaklaş
masıyla birlikte 
stresin ve kaygının 
arttığını belirtti. 
Tuştaş, öğrencinin 
sınav öncesinde 
strese girmesinin 
en büyük neden
lerinin aile ve 
çevre olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Sınav öncesinde 
veliler öğrencilerden 
daha stresli oluyor. 
Bu da çocuklarına 
yansıyor. Veliler

sınava az bir süre 
kala stres yaparak 
çocuğun üzerine 
fazla gitmemeli. Sık 
sık ders çalışması 
gerektiğini söylemek 
yerine, 'Biz sana 
güveniyoruz. 
Kazansan da olur 
kazanmasan da olur' 
şeklinde sınava 
stressiz girmeleri 
sağlanmalı. Veliler 
sınavları, bir ölüm 
kalım savaşı gibi 
gösteriyor. Ancak 
öyle değil, öğrenci 
sınavı kazandığı ya 
da kaybettiği zaman 
her şey bitmiyor. 
Her ihtimalde de 
hayat devam 
ediyor" dedi. 
Öğrencilere de 
tavsiyelerde bulunan 
Tuştaş, "Sınava 
hazırlanan tüm 
öğrenciler artık 

ders çalışmayı bir 
kenara bıraksın. Her 
sabah sınav saatinde 
test çözsün. Nerede 
yanlış yapıyorsa 
sadece o konuları 
tekrar etsin.
Kesinlikle bu saatten 
sonra tüm konulan 
tekrar etmeye kalk
masın. Ayrıca öğren
ciler kendine zaman 
ayırarak ailesi ve 
arkadaşlarıyla 
eğlensin" diye 
konuştu.
Tuştaş, öğrencilerin 
aşırı stres ve kaygı 
nedeniyle çeşitli 
hastalıklara yaka
landığını belirterek, 
şöyle devam etti: 
"Öğrenciler sınav 
öncesi aşırı kaygı 
yaşarsa, depresyon, 
içine kapanma, 
insanlarla iletişim 
kuramama, yaşam

dan zevk alamama 
gibi rahatsızlıklara 
yakalanıyor. Bu 
nedenle öğrencilerin 
kaygı etmeden sınava 
girmesi ve sınavı , 
kazanamamanın 
dünyanın sonu 
olmadığını bilmesi 
gerekiyor." 
Velilerin, öğrencilere 
sınavdan önce 
okutulmuş pirinç, 
meyve suyu gibi 
ürünler yedirdiğini 
hatta öğrencilerin 
sınav da okutulmuş 
kalem ve silgi kul
landığını anlatan 
Tuştaş, "Öğrenci 
bu durumun kendi
sine fayda sağlaya
cağına inanırsa 
sınava pozitif etki 
sağlayabilir. Bu 
sayede öğrencinin 
kaygı sorunu 
ortadan kalkabilir. 
Ancak bu tür 
şeylere fazla itibar 
etmemek lazım. 
Çünkü her şey 
öğrencinin ken
disinde bitiyor. 
Öğrenci bir sene 
boyunca çalışıp 
kendisine güvenirse 
başarılı olur" 
dedi.

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, bütçede 
olağanüstü bir durum 
bulunmadığını ve yeni 
bir vergi artışının söz 
konusu olmadığını 
belirtti.
Ankara'da temaslarda 
bulunan Kuveyt 
Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı 
Şeyh Muhammed 
Sabah El Salim El 
Sabah, beraberindeki 
heyetle Maliye Bakanı 
Unakıtan'ı ziyaret etti. 
Maliye Bakanı 
Unakıtan, görüşmenin 
ardından gazeteci
lerin, tasarruf tedbir
lerine yönelik 
Sorularını yanıtladı. 
Bunların bütçe içinde 
yer alan tedbirler 
olduğunu kaydeden 
Unakıtan, harcama 
konusunun, IMF ile 

yapılan gözden 
geçirme toplantıların
da da gündeme 
geldiğini ifade etti. 
Bütçede olağanüstü 
bir durumun söz 
konusu olmadığını 
ifade eden Unakıtan, 
şunları kaydetti: 
"Türkiye, bütçesine 
sadıktır. Onu da tatbik 
edecektir. İlk aylarda 
yapılan harcamaların 
öteki aylarda devam 
etmeyeceğini daha 
önce de anlattım. 
Bütçe ödenekleri 
içinde kalacağız.
Türkiye, bütçesini 
yapmıştır ve bu bütçe 
içinde kalacaktır.
Bunu yıl sonu ‘ 
hedeflerimizde de 
göreceğiz. Yeniden 
bir vergi artırımı 
gibi bir şey de söz 
konusu değildir."
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“Dalgalanma fazla büyütüldü”
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 
kurulan "İstikrar 
Enstitüsü"nün 
Başkanhğı'na 
getirilen Merkez 
Bankası eski Başkanı 
Süreyya Serdengeçti, 
son günlerde 
yaşanan ekonomik 
gelişmelerin fazla 
endişeli biçimde 
tartışıldığını 
savunarak, 
dalgalanmanın 
büyütüldüğünü 
söyledi. Serdengeçti, 
yaşanan dalgalan
manın 2001 krizine 
benzer bir krizin 
habercisi olduğu 
yönünde endişeye 
kapılmanın çok 
yersiz olduğunu 
vurgulayarak, 
"2001 krizi gibi bir 
noktaya gidilebilme
si, çok özel maharet 
gerektirir" dedi.
TOBB Başkanı 
Hisarcıkhoğlu, 
Merkez Bankası 
eski Başkanı Süreyya 
Serdengeçti'nin de 
katıldığı bir basın 
toplantısıyla İstikrar 
Enstitüsü’nün kurul
duğunu kamuoyuna 
duyurdu. Süreyya 
Serdengeçti'nin 
kurulan İstikrar 
Enstitüsü 
Direktörlüğü 
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görevine getirildiğini 
kaydeden 
Hisarcıkhoğlu, 
ekonomilerde elde 
edilen başarının 
altında yatan en 
önemli faktörlerin 
başında istikrarın 
geldiğini anlattı. 
İstikrar konusunda 
toplumun her 
kesimine görev 
düştüğünü 
dile getiren 
Hisarcıkhoğlu, 
İstikrar 
Enstütüsü'nün, 
kamu politikalarını, 
uluslar arası 
gelişmeleri izleye
ceğini ve bu konular
da kamuoyunu 
bilgilendireceğini 
belirtti.
Toplantıda konuşan 
ve daha sonrç 
gazetecilerin gün
deme ilişkin soru
larını yanıtlayan 
Serdengeçti, 
piyasalardaki 
çalkantılarla ilgili 
olarak, başka 
ülkelerde normal 
karşılanacak 
gelişmelerin, 
Türkiye'de 
büyütülerek 
endişe ortamına, 
dönüştürüldüğünü 
bildirdi. Serdengeçti, 
enflasyon 
hedefinde revizyon 
gerekip gerekmediği

yönündeki bir soru 
üzerine, "Sadece 
ileriye yönelik tah
minler değişebilir, 
hedeflerde revizyon 
söz konusu olamaz" 
diye konuştu. 
Türkiye'de uzun yıllar 
sonra önemli düşüş 
kaydeden enflasy-1 
onun hala yüksek 
olduğunu, kamu 
mâliyesinde alınacak 
mesafeler bulun
duğunu dile getiren 
Serdengeçti, bundan 
sonra Türkiye için 
asıl meselenin 
istikrarı kalıcı hala 
getirmek olduğunu 
vurguladı.
Merkez Bankası'nın 
bağımsızlığıyla ilgili 
bir soru üzerine de 
Serdengeçti, 
bankanın bugün 
bağımsız olarak 
çalışmalar yaptığını 
ve bu şekilde de 
devam edeceğinin 
anlaşıldığını söyledi. 
Serdiengeçti, Merkez 
Bankası'nın faiz 
kararında tek bir ayın 

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
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rakamları üzerinde 
çok iyimser veya çok 
kötümser sonuçlara 
varmanın hata ola
cağını, biraz "sabırlı 
ve serinkanlı" olmak
ta yarar bulunduğunu 
anlattı. Kur poli
tikasının tasarımı ve 
uygulamasının 
Merkez Bankası'na 
ait olduğunu ifade 
eden Serdengeçti, 
Merkez Bankası'nın 
oynaklık durumların
da bir müdahalesi 
olacaksa bunda 
"katiyen şeffaf" 
olmak zorunluluğu
nun bulunmadığını 
ifade etti.
Serdengeçti, "Böyle 
bir şey dünyada da 
yok. Şeffaflığın da 
sınırı vardır" dedi. 
Serdengeçti, ekono
mideki son gelişmel
erle ilgili olarak da 
serinkanlı yaklaşımın 
sadece Merkez 
Banksı ve hükümet 
için değil, herkes için 
önemli olduğunu 
kaydetti.

ARADA-SIRADA
Aykon YILMAZ

Da Vinci’nin şifresiymiş!
Değerli okurlarım bendeniz Aykon 

Yılmaz, sizlere haftada bir gün bu köşede 
buluşacağız.

Sizinle gün gelecek Bursa'yı, gün gele
cek Dünya'yı ve gün gelecek Gemliğimizi 
konuşacağız.

Yaklaşık iki haftadır gözümüz bir inter- 
netde, bir afişlerde Da Vinci'nin şifresini 
bekliyoruz. Öyle bir bekleyiş ki daha 
pazartesi gününden biletler alındı ve heye
canlı bekleyiş başladı. Eşim Gözde kitabı 
okumuş olduğundan olsa gerek evde her 
gün Da Vinci'nin şifreleri konuşulur oldu. 
Filmin galasında eleştirmenler tarafından 
ağır eleştiriler alan film, eleştirileri hak 
ediyormuş.

Hızlı aksiyon sahneleriyle başlayan film 
zaman ilerledikçe, kendimi ortaokuldaki 
sıkıcı tarih dersindeymiş gibi hissettim... 
Boğucu çekimler ve yüksek ses izleyicileri 
iyice sıktı. Aynı eski Türk filmlerindeki gibi 
izleyiciye verilmek istenilen mesajlar hep 
sesli olarak verilmiş. Niye böyle bir şeye 
ihtiyaç duyarlar hiçbir zaman anla- 
mamışımdır. Bu arada filmin Hıristiyan 
alemine hakaret içerdiği yazıldı,söylenildi. 
Hiç mi hiç aslı yok.

Şunu söylemek istiyorum ki Tom Hanks 
her zaman ki gibi filme imzasını atmış.

Her şeye rağmen mutlaka izlenilmesi 
gereken bir film...

Tüketici kredileri 
38,7 milyar YTL'ye çıktı
Tüketici kredileri, 18 
Mayıs tarihi itibarıyla 
yaklaşık 563,8 
milyon YTL artarak 
38 milyar 704,7 
milyon YTL'ye yük
seldi. Söz konusu 
krediler, 12 Mayıs 
tarihi itibarıyla 38 
milyar 140,9 milyon 
YTL düzeyinde idi. 
Tüketici kredileri 
kapsamında konut 
kredileri 18 milyar 
768,8 milyon YTL, 
taşıt kredileri yak
laşık 6 milyar 621,5 
milyon YTL, diğer 
krediler 13 milyar 
314,3 milyon YTL 
olarak hesaplandı. 
Bireysel kredi kart
ları ise 18 Mayıs 
tarihi itibarıyla 18 
milyar 180,9 milyon 
YTL'den 18 milyar

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

eleman ilanlarınız ve reklamlarınız iffete»- ^kl)an't afaİ1^ Stü^° Presl'i 7anı

için bizi arayın : W513 98 88 Fax: 513 35 95

388,5 milyon t 
YTL'ye ulaştı.
YTL cinsinden birey
sel kredi kartlarının 6 
milyar 865,3 milyon 
YTL'si taksitli, yak
laşık 11 milyar 487,7 
milyon YTL'si taksit- 
siz kredi kartından 
oluştu. Tüketici 
kredilerinin 10,1 
milyar YTL'si kamu 
bankaları, 24,9 
milyar YTL’si özel 
bankalar, 3,6 milyar 
YTL'si de yabancı 
bankaları içeriyor.
Tasfiye olacak 
tüketici kredileri ve 
bireysel kredi 
kartları toplamı da, 
1 hafta içinde 8,6 
milyon YTL artarak 
1 milyar 852,7 
milyon YTL'ye 
çıktı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Müzik dinleyerek ders çalışmayın
Antalya'nın Serik 
İlçesi'nde bir ders 
hanede görev yapan 
rehberlik uzmanı 
Şerkan Keskin, 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
hazırlanan öğren
cilere ve ailelerine 
tavsiyelerde bulu
narak, "Geçmişinizi 
değiştiremezsiniz 
ancak gelecek 
henüz avucunuzun 
içinde" dedi. 
Özel Serik Oluşum 
Dershanesi'nin 
Rehberlik Servisi 
Uzmanı Serkan 
Keskin, 18 
Haziran'da 
yapılacak ÖSS önce
si velilerin de en az 
öğrenciler kadar 
strese girdiğini 
belirtti. Bazı velilerin 
çocuklarının gele
ceği konusunda çok 
titiz davrandıklarını 
ifade eden Keskin, - 
bu durumun öğren
cilerin üstünde ağır 
bir baskı oluştur- 

ı düğünü söyiedi. 
i Hemen her gün 

birkaç defa öğren
ciye sınav hakkında 
nasihat verilmesinin 
öğrencileri bunalıma 
sokabileceğini

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

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 
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kaydeden Keskin, 
"Veliler sınava kadar 
öğrencilerden daha 
sakin olmalı. Bu 
dönemde öğrenci
lerin bilişlerinde 
mantıktan ziyade 
hisler hakimdir. 
Veliler bu konuda 
sabırlı olmalıdırlar. 
Nasıl ki bir tohum 
hemen meyve 
vermezse, kapa
sitesinin üstünde 
şeyler beklemek 
çocukta psikolojik 
baskı oluştürur. 
Çocuklara saygı 
gösterin. 
Toplumumuza 
hakim olan düşünce 
çocuğa sevgi, 
büyüğe saygı 
şeklinde olmuştur. 
Bu doğrudur ama 
eksiktir. Çünkü, 
gençlerimizin 
his dünyasının 
zenginliği yetişkine 
lerden daha az

değildir. Onların da 
düşüncelerine saygı 
göstermek gerekir" 
diye konuştu. 
Öğrencilerin sınav
da başarılı olma
malarının en 
büyük nedeninin 
sistemli çalışmamak 
olduğunu 
vürgulayan Serkan 
Keskin, "Bu son 
dönemde yapılması 
gereken, çok yoğun 
bir tekrar ve 
öğrenilecek olan 
materyallerin tespi
tidir. Öğrenciler 
programlı ders 
çalışmalı. Düzenli 
uyku uyumalıdır. 
Hızla eksiklerini 
tamamlamalılar. 
Hedeflerini sürekli 
düşünerek, moti
vasyonlarını hep 
üst düzeyde tut
malıdırlar. En verimli 
oldukları saatte 
ders çalışmalıdırlar.

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen 

Excel ve World PC programlan kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 

SİNAN REKLAM 
TEL: (0.224) 513 41 55

Evde ders çalışırken 
sürekli aynı kıyafeti 
giymeye özen 
gösterilmelidir.
Nasıl ki bir subay 
hep üniforma 
giyerse ve o giydiği 
üniforma onu çalış
maya sevk ederse, 
ders çalışırken 
giyilen elbisede 
öğrencileri çalış
maya yönlendirir. 
Sayısal dersin ardın
dan sözel ders 
çalışmalıdırlar" 
şeklinde konuştu. 
Öğrencilerin ders 
çalışırken kesinlikle 
müzik dinlememeleri 
gerektiğini ifade 
eden Keskin, 
"Müzik dinlemek 
öğrenciyi hayal 
dünyasına götürüp, 
konsantrasyonunu' 
bozabilir. Dikkati 
dağıtabilir.
Geçmişinizi değişti 
remezsiniz ancak 
gelecek henüz avu
cunuzun içindedir. 
Öğrenciler bu görev 
ve bınnç le hareket 
etmelidir. Tembel ve 
kararsız insanlar, 
başarısız tıklarını 
başkalarının kapısı
na koymaya çalışır
lar" dedi.

Az uyku kadınları 
şişmanlatıyor

ABD'de yapılan bir 
araştırmaya göre, az 
uykunun orta yaşlı 
kadınlarda (40 ila 65 
yaşları) açık bir 
şekilde kilo almaya 
neden olabileceği 
belirlendi.
Uyku ile kilo alma 
arasındaki bağlantı 
konusunda şimdiye 
dek yapılan en kap
samlı araştırmada, 
geceleri 5 saat veya 
daha az uyuyan 
kadınlarda, 7 saat 
uyuyanlara oranla 
en az 15 kilo alma 
riskinin yüzde 35 
olduğu belirlendi. 
San Diego kentinde 
yapılan American 
Göğüs Hastalıkları 
Vakfı yıllık konferan
sında sunulan 
araştırmaya göre, 
geceleri 5 saat veya 
daha az uyuyan 
kadınların, 7 saat 
uyuyanlara oranla 
yüzde 15 daha fazla 
obez olma riski 
bulunduğu 
ortaya çıktı.
Bulgular, ABD'de 
hemşirelerin sağlığı 
konusunda 68 bin 
183 orta yaşlı kadın 

üzerinde yapılan 
ve 16 yıl izlenen 
araştırma çerçeve 
sinde elde edildi. 
Araştırmaya katılan 
hemşireler, 1986'dan 
itibaren uyku 
alışkanlıkları ve kilo
ları konusunda iki 
yılda bir araştırma
cıları bilgilendirdiler. 
Araştırmaya göre, 
geceleri 5.saat veya 
daha az uyuyan 
kadınlar, 10 yıl 
sonunda ortalama 
2,5 kilo alırken, 7 
saat uyuyanlar 
0,7 kilo aldılar.
Araştırmayı yürüten 
Cleveland'daki Case 
VVestern Reserve 
Üniversitesi'nden 
Profesör Dr Sanjay 
Patel, bu miktarın 
önemsiz gibi 
görünebileceğini, 
ancak, bunun 
ortalama bir rakam 
olduğunu, çünkü 
pek çok kadının çok 
daha fazla kilo 
aldığını söyleyerek, • 
"Az miktarda alınan 
kilo bile kalp ve 
diyabet hastalığı 
riskleri doğurabilir" 
dedi.

http://www.gemlikkoifezgazetesi.com
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8 Sigara körlüğe yol açabilir Karpuz kansere karşı etkili
Avrupa Göz 
Araştırmaları tarafın
dan yapılan ve henüz 
yayımlamayan, 
Avrupa Birliği'ndeki 
5.000 AMD (yaşa 
bağlı makula dejen
erasyonu) hastası 
arasında yapılan bir 
araştırma, hastalığın 
yüzde 27'sinin 
sigaraya bağlı 
olduğunu saptadı. 
Hastalık, İngiltere'de 
körlüğün en önde 
gelen sebepleri 
arasında bulunuyor. 
Kraliyet Göz 
Hekimleri Birliği, bu 
konuda acil önlem 
alınması gerektiğini 
belirterek, sigara 
paketlerine "Sigara

körlüğe yol açar" 
uyarısının da konul
ması çağrısında 
bulundu.
Birlik başkanı Nick 
Astbury, sigara ile 
körlük arasındaki 
bağlantı konusunda
ki bilimsel kanıtın, 
sigara ile akciğer 
hastalığı arasındaki 
bağlantıyla aynı 
olduğunu belirterek, 

sigara tiryakilerinin, 
bu hastalıkla körlük 
riskini ikiye katladık
larını anlamaları 
gerektiğini kaydetti 
Makula Hastalığı 
Derneğinden Tom 
Brembridge de 
başka bir araştır
manın da sigarayla 
AMD arasındaki 
bağlantıyı ortaya 
koyduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla 
birlikte alışveriş 
merkezleri ve man
avların reyonlarını 
süslemeye başlayan 
karpuzun, içeriğinde 
bol miktarda bulunan 
laykopen maddesi 
nedeniyle, kansere 
karşı koruyucu özel-. 
liği olduğu bildirildi. 
Erciyes Üniversitesi 
Atatürk Sağlık 
Yüksek Okulu 
Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Betül Çiçek, 
kansere karşı koruma 
özelliği olduğu bili
nen laykopen mad
desinin, karpuzda bol 
miktarda bulun
duğunu belirtti.

Yaz mevsiminde 
bolca bulunan ve 
ucuz olmasının yanı 
sıra her yaştan insan 
tarafından sevilen bir 
meyve olan karpuzun, 
insan sağlığına fay
dasına dikkati çeken 
Çiçek, yaz mevsi
minde insanlara bol 
miktarda karpuz 
tüketmelerini tavsiye 
ettiklerini kaydetti. 
Laykopen mad
desinin antioksidan 
özelliği nedeniyle 
kansere karşı koruma 
sağladığını ifade eden 
Çiçek, şu bilgileri 
verdi: "Karpuz, 
kansere karşı koruma 
özelliği olan laykopen 
maddesi bakımından 
oldukça zengin bir 

meyvedir. Kansere 
yol açan en büyük 
sebeplerden biri, 
doku ve organların 
zararlı maddeler 
nedeniyle hasar 
görmesidir.
Laykopen maddesi 
ise antioksidan 
özelliği sayesinde, 
serbest radikaller 
denilen zararlı 
toksinlerin sağlıklı 
doku ve organlara 
bağlanmasını 
engeller. Laykopen, 
doku ve*organlara 
bağlanarak zararlı 
maddelere karşı koru
ma sağlar. Bu neden
le karpuz, kansere 
karşı koruma 
sağlayan en önemli 
besinlerden biridir."

Serinlemek isterken hasta olmayın
Günümüzde birçok 

ev, işyeri hatta ara
balarda vazgeçilmez 
bir aksesuar olarak 
kullanılan klima bir 
taraftan sıcaklardan 
bunalan insanları 
serinletirken, diğer 
taraftan yanlış 
kullanıma bağlı olarak 
da hastalığa yol 
açabiliyor.
Vücudun ani sıcak ve 
soğuk hava değişim

lerine karşı kendini 
koruyamadığı için bu 
durumun başta sol
unum yolu hastalıkları 
olmak üzere birçok 
hastalığa sebep 
olduğunu belirten 
Özel İbni Sina 
Hastanesi Dahiliye 
Uzmanı Dr. Alper Ata, 
klimaların yoğun 
olarak kullanıldığı şu 
günlerde ateş ve 
öksürük şikayeti olan 

kişilerin dikkatli 
olması gerektiğini 
söyledi. Gerekli 
önlemler alınmadığı 
takdirde ciddi' 
sonuçlar doğabile
ceğini belirten Dr. 
Alper Ata, klimalar 
yoluyla oluşan 
hastalıklarla ilgili 
şu bilgileri verdi: . 
"Akciğer dokusunun 
iltihaplanması olarak 
tanımladığımız zatür

reenin, havalandırma 
sistemleri yoluyla 
bulaşan şeklini 
'legionella pnömonisi' 
olarak adlandırıyoruz. 
Hastalığa neden olan, 
legionella pneu- 
mophilia denen bir 
bakteridir. Bu bakteri, 
klimaların filtre sis
temlerinde, uygun 
nem ve ısıda üremek- 
te ve buradan ortama 
dağılmaktadır."

Hastanın muayenesi 
ve akciğer filminde, 
kesin tanıyı koydura- 
bilecek özel bulgular 
olmadığını vurgulayan 
Dr. Ata, "Akciğerlerin 
alt kısımlarında ilti
haplı alan görülebilir, 
akciğer zarında sıvı 
birikimi olabilir.
Akciğerlerin bilgisa
yarlı tomografisi, 
daha detaylı incelem
eye olanak verir. 
Laboratuar olarak, 
serolojik birtakım 
testler tanıya yardım
cıdır. Hastalığın 
tedavisinde 15-21 gün 

süreyle bu bakterilere 
yönelik antibiyotik
lerin kullanımı önem
lidir. Uygun zamanda 
ve dozda kullanılan 
antibiyotiklerle 
hastalığın iyileşmesi 
tamdır" dedi.
Bakteriyi alan kişinin 
vücut direncinin çok 
önemli olduğunu vur
gulayan Dr. Alper Ata, 
büyük otel ve işyer
lerinde çalışanlar, . 
havalandırma işçileri 
ve sağlık personel
lerinin risk grupları 
arasında yer aldığını 
da sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR
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İtfaiye
Holis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513
513
512
514
514

12
20
10
45

12

72
49

513 35
HASTANELER

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi

513 92 oo
513 23 29
513 10 68
513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

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 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 51311 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25

DENİZ OTOBÜSÜ

256 77 84
544 30 60

(21.2) 516 12 12
(226) 811 13 23

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)

TÜP DAĞITICILARI

NÖBETÇİ ECZANE
26 MAYIS 2006 CUMA

ERÇEK ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 20 05 GEMLİK

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

I □ IH OU UU ~

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

513 12 95 
51316 37 
51316 37
513 88 43 
513 22 59 
513 45 46
513 65 00 
514 59 81
513 80 00 
514 88 70 
51417 00
513 10
513 30

79
33

513 14 25
SÜ3Bİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2449 

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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DOĞAL GAZ

BEDAVA

GEMDA

6 TAKSİT
AYDA 49 YTL

GEMLİK 
GÜBRE SANAYİİ 

BORÇELİK 
BORUSAN 

ÇALIŞANLARINA
1 MAYIS 

30 HAZİRAN 
TARİHLERİ 
ARASINDA

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR 
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA 
İrtibat Tel : 513 29 29

İNDİRİM l
Orhangazi Caddesi No : I

GEMLİK Tel : 512 10 11

M HAZİRAN' 
30 HAZİRAN 

TARİHLERİ ARASINDA 
ABONE OLANLAR

KAMPANYA
KREDİ KARTINA TAKSİT..

DOĞAL GAZLI HAYAT 4 (M) m’ 
OH NE RAHAT.

DOĞAL GAZ
GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

ÖRNEKLER TİCARET

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI

8 TAKSİT
AYDA 36 YTL

024 NİSAN i
" 31 MAYIS ’
ı\ TARİHLERİ ARASINDA A
& ABONE OLANLAR iİL 'ç>N Â



[Denize girilen 18 noktadan 14'ünde kolibasili oranının insan sağlığını tehdit ettiği öğrenildi

Denizlerimiz kirli çıktı
Deniz mevsimi yaklaşırken İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan deniz suyu analizleri ürkü 
tücü çıktı. Halkın denize girebileceği 18 noktadan yalnız 4’ünde denize girilebileceği görüldü. Haberi sayfa 3’de
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Bursa’da 
oyuncak silahla 
soygun girişimi 
Bir yıl önce işten çıkarılan iki 
arkadaş, bankadan alacakları 
kaldığı gerekçesiyle oyuncak 
hayalet maskesi, oyuncak taban
ca, plastik kelepçe ve maket 
bıçağıyla soyguna kalkıştı. 2’de

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün sergi ve belge dağıtım törenleri devam ediyor

El emeği göz nuru eserler sergilendi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kent Kültürü ve bilinci
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel 

Gündem 21, dün Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nde düzenlediği toplantıda “Kimlerin 
Bursalı” olduğunu sormuş.

Yerel Gündemciler, Kent Kültürü ve 
Kentlilik Bilinci konusunda araştırma yaptık- 
larını söylemişler.

Bravo doğrusu..
Bursa yurt içi ve dışından büyük göçler 

alarak Türkiye’de hızla büyüyen kentlerimiz
den biri.

1950’li ve 80’li yıllarda Bulgaristan’dan 
göç edenler yanında, Anadolu’nun dört bir 
köşesinden gelip varoşlara yerleşenlerden 
büyük bir kent doğmuş.

Geldikleri yerin kültürü ile yeni yerleştik
leri kentin kültürü arasında uyum sağlaya
mayan bu kitleler, kent yaşamını zora soku 
yor.

Bunun için Yerel Gündem 21 araştırma 
yapıyor. Proje Sorumlusu Enes Keskin 
konuşmasında göç edenlerin hemşehrilik bi 
linçini bir kenara bırakıp Bursahhk bilinciyle 
hareket etmesini istemiş ve “ Bursa’da yaşa 
yan ve Bursahhk bilinci olan herkes Bursa 
lıdır” demiş.

Öğrencilere, “Bursa denince aklınıza ne 
geliyor?” sorusu karşısında verdikleri yanıt 
ise “Bursaspor” olmuşl

Bursa’da doğan, Anadolu’dan gelenlerin 
çocuklarına “Nerelisiniz” diye sorulduğunda, 
geldikleri kentin .adının verildiği görülmüş.

Bu bize göçlerle gelenlerin kentlilik bilinci
ni taşımadığını gösteriyor.

Hemşeri dernekleri bu bilinci ortadan 
kaldırmaktansa geliştiriyor.

! Gemlik Belediyesi de bu tür bir çalışma 
yapıp, Gemlik’in profilini ortaya koymalı ve 
yolunu ona göre çizmeli.

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı kurslara katılan kursiyerlerin el emeği 
göz nuru eserleri dün Küçük* Kumia’da sergilenmeye başladı. Ev tekstili, iğne oyası, 
ahşap boyama kurslarına katılan 46 kursiyere de başarı belgeleri törene katılanlar tarafın
dan verildi. Kaymakam Mehmet Baygül, “Halk Eğitim’in açtığı bu kurslarda kendilerini 
eğiten ve yaptıkları becerilerle ustalaşan kadınlarımızı kutluyorum." dedi. Sayfa 4’de

“Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci”
konulu seminer yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel 
Gündem 21 işbirliğiyle Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde dün düzenlenen 
"Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci" 
adlı seminere konuşmacı olarak 
katılan Proje sorumlusu Enes Kes 
kin, öğrencilere sinevizyon gösterisi 
ile Bursa’yı tanıttı. Öğrencilere 
"Bur s a deyince aklınıza ne gel i 
yor?"diye soran Keskin, "Bursa
spor" yanıtını aldı. Haberi sayfa 2'de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa’da
Oyuncak silahla
soygun

Bir yıl önce işten 
çıkarılan iki arkadaş, 
bankadan alacakları 
kaldığı gerekçesiyle 
oyuncak hayalet 
maskesi, oyuncak 
tabanca, plastik 
kelepçe ve maket 
bıçağıyla soyguna 
kalkıştı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, dün saat 13.30 
şıralarında Bursa 
İhsaniye Mahallesi 
Emniyet 
Caddesi'nde 
meydana geldi.
Bir banka şubesinde 
görevli olan Sinan 
Akşit (25) ile 
Tarık Onat (24) 
ATM cihazına yak
laşık 60 bin YTL 
para aktarıyordu. 
Bu sırada yüzlerine 
oyuncak hayalet 
maskesi takan ve 
Selami Y. (31) ile 
Engin K. (30) 
ellerindeki yine 
oyuncak silahlarla 
saldırıya geçti. 
Paralan gasp etmek 
isteyen şüpheliler, 
banka görevlilerinin 
direnişiyle karşılaştı. 
Bu sırada şüpheliler 
Tank Onat'ın ellerine 
plastik kelepçe tak
tılar. Ancak Tarık 
Onat kelepçeyi 
kopardı. Diğer 
görevli Sinan Akşit 
de silahını çekti. 
Ardından Engin K., 
Sınan Akşıt'in elin
deki silahı almaya 
çalıştı. Yaşanan 
boğuşma sırasında 
silah bir el ateş 
alınca, şüpheliler 
paniğe kapılarak 
kaçmak istedi.
Ancak Selami Y., 
banka görevlileri 
tarafından etkisiz 
hale getirilirken, 
Engin K. kaçmayı 
başardı. Bu sırada 
bankanın İstanbul 
merkezine düşen 
sinyal sonrasında 
Bursa'daki merkez

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Hertürlüalım-satım, 

eleman ilanlarınız ve reklamlarınız 

için bizi arayın 

girişimi 
şubeye bilgi verildi. 
Merkez şube 
yetkilileri de hemen 
para yatırmak için 
bankadan çıkan 
Tarık Onat ve Sinan 
Akşit'i aradı, ancak 
ulaşamadı.
Bir terslik olduğunu 
düşünen banka 
yetkilileri, durumu 
polise bildirdi. 
Buhun üzerine 
harekete geçen 
asayiş şube 
ekipleri, Nilüfer 
Polis Merkezi'nin 
100 metre yakınında 
meydana gelen olay 
yerine gitti. Burada 
banka görevlileri 
tarafından etkisiz 
hale getirilen Selami 
Y. polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Kaçan şahsın da 
yakalanması için 
bölgede araştırma 
yapan ekipler, Engin 
K.'yi de ara sokak
larda yakalamayı 
başardı. Etrafa 
saçılan 60 bin YTL 
para da toplandıktan 
sonra banka 
görevlilerine teslim 
edildi. Gözaltına 
alınan Engin K. ve 
Selami Y.'nin 1 yıl 
önce aynı bankanın 
merkez şubesinde 
güvenlik görevlisi 
olarak çalıştıkları 
ancak daha sonra 
işten çıkarıldıkları 
belirtildi. İki şüphe
linin bankadan ala
cakları kaldığı için 
intikam amacıyla 
böyle bir işe 
kalkıştıkları 
iddia edildi.
Bu arada zanlıların 
olayda kullandıkları 
oyuncak tabanca, 
hayalet maskesi, 
ameliyat eldiveni ve 
maket bıçağına 
da polis tarafından 
el konuldu. 
Olayla ilgili 
soruşturmanın 
çok yönlü olarak 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK.
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“Kent Kültürü ve Kentlilik
Bilinci” konulu seminer yapıldı
Elif ESMEN
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
işbirliğiyle 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen “Kent 
Kültürü ve Kentlilik 
Bilinci” adlı semi
nerde öğrencilere 
"Kimler Bursa'lıdır" 
sorusu sorulduk 
Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
Proje Sorumlusu 
Enes Keskin'in 
sunduğu seminerde 
öğrencilere 
sinevizyon 
görüntüsüyle 
Bursa tanıtıldı.
Proje sorumlusu 
Enes Keskin, 
Büyükşehir Yerel 
Gündem 21 olarak 
Bursa Kent Kültürü 
ve Kentlilik Bilinci 
adı altında araştırma 
yaptıklarını belirterek 
amaçlarının, Bütün 
olarak Bursa halkının 
kente olan duygusal 
bağları, kente/kentliye 
davranış biçimleri, 
kent donanımlarına 
davranış biçimleri, 
ortak kullanım 
alanlarına davranış 
biçimleri, geldikleri 
yörelerle ilgili bağları, 
geldikleri yöreden 
kente taşıdıkları 
değerleri, kente dair 
gelecek tasarımları, 
Bursa algıları, 
Bursa’da edindikleri 
değerler, kenti 
sahiplenme duyguları, 
sosyal dayanışma 
birimleri, soşyal

UMURBEY’DE
SATILIK LÜKS VİLLA

► BAYAR EVLERİNDE
583 m2 BAHÇE İÇİNDE DUBLEKS

► İKİ KAYNAK SUYU BULUNAN
►ALARM TEŞKİLATLI
► KLİMALI GARAJLI

► ETRAFI DUVAR İLE ÇEVRİLİ
Ev, dükkan veya arsa ile takas yapılabilir.

LÜKS VİLLA SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: 0 532 622 66 84

dayanışma 
birimlerinin sosyal 
bütünleşmeye etkisi 
gibi konulara bakışları 
hakkında bilgi 
toplamak olduğunu 
söyledi.
ÖNCE BURSASPOR 
Öğrencilere öncelikli 
olarak Bursa 
denilince akıllarına 
ilk neyin geldiğini 
soran proje 
sorumlusu Enes 
Keskin'e öğrencilerin 
yanıtı ise 
"Bursaspor" oldu. 
Bunun yanında iklimi 
ve aldığı göç ile 
insanların yaşamak 
istedikleri kentlerin 
başında geldiği 
yönünde fikirlerin 
ortaya atıldığı semi
nerde, göç aliminin 
başlamasıyla 
birlikte hemşehri 
derneklerinin de

çoğalmasıyla 
tanıdık akrabaların 
Bursa'yı birinci 
yerleşim kenti olarak 
seçtikleri vurgulandı. 
BURSA’LI MIYIZ? 
Bursa'ya göç eden 
ailelerin çocuklarının 
Bursa’da doğmasına 
karşılık 'nerelisin?' 
sorusuna hala 
ailelerinin geldiği 
yeri söylemelerine 
kimliklerini kaybetme 
korkusunun yattığını 
söyleyen Enes 
Keskin, "Bu insan
ların yüzlerini artık 
Bursa'ya dönmeleri 
lazım. Bursa’da 
yaşayan ve Bursahlık 
bilinci olan herkes 
Bursa'lıdır" dedi.
Enes, Bursa’da 
yaşayanların çok 
azının üç-beş kuşak 
Bursa'lı olduğunu 
belirterek, bunun 
yüzde 17'sinin dış 
göç (Balkanlardan ve 
bazı Türk ülkelerinden 
gelenler) yüzde 
83'ünün ise iç göç 
olduğunu belirterek 
"Her kişi akrabalarının 
yaşadığı kenti 
seçiyor ve Bursa 

burada ön plana 
çıkmaktadır. ” dedi. 
Yerel Gündem 21 
Proje Sorumlusu 
Enes Keskin, 
yapılan 
araştırmalarda 
sorulan "Sizce Kimler 
Bursa'h" sorusuna 
"Kendini BursaTı 
hisseden herkes, 
Bursa’da yaşayan 
herkes, Bursa’da 
doğan herkes, 
birkaç nesildir 
Bursa’da olan 
herkes, Bursa için 
emek harcayan 
herkes, Bursa'yı 
se venler ve 
dağ köylüleri" 
yanıtlarının alındığını 
söyledi.
Enes, "Kentimiz 
Geleceğimiz" 
projesinin, Bursa’da 
yaşayan herkesin 
kendini Bursa'ya 
ait hissedeceği, 
Bursa'yı 
sahipleneceği ve 
yaşadığı kenti evi 
gibi göreceği bir 
noktaya gelmesi 
için gereken çalış
maları kapsadığını 
söyledi.
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Denize girilen 18 noktadan 14'ünde kolibasili oranının insan sağlığını tehdit ettiği öğrenildi

Denizlerimiz bı
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Kimsesizlerin Öğretmeni

Deniz mevsimi yaklaşırken İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı 
Laboratuvarı’nda yapılan deniz suyu analizleri ürkütücü çıktı. Halkın denize 
girebileceği 18 noktadan yalnız 4’ünde denize girilebileceği görüldü.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Siz hâlâ 'halk öğretrheni' olmadınız mı?!..
Tam zamanı. Tam günü. Hiç vakit kaybetmemeli. Hiççç. 
'Mustafa Kemal'i benimsemek sadece onu anmakla 

olmaz. Anlamakla olur. Mustafa Kemal öldü!!!
Vasiyetinde. Türk gençliğine emanet etti, Cumhuriyeti. 

O Türk gençliğini torunlarının torunları büyüdü.(.) 
Neredeler?! Öyle 'lâfı alıp' Halk Öğretmeni olmalı' 
demekle iş bitmiyor. Slogançılık yok!.. İki gün yazıp, pes 
etmek de yok. Sahip çıkacaksın. Konu güzel de, 'gün-, 
demde' yok oluyor, dostlar. On Kaşım törenini andık, 
bitti... İşte böylesine önemli bir konuyu da başlatırız.

Birileri yok eder başlığınızı. Önce ona öğretmeli, 
öğrenmiyorsa, ayıklamalı!..Türkiye gündeminde de kay
dırak gibi kayıyor, önemli konular, başlıklar!.

Siz, ben, biz. Laik Cumhuriyetin kuşağının gençleri 
çok suçlu?! Çocuğunuzu yetiştirdiniz mi;

Bu toplumun halk öğretmeni olmaya aday.
Sonra kardeşler, akrabalar, komşular.
Duraklarda gazete unutun birkaç kez, 'okumadan atma* 

diyede not atın. Elbet bir okuyan olur. Zira gazeteye bile, 
para veremeyecek durumda olanlar o kadar çook ki... 
Size otobüste yer vermeyen öğrenciyi köteklemeyim 
Birey bilinci... Eğitmenler yanıt versin, 3-6 yaş grubunda 
mı başlar, eğitim?!.. Okullarda Aile Birliklerinde görev 
almalı; yobazlar gibi sızmayın. Paraatlah olan birliklerin 
köküne kibrit suyu. Ben hatırlarım; köyümde köylüler, 
öğrencilerle birlikte 'okul temsilleri'nde yer alırdı... Barış 
mesajlı oyunlar. Falakalı eğitimli günler canlandırıldı...

Meclisdeki takiyyelerin takkesi duşürülürdü. LAN YA!.. 
"Lan oğlum" "Sus sana Lan derste" demeyen babalar, 
öğretmenler... "lan çiftçi, lan ." Başbakan'ı sustu ra - 
bildiğimiz gün.

KAZANDIK: Unutuldu mu? Sadece Cumhuriyetin 
kurulduğu günlerde anımsanırdı, o da kalmadı. Ağaç 
kabuklarıyla karnını doyuran Mehmetler, çocuğu yerine 
öküzünü örten anaların hikâyeleriyle büyüdük, bizler.

Ders kitaplarından öğrenmedik, gönüllü öğretmenler
den. Diplomasız, okullulardan... Sarıkamış'da pisi pisine 
emperyalistlerin oyununa gelerek donan 90 bin askerin 
donan patlayan gözlerini anlatın. Okul kitaplarında yaz
maz. Anlatın ki, tarih öğretmenleri de eklesin, onlar da 
kimsesizlerin, doğanın, alanların öğretmeni olsun...

İl Sağlık Müdürlüğü 
Halk Sağlığı 
Laboratuvarı’nda 
gerçekleştirilen 
deniz suyu 
bakteriyolojik 
analiz raporları 
denizdeki tehlikeyi 
bir kez daha 
gözler önüne serdi. 
Körfez’in 18 ayrı 
noktasından alınan 
deniz suyu 
örneklerinin tahlil 
sonuçlarına göre 
Bursa çevresindeki 
plajlarda denize 
girmek adeta 
imkansız durumda. 
Kıyılarımızın 
pis olmasına 
karşılık sadece 
Hasanağa İzcilik

Kampı, Gemsaz ve 
Kumsaz Halk 
Plajı ile Kurşunlu 
Siteler önünden 
denize girmek 
mümkün. 
Bursa ve 
çevresinde 
denize girilen 
18 noktadan 
14'ünde kolibasili 
oranı insan 
sağlığını tehdit 
edecek noktada 
gözükürken, 
hava sıcaklığının ' 
insanları bunalttığı 
günlerde 
BursalIların 
akın ettiği plajlar
dan sadece dördü 
denize girilebilir 
durumda.
İl Sağlık Müdürlüğü 
Halk Sağlığı

Laboratuvarları. 
uzmanlarının 
hazırladığı rapor 
doğrultusunda 
Hasanağa İzcilik 
Kampı, Gemsaz 
ve Kumsaz Halk 
Plajı ile Kurşunlu 
Siteler önünde 
denize girilebiliyor. 
Bu sahillerde 
kolibasil oranı 
43 ile 460 arasında 
değişiyor. 
BURGAZ, 
MUDANYA VE 
KUMLA 
KİRLİ ÇIKTI 
Laboratuvar 
analizlerine 
göre 2 bin 400 
kolibasili değeri 
ile kirliliğin had 
safhada olduğu 
plajlar ise Narh

Halk Plajı, 
Karacaali İzcilik 
Kampı, 
Büyük Kumla 
Halk Plajı, Küçük 
Kumla Orman 
Kampı, Bayramdere 
Halk Plajı, Yeniköy 
halk Plajı, Kızılay 
Kampı, Burgaz 
Altınkum Halk 
Plajı, Burgaz Halk 
Plajı, Kumyaka 
Özel İdare Kampı, 
Zeytinbağı Halk 
Plajı, Eşkel ve 
Eğerce Halk 
Plajları.
Yine Kurşunlu 
Halk Plajında 
bin 100 kolibasili 
oranıyla denize 
girmenin uygun 
olmadığı noktalar 
arasında yer alıyor.

KzeSe KÖRFEZ reklamİLAN ve REKLAM ALINIR WWU

II

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız 
ve reklamlarınız için bizi arayın

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
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I .Misak-ı Millî'yi anlatın. Başbakan'ın, TC dışındaki gezi- ’ 
lerinı. Toprakların nasıl yabancılara peşkeş çe kıldiğini. 
Fildişi medyayı anlatın. Dişlerini nasıl parlattığını..; Yakın 
tarihe kadar ezanın Türkçe -dilimizde- okunduğunu. 
Coğrafya ? Ülkemde nerede ne yetişirdi şimdi ne yetişi 
yor. Bursa kestanesinin nasıl kanser olduğunu. Şeker 
pancarlarının köküne nasıl kibrit suyu döküldüğünü.

Olağanüstü durumda en gerekli iletim aracı TÜRK 
TELEFONUNUN yabancı sermayenin kulağına küpe 
olduğunu. Yerli malını anlatın... Sümerbank'ın nasıl yok 
edildiğini. Sümerbank kumaşından giyinen

Başbakanların yerine Dünya markalarıyla caka satan; 
'Lan" diyen Sayın Başbakan'ı. Bu ülke Emperyalizme 
karşı 'özgürlük' savaşını verirken, en büyük iç tehlike 
olan gericilik, yobazlık giysisini beyinlerden nasıl sildiği
ni. Köy Enstitüleri'ne kibrit suyu döktüler.

Halk Eğitimlerine de. Türk Dil Kurumu'na da.
O kibrit suyunun suyu çıktı, dilimizde. Eğitim yobaz 

ların elinde. Nerede halk öğretmenleri?! Onların çocuk
ları büyümedi mi? Her mahallede, her köyde bir -iki kişi 
'okullu', (denirdi ya) gönüllü eğitimciydi.

Cumhuriyet gazetesinin köy kahvelerinde okunduğu 
yıllar. Tiyatro ile ilgisi olmayanlar da Halk Eğitim cami
asında oyunlar düzenlerdi; çağdaş. Avukat, Doktor, 
Öğretmen, Okullu herkes. Açık Halk Öğretmeni kimliktir, 
doğanın, alanların, kimsesizlerin kimsesizidir.

Tam zamanı. Ülkemin lanlı' gündemini başka türlü 
sona erdiremeyiz. Hemen ardından Halk Eğitimleri. Şu 
anda deniyor ya, HALK eğitim kursları... Ben onlardan 
söz etmiyorum. Kırpık bıyıklı ve türbanlıların yoğun' 
olduğu, köhneleşmiş cilâlı kurslar. Ahşap boyasında 
ojeli parmaklar. Bence halk öğretmeni, halk eğitim vs. 
sözleri de sülük-yobazlar tarafından yaldızlana yaldı- 
zlana, yok edildi. Açık Halk Öğretmenleri. Yani, kimliksi
zlerin öğretmenleri. Zira halk adını koydunuz an, cilâlı 
yaşama geçiyor, binlerince.Gerici zihniyet önce kolları 
sıvıyor, falaka-beyninden yeşil damarını akıtıyor.

Oluyor, Oy-eğitim kurslarının öğretmenliği!.. Adına, 
Cumhuriyet Tiyatrosu. Cumhuriyet Öğretmeni mi, desek.

Yok yok. Hemen eklerler İslâm Cumhuriyet Tiyatrosu 
(İCT), İslam Cumhuriyet Öğretmeni (İCÖ). İslâm yutulsa 
da. Dil altında kaydırmaca!.. Siz hala kimliksizlerin öğret
meni olmadınız mı? Ben mi?...aşamı boyunca hiç kitap 
okumayan komşular çalar kapımı;'

Bir kitap versene' diye.
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El emeai aöz nuru eserler serpilendi 0
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Elif ESMEN

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
yıl içinde açtığı 
kurslara yönelik

ikinci sergi Küçük 
Kumla'da açıldı, 
öğretmenliğini 
Ev Tekstili'nde 
Asiye Özoğlu, 
İğne Oyaları'nda

Tülay Narin ile Ahşap 
Boyama'da Güler 
Karaca'nın 
yaptığı kursa 
katılan 46 kursiyer 
düzenlenen törenle 
belgelerini aldı. 
Kumla girişi 
Orman Kampı'nda 
düzenlenen sergi 
açılışı ve belge töre* 
nine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile

",rT W-M!

İkam ■'«erglhİHâgmŞinI
aygül, Kumla Belediye 
aşMBMSff Umurbey 

nı Güler ve

rcümen bir

niMMin

çok sayıda davetli 
ve kursiyer katıldı. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü, Kemal 
Çetinoğlu, 
HEM'in açtığı 
kurslardan bilgi 
verirken Türk 
kadınının istediği, 
üşenmediği ve 
sıkılmadığı zaman 
neler yapabildiğini 
gözler önüne 
serdiklerini söyledi. 
Çetinoğlu, serginin 
açılışında emeği 
geçen tüm HEM 
öğreticilerine 
teşekkür etti. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de sergi açılış 
töreninde yaptığı 
konuşmada kadının 
yeri ve önemine

değinerek "Halk 
Eğitimin açtığı bu 
kurslarda kendilerini 
eğiten ve yaptıkları 
becerilerle 
ustalaşan 
kadınlarımızı 
kutluyorum "dedi. 
HEM'in Kumla 
sergisinin açılış 
kurdelesini birlikte 
kesen Kaymakam

Baygül, Kumla 
Belediye Başkanı 
Güre, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Güler ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Ercümen, sergide 
yapılan eserleri 
inceleyerek el emeği 
göz nuru işlenen 
eserleri çok beğene 
rek, tebrik ettiler.

Elif E

Gemi 
Milli 
Müdi 
düze 
önce 
Şenli 
20-21 
tarihi 
okul 
ile ile 
dikta 
bu k< 
oyu ı 
ama< 
etkin 
düze 
Haftc 
okul 
büny 
mahi 
düze 
okul 
tanıtı 
vurgı 
dağıl

’■ ş.

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL ŞAHLIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
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.
S (___________önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

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 İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Mac/de fiZÂLP
Tel:5132474 Fax: 51410 21
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Okul öncesi
Elif ESMEN

Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nce • 
düzenlenen Okul 
Öncesi Eğitim 
Şenlikleri başladı. 
20-28 Mayıs 2006 
tarihleri arasında 
okul öncesi eğitimi 
1le ilgili toplumun 
dikkatini çekmek, 
bu konuda kamu 
oyu oluşturabilmek 
amacıyla çeşitli 
etkinlikler 
düzenlendi.
Hafta boyunca her 
okul kendi 
bünyesinde tanıtıcı 
mahiyette etkinlikler 
düzenleyip, 
okul öncesi eğitimin 
tanıtıcı önemini 
vurgulayıcı broşürler 
dağıtacak.

Dün sabah okul 
servisleriyle birlikte 
şehir turu yapan 
okul öncesi 
öğrencileri yürüyüş 
için İskele 
Meydam’nda 
toplandılar.
Zübeyde Hanım Ana 
Okulu’nun organize 
ettiği ve tüm 
anaokullarının 
katıldığı yürüyüşte 
öğrenciler ellerinde 
taşıdığı bayraklar ve 
pankartlarla okul 
öncesi eğitimin 
önemine dikkat 
çekmek için Sahil 
Devlet Hastanesi’ne 
kadar yürüdüler. 
Okul Öncesi 
Eğitim şenlikleri 
etkinliklerinde 
29 Mayıs 2006 
Pazartesi günü

Belediye 
hoparlöründen 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu 
Müdürlüğü'nce 
hazırlanan Okul

Öncesi Eğitimle ilgili 
tanıtıcı program 
yayını yapılacağı 
öğrenildi.
30 Mayıs 2006 Salı 
günü saat 20.30'da 

İskele Meydam’nda 
Merkez Anaokulları 
ve anasınıflarının 
katılımıyla 14 okul 
anasınıfı gösteri 
yapacak.

Program 2 Haziran 
2006 Cuma günü 
Hasanağa Kampı’nda 
düzenlenecek olan 
piknik ve şenlikle 
son bulacak.

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

v
■

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

B Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa Havuzlupark sezonu açıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Çekirge’deki 
Havuzlupark 
Tesisleri’nde yeni 
sezon 1 Haziran 
Perşembe günü 
açılıyor.
İşletmesini 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
BURFAŞ’ın yaptığı 
Havuzlupark, yeni 
sezonda BursalIları 
hem serinletecek, 
hem de eğlendirecek. 
Yeni sezon öncesinde 
yapılan çalışmaları 
inceleyen BURFAŞ 
Genel Müdürü 
Abdurrahman Tığ, 
bu yıl Bursahları 
Havuzlu park’ta 
sürpriz etkinliklerin 
beklediğini söyledi. 
Geçen yıl 5 bini 
sporcu toplam 
30 bin kişiye hizmet 
veren Havuzlupark’ın 
üstlendiği misyonun 
çıtasını her geçen 
yıl yükselttiklerini 
'belirteni iğ, "Yeni 
sezon öncesinde 
Havuzlupark’ın tüm 
bakımlarını tamam-. 
ladık. BursalIların 
kavurucu sıcaklarda 

serinleyecekleri 
Havuzlupark’ta bu yıl 
hafta sonları yeni 
sürprizlerimiz olacak. 
Farklı animasyon 
ekiplerinin bir
birinden ilginç yarış
ma ve gösterileri bu 
yıl Havuzlupark’a ayrı 
bir renk getirecek” . 
dedi.
Tüm BursalIları 
Havuzlupark’a davet 
eden Tığ, 2006 yaz 
sezonunun 
1 Haziran 2006 
Perşembe günü 
açılacağını söyley
erek, “Bilet fiyatlarını 
geçtiğimiz yılla aynı 
tuttuk. Amacımız 
sıcak yaz günlerinde 
BursalIları biraz 
olsun serinlete
bilmek.” şeklinde 
konuştu.
Havuzlupark, 
Türkiye’nin birkaç 
olimpik havuzunda 
bulunan “Euro Pool” 
teknolojisine sahip 
Havuzlu Park’ın hem 
yem sporcuların 
yetişmesine katkıda 
bulunduğunu, hem 
de vatandaşlara 
ekonomik bir şekilde 
hijyenik ve huzurlu 

bir yüzme ortamı 
sağlaması açısından 
Bursa’nın göz bebeği 
olduğunu ifade eden 
Tığ, Havuzlupark’ın 
Türkiye’nin birkaç 
olimpik havuzunda 
bulunan “Euro Pool” 
(Bilgisayarlı havuz 
suyu ölçüm cihazı) 
teknolojisine sahip 
olduğunu belirtti. 
Havuzlupark 
Su Senlikleri 
Tesislerdeki 
bütün sistemin 
yenilendiğini anlatan 
Tığ, “Filtreleme 
sistemi yenilenen 
Havuzlupark’ın 
tertemiz suyunda bu 
yıl ilk olarak eğlenceli 
vakitlerin geçirileceği 
‘1. Havuzlupark Su 
Şenliği’ düzenleye
ceğiz. Su voleybolu 
ve basketbolü gibi 
branşlarda yarış
maların yanı sıra ani
masyon ekiplerinin 
sunacağı gösterilerle 
Havuzlupark, daha 
eğlenceli hale gele
cek”» diye konuştu.
5. Ulusal yüzme 
şampiyonasına 
devam 
Ulusal yüzme

takımlarını Bursa’da 
buluşturan yüzme 
şampiyonasının bu 
yıl da yapılacağını 
belirten Tığ, geçen

yıl 5 bin sporcunun 
yararlandığı 
Havuzlupark’tan bu 
yıl daha çok 
profesyonel

yüzücünün 
yararlanması için de 
çeşitli etkinlikler 
düzenleyeceklerini 
sözlerine ekledi.

Engelleri sporla aştılar
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bu yıl 3.’sünü 
düzenlediği 
Kültürpark 
Gençlik ve Spor 
Şenliği, tüm hızıyla 
devam ederken, 
farklı bir 
organizasyona 
ev sahipliği yaptı.

Eğitilebilir Nilüfer İş 
Okulu’nun 10 zihinsel 
engelli öğrencisi son 
günlerin moda sporu 
olan ‘Bocce’ oynadı. 
Gösteri amaçlı 
yapılan yarışmada 
iki ayrı takım 
kurup birbirleriyle 
kıyasıya yarışan 
engelli gençlerin 

mutluluğu ise 
görülmeye değerdi. 
Yeni spor dalı olan 
‘Bocce’de başarılı . 
atışlar yaparak 
yüksek puan 
toplayan 
zihinsel engelli 
gençlerin coşkusuna 
öğretmenleri ve 
ailelerinin de 

yalnız bırakmadı.
2 bin 200 gencin 
katıldığı
3. Kültürpark 
Gençlik ve Spor 
Şenliği’nin bu yıl 
Kültürpark içerisinde 
özel olarak hazırlanan 
alanda yapıldığını 
belirten BURFAŞ 
yetkilileri, ayrıca 

şenliğe bu yıl ilk 
defa badminton, 
bocce ve halı saha 
futbol branşlarının 
eklendiğini 
ifade ettiler.
BursalIlardan
ve özellikle gençlerin 
şenliğe büyük ilgi 
gösterdiğini 
söyleyen BURFAŞ 

Genel Müdürü 
Abdurrahman Tığ, 
bu yıl zihinsel 
engelliler için 
düzenlenen gösteri 
amaçlı maçların 
önümüzdeki yıldan 
itibaren şenlik 
programında 
gerçekleştireceklerini 
belirtti.
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YOK’ten ilahiyat 
fakültesi kararı

İlahiyat fakülteleri 
bünyesindeki ilköğre
tim din kültürü ve 
ahlak bilgisi öğret
menliği bölümlerinin 
eğitim fakültelerine 
bağlanması karar
laştırıldı.
YÖK Genel Kurulu, 
YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Erdoğan Teziç 
başkanlığında, YOK 
binasında toplandı. 
Alınan bilgiye göre, 
toplantıda, ilahiyat 
fakültelerinin ilköğre
tim okulları için din 
kültürü ve ahlak bil
gisi öğretmeni yetiş 
tirmeyi amaçlayan 
bölümlerinin eğitim 
fakültelerine bağlan
ması kararlaştırıldı. 
Türkiye'deki 20 
üniversitede ilahiyat 
fakültesi bulunuyor, 
ancak bunların 
10'unda ilköğretim 
din kültürü ve ahlak 
bilgisi öğretmenliği 
bölümü yer alıyor.
Karar doğrultusunda, 
bu bölümler aynı 

üniversitelerin 
eğitim fakültelerinin 
bünyesine alınacak. 
Söz konusu bölüm
lerin bulunduğu 
üniversiteler ile 
2005 yılı öğrenci 
kontenjanları şöyle: 
"Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
(100), Atatürk Üniver
sitesi İlahiyat 
Fakültesi (50), 
Çukurova Üniversite
si İlahiyat Fakültesi 
(50), Dicle Üniversite
si İlahiyat Fakültesi 
(40), Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi (40), 
Erciyes Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
(40), Marmara 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi 
(60),Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi (20), Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi (40) ve 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
(40)."

YURTKUR’dan 
ödeme kolaylığı

"Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun", 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi.
Yasaya göre, üniver
site öğrencileri, 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumundan 
(YURTKUR) aldıkları 
kredileri okul biti
minden itibaren 
2 yıl, yüksek lisans 
yapmaları halinde 
ise 3 yıl sonra 
başlamak üzere, 
kredi aldığı sürenin 

yarısı kadar 
sürede, aylık 
dönemler halinde 
ödeyecek.
Borçlu öğrencinin, 
herhangi bir 
sosyal güvenlik 
kuruluşuyla ilişkisi 
tespit edilinceye 
kadar, talebi üzerine, 
TÜFE oranı uygula
narak borcun geri 
ödenmesi süresi, 
birer yıllık sürelerle 
uzatılabilecek.
Borcu ödemedeki 
kolaylıktan, 
bundan sonra kredi 
alacak öğrenciler de 
yararlanacak.

Sınıf arkadaşını 
okulda bıçakladı

Yalova'da bir lise 
öğrencisi, sınıfta 
arkadaşını bıçakladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yalova Ticaret 
Meslek Lisesi 9/C 
sınıfında okuyan 
M.E.Ö. (15) ve S.S. 
(15), bir gün önce 
bilinmeyen bir 
sebeple birbirleriyle 
tartıştı. Ardından 
arkadaşları tarafın
dan sakinleştirilen 
gençler, okuldan 
evlerine gitti. 
Ertesi gün okula 
gelen gençler, 
2. ders sonunda 
yeniden tartışmaya 
başladı. Bunun 
üzerine M.E.Ö, 

evden getirdiği 
bıçakla arkadaşını 
kalçasından yara 
ladı. Kanlar içinde 
yere yığılan S.S, 
okul idarecileri 
tarafından Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
S.S.'nin hayati 
tehlikesinin olmadığı 
öğrenilirken, olayı 
gerçekleştiren 
M.E.Ö. ise. gözaltına 
alındı. Polis deneti
minde hastaneye 
getirilerek sağlık 
kontrolünden 
geçirilen M.E.Ö.'nün 
ağladığı görüldü.
Olayla ilgili tahkikat 
sürüyor.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
Z'7cıc*kT'''\ kazah 
v ıaıaHN J KALORİFER TESİSATI 

KLİMA
AKILLI ISITMA HAVALANDIRMA 

SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT
YETKİLİ BAYİİ TAAHHÜT

DOÖALGAZ
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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Muzaffer Tekin serbest bırakıldı
Danıştay ve 
Cumhuriyet 
Gazetesi'ne yönelik 
yapılan saldırılarla 
ilgili yürütülen 
soruşturma kap
samında olayların 
kilit ismi olduğu 
iddia edilen 
Muzaffer Tekin, 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı. 
Ankara Emniyeti 
Terörle Mücadele 
Şubesi'nde 

sorgusu tamamlanan 
Muzaffer Tekin dün 
adliyeye getirildi. 
Terör ve organize 
suçlara bakmakla 
yükümlü 
11. Ağır Ceza 
Mahkemesi Savcısı 
Şemsettin Özcan 
tarafından sorgu
lanan Muzaffer 
Tekin, tutuklanma 
talebiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk 
edildi.
Ankara 11. Ağır

Ceza Mahkemesi'nin 
Nöbetçi Hakimi 
Rüstem Çiloğlu 
tarafından sorgu
lanan Muzaffer 
Tekin serbest 
bırakıldı.
Öte yandan 
Adliye önünde 
bekleyen Tekin'in 
yakınları ye 
arkadaşları kararı 
büyük sevinçle 
karşıladı.
Bazı yakınlarının 
ise 'Türkiye seninle 

gurur duyuyor' 
sloganları attığı 
görüldü. İlk önce 
Terörle Mücadele 
Şubesi'nin aracına 
bindirilen Tekin daha 
sonra bir yakınının 
arabası olan 
Audi marka siyah 
bir araçla adliyeden 
ayrıldı.
Tekin'in ayrılışı 
sırasında basın 
mensupları 
arasında yoğun 
izdiham yaşandı.

Danıştay; ‘İçkili

Danıştay İdari Daya 
Daireleri Kurulu, İçiş
leri Bakanlığının, 
"içkili yer bölgesi 
tespiti*’ne ilişkin 
genelgesinin yürüt 
meşinin durdurul 
ması kararına yapılan 
itirazı reddetti.
Danıştay 8. Dairesi, 
Ankara Barosu 
Başkanlığının genel
genin iptali ve yürüt 
meşinin durdurulması 
istemiyle açtığı dava
da yürütmeyi durdur
ma kararı vermişti. 
İçişleri Bakanlığının, 
dairenin kararına iti
raz etmesi üzerine 
dosya Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kuru 

luna geldi. Kurul, İçiş
leri Bakanlığının, iti
razını yerinde görme
di ve reddetti.
Bu aşamadan sonra 
Danıştay 8. Dairesi, 
genelgenin iptal iste 
mini esastan karara 
bağlayacak. Danıştay 
8. Dairesi, yürütmeyi 
durdurma kararında, 
"genelgede getirilen 
kısıtlamalarla içkili 
yer bölgelerinin tecrit 
anlamında şehir yaşa 
minin dışına itilmesi 
sonucu çıkarılabile
ceğinden genelgede 
içerik yönünden 
hukuka uygunluk 
bulunmadığr'nı ifade 
etmişti.

t>
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Avrupa da birinci, diiırt yediniz

iş.

Enerji ve Tabii 
ıKaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
Türkiye'nin 
jeotermal kaynaklar 
bakımından 
Avrupa'da birinci, 
dünyada da 7. sırada 
olduğunu söyledi. 
Güler, Sanayi, Ticaret 
ve Enerji Komisyonu 
Başkanı AK Parti 
Kütahya Milletvekili 
Soner Aksoy ile 
birlikte Gediz İlçe- 
si'ne gelerek 
bazı tesislerin 
açılış ve temel atma 
törenlerine katıldı. 
Gediz Belediyesi'nin 
Ihça Kaphcası'nda 
yaptırdığı "Su 
Oyunları Eğlence 
Nlerkezi"nin temel 
atma ve Taşkın Târım 
Kurutma Tesisleri

açılış törenine 
katılan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler, 
yaptığı konuşmada, 
bölgenin en önemli 
eğlence ve termal 
turizm tesislerinin 
açılışından mutluluk 
duyduğunu belirtti 
21 Nisan 2005 tari
hinde KİAŞ'a ait 
kömür ocağında 
meydana gelen grizu 
faciasında 18 işçinin 
hayatını kaybettiğini 
hatırlatan Güler, 
bu acıyı ilçe halkıyla 
beraber hissettiğini 
söyledi. Gediz'e 
ikinci defa gelerek, 
bölge insanının 
refahının gelişmesine 
katkı sağlamak 
amacıyla turizm ve 
yatırım tesisleri

açmanın kendisini 
çok sevindirdiğini 
ifade eden 
Güler, kaplıca 
suyundan yeni 
teknolojilerle 
elektrik üretilebile
ceğini belirterek, 
MTA'ya araştırma 
ve etüt yaptırdıklarını 
kaydetti.
Seracılık alanında da 
yeni üretim tesisleri 
kurulabileceğini anla
tan Güler, jeotermal 
kaynaklar bakımın-

dan Türkiye’nin 
Avrupa'da birinci, 
dünyada 7. sırada 
olduğuna dikkat 
çekerek, Kütahya'nın 
jeotermal zengini 
olduğunu açıkladı. 
Taşkın Koruma ve 
Kurutma Tesisleri'ni 
hizmete açan Bakan 
Güler, buradaki 
kurutulmuş 
meyve ve bitkiler 
hakkında işletme 
yöneticilerinden 
bilgi aldı.

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa gelecedimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hattynyzdan 3464’e mesaj atyn.

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

SATILIK ZEYTİNLİK
Gemlik Umurbey’de 

4,2 dönüm zeytinlik 130 ağaç 
İhale Bedeli: 55.00 YTL 
İhale Tarihi : 16.6.2006
Teminat : % 20
Dosya No : 2006/4
Gemlik Sulh Hukuk Satış Memurluğu

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
GAMZE KURŞUN

Bursa Sosyal Sigortalar
Kurumu’n dan aldığım sigorta

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
GAMZE KURŞUN 

Sicil No : 1601 200220823

GRUP AİLE

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Manastır’de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

‘Comlik Körfor’ GazetemiziuemilK rvonez www.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz
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T.C.
BURSA VALİLİĞİ

ÖZEL GEMLİK BİLGİSAYAR 
KURSU MÜDÜRLÜĞÜ 

PROGRAM VE ÜCRET İLANIDIR
A. Kursumuzda; Donanım, MS-DOS, 

VVindovvs, Word, Excel ve internet programları
B. Eta, Link, Logo, Mikro programları
C. Beginner, Pre-İntermediate, Upper 

Intermediate, Advanced seviyelerine göre 
İngilizce programları

D. 2006/2007 Ders yılında (23 Mayıs 2006- 
22 Mayıs 2007 arası) yukarıdaki program için 
uygulanacak ders saati ücreti aşağıya 
çıkarılmıştır.

E. Ücretlere KDV dahildir.

PROGRAM TÜRÜ

Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayarlı Muhasebe 
İngilizce

DERS SAATİ 
ÜCRETİ

3 YTL
3 YTL
5 YTL

KURS 
SÜRESİ 
160 saat 
168 saat 
260 saat

Kurum Kodu : 21155
Kurum Adresi : Demirsubaşı Mah.

Şehit Mehmetçik Sok.
No: 1/1-2-3 GEMLİK B-

Gemlik Ticaret Sicili Memurluğundan 
Siçil No : Gemlik / 2526

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE HARUN GIDA 

MADDELERİ NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

1. İLAN
Tasfiye Memurunun Adresi :
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad. No : 24 
Gemlik / BURSA
Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil 

numarası yazılı şirketin 02.05.2006 tarihinde 
yapılan ortaklar kurulu toplantısı ile şirket 
tasfiyeye girmiş olup tasfiye memurluğuna 
Harun Çıkrıkçı’nın atanmasına karar ve 
rildiği,

Memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve 
eklerin tetkikinden anlaşılmakla, keyfiyetin 
02.05.2006 tarihinde tescil edildiği, şirket 
alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte 
ve bir yıl zarfında yukarıda adresi yazılı tas
fiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.

(5/A) (9/233211-233212-233213)
B -

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü ahm-satım, eleman İlanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın

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

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

GÜNLÜK SYVASV GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gözünüze ve güneş gözlüklerine dikkat ÇİZİYORUM
Bulunduğumuz 
coğrafyanın yurdu
muza sunduğu 
nimetlerden biri de 
her mevsimi tam 
anlamıyla yaşaya
bilmemiz. Bununla 
birlikte, güneşin 
birçok yararı 
yanında zararlı 
ültraviyole ışınlarını 
barındırdığını da göz 
önünde bulundur
mak gerekiyor. 
Uzmanlar, ültraviyo 
le ışınlara bağlı göz 
rahatsızlıklarından 
korunmak için, yaz 
aylarında güneş 
gözlüğü kullanma 
mn şart olduğunu 
belirtiyor.
Pırıl pırıl güneşli ve 
berrak havasıyla 
Türkiye'nin yaşa 
nacak en güzel 
ülkelerden biri olma 
sı tüm dünyanın 
imrendiği bir zengin
lik. Aydınlık ve 
güneşli ortamların 
mutluluğu arttırdığı 
ise malum. Ancak 
açık havanın ve 
güneşin birçok 
yararı yanında zarar
lı iytraviyole ışın
larını barındırdığı da 
bir gerçek, laterna 
tional Hospital Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Zeki 
Büyükyıldız;

güneşten dünyaya 
yayılan ültraviyole 
ışınlardan korunmak 
için, yaz aylarında 
güneş gözlüğü 
kullanmanın şart 
olduğunu belirtiyor. 
Doç. Dr. Büyük 
yıldız, ozon tabaka 
sının delinmesiyle 
yeryüzünün kısa 
dalga boylu ışınlara 
maruz kaldığını, 
ültraviyole ve kısa 
dalga boylu ışınların 
gözde katarakt ve 
görme merkezinde 
makula dejenere- 
sansı adı verilen, 
görmeyi oldukça 
bozan hasarlara yol 
açabileceğini 
kaydediyor.
"Katar a ki ve görme 
merkezi (makula) 
problemleri, hayat 
kalitesini bozan 
oldukça ciddi 
hastalıklar.
Kataraktın tedavisi 
bilindiği gibi ameli 
yattır" diyen

Büyükyıldız, makula 
dejeneresansında 
ise göz anjiyografisi, 
gerekirse lazer 
tedavisi uygu
landığını ancak bazı 
türlerinde ise tedavi 
imkanı bulun
madığını söylüyor. 
Ozon tabakası yer 
yüzünden yaklaşık 
48 km yükseğinde. 
Kuzey yarım kürede 
atmosfere yayılan 
zararlı gazların etk
isiyle her on yılda 
bir ozon tabakası 
yüzde 3-6 oranında 
incelmekte. Ozon 
tabakasındaki yüzde 
1'lik incelme UV-B 
geçişini yüzde 1 
artırıyor ve yeryüzü 
ne u v-A ve Uv-Ö 
ışınları ulaşıyor. Bu 
ışınlar ise vücuda 
yararlı etkileri yanın
da fazla miktarda 
maruz kalındığında 
zararlı etkilerce yol 
açmakta. Kuzey 
yarım kürede bulu

nan Türkiye gibi, 
güneşli ülkelerde bu 
zararlı etkilerden 
korunmak ise 
oldukça önemli. 
Katarakt ve makula 
hastalıkları yanında 
gözlerde ortaya 
çıkacak diğer rahat
sızlıklar da oldukça 
önemli sorunlara 
neden olabiliyor. 
Ültraviyole etkisiyle 
gözlerde aynı oksi
jen kaynağına 
gözlüksüz bakan 
kişilerdeki yanma, 
batma, sulanma, 
ışıktan aşırı rahatsı
zlık, göz kapaklarını 
açmakta zorluk gibi 
şikayetler ortaya 
çıkabiliyor. Ayrıca 
pterijyum veya kuş 
kanadı olarak bili
nen gözün iç kıs
mında göz bebeğine 
doğru et yürümesi 
hastalığına 
güneşli ve karlı 
bölgelerde yaşayan 
insanlarda daha sık 
rastlandığı bilinmek
te. Doç. Dr. Büyük 
yıldız, "Bütün bu 
nedenlerden dolayı 
bol güneşli yaz t 
ay larında güneş 
ışınlarından yeter
ince yararlanmalı 
.ancak uzun süre 
güneşe maruz kalın
mamalıdır.” dedi.

Barış Güler’in 
kaleminden

7 YAŞ

Parfümünüzü 
nasıl 

korumalısınız?
Parfümleri açtıktan 
sonra iyi koşullarda 
saklarsanız, kokuları 
6 ay ile bir yıl 
arasında dayanır. 
Gün ışığı ve haya ile 
temas, parfümleri 
bozar.
Bu nedenlerden 
dolayı, parfüm 
şişesinin kapağı, 
kullandıktan sonra

sıkı bir şekilde kap
atılmalı ve parfümün 
gün ışığırfdan 
korunması için 
tercihen kutusunda 
saklanmalıdır. 
Parfümlerin 
buzdolabında 
saklanması par
fümünün dengesini 
bozar ve kokusunu 
değiştirir.

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 0736 
web: www.elele.org.tr

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

http://www.elele.org.tr
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Cep telefonu sağlığa ne kadar zararlı? Karalahana ve ceviz guatr yapıyor

^Ajı

İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) 
Elektrik-Elektronik 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mine 
Kalkan, "Sağlık 
açısından cep tele
fonları bilinçli kul
lanılmalıdır" dedi. 
Kalkan, Gaziantep 
Üniversitesi (GAZÜ) 
Şahinbey Araştırma 
ve Uygulama Hasta 
nesi Toplantı Salonu 
nda düzenlenen, 
"Cep Telefonunun 
Zararları" konulu 
konferansta yaptığı 
konuşmada, cep 
telefonlarından 
yayılan elektroman 
yetik dalgaların in 
san sağlığını olum
suz yönde etkiledi 
ğine dikkati çekti. 
Kullanımı çok 
yaygınlaşan cep tele
fonlarının dikkat 
edilmesi durumunda, 
insan sağlığına olan 
olumsuz etkilerinin 
en aza indirileceğine 
işaret eden Kalkan, 
özellikle, kullanıcıla 
rın cep telefonlarını 
kendi bedenlerinden 
ve özellikle de 
yaşamsal organların 
dan (kalp, beyin, 
üreme organı, 
böbrek) uzak tut
maları tavsiyesinde 
bulundu. Kalkan, cep 
telefonlarının kul
lanımına ilişkin 
olarak şu önerilerde 
bulundu: "Cşp tele

fonu ile yapılan 
görüşmeler kısa 
tutulmalı, mümkünse 
sabit telefonlar kul
lanılmalı. Kulaklık 
kullanılmalı. Cep 
telefonunun boyuna 
asılması ya da cepte 
taşınması çok sakın
calı. Özellikle kalp 
rahatsızlığı bulunan
lar göğüs ceplerinde 
taşımamalı.
Yatarken, yastık 
altına konulmamalı, 
mümkünse yatağın 
alt seviyelinde bir 
yere konulmalı ve 
gerekli değilse ve bir 
zorunluluk yoksa 
cep telefonu kapatıl
malı. Cep telefonu, 
asansör, hastane, 
okul ve kreş gibi 
mekanlar ile 
elektronik fren siste
mi bulunan araçlarda 
kullanılmamalı. Özel
likle, cep telefonu ile 
çocukların oyun 
oynamasına izin 
verilmemeli." 
Kalkan, cep telefon
larının insan sağlığı
na etkilerine ilişkin 
de şu bilgileri verdi: 

"Cep telefonlarının 
hangi hastalıklara 
neden olduğu 
konusu, 15-20 yıllık 
çalışmayı ve araştır
mayı gerektirir. 
Ancak, bu konuda 
yapılan araştır
maların ortaya koy
duğu sonuca göre, 
cep telefonundan 
yayılan elektro
manyetik dalgalar 
kalp hastalıkları, 
işitme bozukluğu, 
kulak çınlaması, 
beyin tümörü, 
bağışıklık sistemi 
bozuklukları, sinir 
sistemi bozuklukları, 
kısırlık, kanser, hiper 
tansiyon gibi 
rahatsızlıklara neden 
olabiliyor." 
Kalkan, baz istasyon 
larının yerleşim bir
imlerine yakın 
olmasının da sağlık 
açısından çok 
tehlikeli olduğunu, 
bunların yerleşim 
birimlerinin çok uzak 
noktalarına taşın
masının gerekli 
olduğunu da 
sözlerine ekledi.

Özellikle karalahana, 
soya fasulyesi ve 
ceviz gibi besinlerin 
sıkça tüketilmesinin 
guatr hastalığını 
oluşturan başlıca 
nedenler arasında 
yer alıyor.
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Genel 
Cerrahi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Recep 
Özgültekin, guatr 
hastalığının, beslen
me alışkanlıklarına 
bağlı olarak oluş
tuğunu belirterek, 
özellikle karalahana, 
soya fasulyesi ve 
ceviz gibi besinlerin 
sıkça tüketilmesinin 
hastalığın en önemli 
sebeplerinden birini 
oluşturduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. Özgültekin, 
Adapazarı Merkez 
Belediyesince 
Abasıyanık Sanat 
Merkezinde düzenle
nen, "Tiroit Bezi 
(guatr) hastalıkları ve 
kanserleri" konulu 
seminerde, guatr 
hastalığının başlangıç 
aşamasında hasta 
tarafından pek önem
senmediğini, bu 
nedenle birçok has
tanın guatr akut 
dönemi geçtikten 
sonra tedaviye 
başvurduklarını 
kaydetti.

Hastalığın öhemsen- 
memesinin ise büyük 
oranda kanser riski 
taşımamasından kay
naklandığını belirten 
Özgültekin, "Guatr, 
çeşitlerine göre binde 
4 ve bu seviyelerde 
değişen oranlarda 
kanser riski taşıyor. 
Bir şekilde bu bilgiye 
sahip olan hasta 
tedaviye geç geliyor. 
Doktorlar genelde 
hastalığın çok ileri 
aşamalarında, hastaya 
müdahale etmek 
zorunda kalıyor. Bu 
da hem hastayı hem 
de doktoru zor duru
ma sokuyor" dedi. 
Hastalığın beslenme 
alışkanlıklarına bağlı 
olarak oluştuğunu 
ifade eden Özgül
tekin, şöyle konuştu: 
"Karalahana, soya 
fasulyesi ve ceviz 
gibi besinlerin şıkça 
tüketilmesi guatrın en 
büyük sebebini oluş
turuyor. Hastalık, 
yöresel beslenme 
alışkanlıklarına göre 
Karadeniz ve Doğu 
Marmara gibi bölge 
lerde yoğunluk 

kazanıyor. Özellikle 
Karadeniz Bölgesi'n 
de karalahana he 
men her gün tüke 
tiliyor. Ceviz, soya 
fasulyesi ve karn
abahar da bu bölge 
de oldukça sık tüke 
tilen besinlerden. Bu 

bölgelerde ülkenin 
diğer bölgelerine 
oranla guatr hastalı 
ğının görülme olasılı 
ğı oldukça yüksek. 
Bu besinler yüksek 
miktarda guatrojen 
madde ihtiva ediyor. 
Bu maddeler de 
vücuttaki hormon 
üretimini engelliyor. 
Bloke olan hormon 
yapımı nedeniyle de 
bu kez tiroit bezi 
büyüyor." 
Prof. Dr. Recep 
Özgültekin, bu besin
lerden ayda en fazla 
3-4 kez tüketilmesi 
gerektiğini belirterek, 
"Sadece bu besinler 
değil, diğer tüm 
besinlerin normalin
den fazla tüketilmesi 
insan sağlığında 
anormal durumlara 
sebep oluyor" diye 
konuştu. Özgültekin, 
guatrın vücutta aşırı 
kilo kaybı veya kilo 
alimine neden olabile
ceğini, ancak ilaç 
tedavisiyle bu gibi 
anormal fiziksel 
değişiklerin önüne 
geçilebildiğini de 
sözlerine ekledi.

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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 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 1 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 3571

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
27 MAYIS 2006 CUMARTESİ 

ENGİN ECZANESİ
28 MAYIS 2006 PAZAR 

AHSEN ECZANESİ

Klörı
■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2450 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



AKP’den Oz Karadenizspor’a
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa ikinci 
Amatör Küme 
10. Grupta 
birincilik mücadelesi 
veren öz 
Karadenizspor'u 
futbolculara 
AKP İlçe 
yönetiminden 
baklavah 
destek geldi.
Takımın ikinci 
durumdaki 
rakibiyle puan 
farkıyla birinci 
durumda olmasını 
başarı olarak 
gösteren AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, takımı 
antrenman sahasında 
ziyaret ederek, 
futbolculara elleriyle 
baklava yedirdi. 
Futbolun önce 
centilmenlik 
olduğunun bilinmesi 
gerektiğini belirten 
Şahin, futbolculara 
"Çapaçul ve 
dağınık takım 
imajını kimseye 
söyletmeyin.

Sîzlerin sahada 
mücadele ederek 
şampiyon olmanızı 
istiyoruz.
Gemlikli sporseverler 
sizin başarınızı 
her zaman taktir 
edecektir.
Tribünlere Öz 
Karadenizspor 
olarak renk 
getirdiniz. Her 
geçen gün seyirciniz 
çoğalıyor.
Sizlerden her 
maçta centilmenlik 
ve galibiyetler 
bekliyoruz" dedi. 
Tesis yetersizliği 
nedeniyle bir 
akşamda birkaç 
takımın antrenman 
yaptığı İlçe Stadının 
yanındaki şahsa 
ait tapulu arsada 
çalışmak zorunda 
kalan takımlardan 
bir diğeri ise 
Körfezspor'du. 
AK Parti İlçe 
Yönetimi 
Körfezspor'lu 
futbolculara da 
Baklava ikram 
ettiler.

AK Parti İlçe yönetimi ve İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Öz Karadenizspor’u 

antreman yaptığı sırada ziyaret ederek, 
, kendi elleriv^ baklava yedirdiler.

DOĞAL GAZLI HAYAT İM mİ
OH NE RAHAT DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI

TARİHLERİ ARASINDA /

8 TAKSİT
AYDA 36 YTL

6 TAKSİT
AYDA 49 YTL

F24NİSAN 1 Fi HAZİRAN^
31 MAYIS’ r M HAZİRAN1

1\ TARİHLERİ ARASINDA /i 
L ABONE OLANLAR li
İL İÇİN Jl

G€MDR$
DOĞAL GÜZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR 
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA 
İrtibat Tel : 513 29 29 .
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6. Özürlüler Senliği başlıyor
W Her yıl geleneksel olarak yapılan Özürlüler Şenliği 31 Mayıs 2006 Çarşamba günü başlıyor. 4 gün sürecek olan şenliğe, yurdun 
■ çeşitli yerlerinden 600 özürlünün katılması bekleniyor. Şenlikte, tekerlekli sandalye .yarışları yapılacak ve Halk oyunları 
J sergilenecek. Gece ise İskele Meydam’nda Bursa Halk ve Sanat Müziği toplulukları tarafindan konser verilecek. Haberi sayfa 3’de
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29 Mayıs 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Askeri liselerin birinci 
aşamasını kazandılar
Özel Körfez Fen Dershanesi’nden
4 öğrenci Askeri Liseler ve Astsubay 
Hazırla ma Okullarını sınavının ikinci 
aşamasına katılmayı hak kazandı. 
Umut Kılık, Sergen Saraçoğlu, Ali 
Ömer Kaya ve Berk Yılmaz’a dersha 
ne yönetimi kitap hediye etti. 5’de

Küçük yelkenciler bu kez Borusan Kupasını almak için yelkenleri rüzgarla doldurdu.

Optimistler Borusan Kupası için yarıştı

Gemlik Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Borusan Kupası Kız ve Erkek Optimist yarışları 
Kayıkhane Tesisleri önünde yapıldı. Yarışmada erkeklerde birinciliği Haşan Sal, ikinciliği 
Murat Samsun, üçüncülüğü Cengiz Beliç kazandı. Kızlar kategorisinde birinciliği Tuğba 
Öksüz, ikinciliği Zeynep Salduz, üçüncülüğü ise Buse Marmara elde etti. Haberi sayfa 8’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Partilerde yaz kıpırtısı..
Yaz sıcaklarıyla birlikte siyasi partilerde kıpırtı 

da başladı.
Önceki gün DYP’ye katılım töreni vardı.
Bir süre önce basınında bulunduğu törenle 

Anavatan Partİsi’ne katılan bir grup genç, oradan 
ayrılıp bu kez Doğru Yol Partİsi’ne geçmiş.

Temelde birbirinden farkı olmayan bu iki partij 
tabanda birbirleriyle yarışıyorlar.

Yerel seçimlerde bunun zararını gördüler.
Biliyorsunuz DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel

ANAP’ın kurucularından gelen bir siyasi..
İl Başkan Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu üyelik

leri de yapmıştı. Milletvekilliğine bile aday oldu.
Gel zaman, git zaman Güzelin ANAP ile yollan 

ayrıldı. Bu kez DYP’ye geçti.
Uzun süredir DYP’de İlçe Başkanı Faruk Güzel..
Kulislerde bir erken seçim söylentileri yaygın..
Başbakan Erdoğan’ın çelişkili tutumları, sinirli 

halinin devam etmesi, ekonomideki göstergelerin 
geriye doğru gitmesi, bir erken seçimi her zaman 
gündeme getirebilir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde her an 
her şey olabilir.

Yani olmaz olmaz.
Bu nedenle tüm siyasi partilerin bir genel 

seçime hazırlıklı olması gerekir.
Siyâset uzun soluklu bir iştir.
Yatmaya gelmez. Sürekli tabanla ilişki örgütlü 

bir şekilde sürdürmek gerekir.
25 Haziran günü CHP ilçe örgütü dayanışma 

yemeği düzenliyor.
Yemeklerin sıklaşması, partilere maddi destek 

arayışı olduğu kadar tabanla dirsek temasını da 
geliştirir.

MHP çeşitli vesilelerle tabanını ayakta tutuyor.
Gençlik sorunları yok. Ülkü Ocakları hazır 

kuvvet bu görevi çok iyi bir şekilde yürütüyor.
Gençlikle aralarındaki bağları koparan partiler 

ise arayışlarını sürdürüyor.

Eski Anavatan Partisi Gençlik Kolları Başkanı Serdar Özaydın ve arkadaşları DYP kadrosuna katıldı

DYP de katılım şölene dönüştü 
Anavatan Partisi 
Eski Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın ile arkadaş 
larının DYP’ye 
katılım töreni tam 
bir şölene dönüştü. 
Parti binasında yapı 
lan törende Özay- 
dın’a rozetini İl Baş 
kanı Harun Akın 
taktı. Sayfa 2’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
^H^^ĞürhanÇETİNKAYA

Mkjfe■ Tam Bağımsız Türkiye'de
LıJIlsLJB öğretmen ve eğitim...

Bir eğitim ve öğretim yılının sonuna daha geliyo 
ruz. Ne var ki bu yıl diğerlerinden daha farklı geçti. 
Eğitim-öğretim hak getire..

Örneğin orta öğretim kurumlannda yaşanan 
kanlı öğrenci hesaplaşmaları bu yıla damgasını 
vurdu.

Somut olan şey şu ki; Ne yazık ki Türkiye 
eğitimin ve öğretmenin önemini bir türlü kavraya
mamıştır. Işığa açılan pencere olan öğretmen 2006 
yılında ekonomik kaygılarıyla başbaşa bırakılmıştır. 
Oysa öğretmen ve eğitim ülke insanını ekonomik ve 
toplumsal yaşama yararlı ve etkili bireyler olarak 
hazırlayan önemli bir bütünün olmazsa olmaz 
parçalarıdır.

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 oluşumunda 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 
donanmasını 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 yanancııaştırîımıştır.
Köy enstitüleri gomonist yuvası olarak nite

lendirilmiştir.
Kafası örümcek ağı bağlamış olanların karanlık 

söylemleri toplumla aydınlanma felsefesini karşı 
karşıya getirmiştir.

Öğretmenin ve eğitimin köye ve topluma 
sunacağı yarar, geleceğe tutacağı ışık arada duran 
kalın ve karanlık duvarlarla engellenmiştir.

Öğretmen kalın ve karanlık duvarlardan bir ışık 
huzmesi geçirebilmek için çok çabalamak zorunda 
bırakılmıştır.

Eğitimle gelişmenin birbiriyle ne denli iç içe 
geçmiş'olduğunu şu örnek sanırım anlatıyor:

"Köyde kendisini yaban sayılmaktan kurtara
mayan bir öğretmen,başarısının sırnnı köye mo 
dern arı kovanları yapıp dağıtmakta bulmuştur. 
Yaptığı modern kovanların eskilerden hem daha 
kullanışlı, hem de daha ucuz olduğunu gösterdik
ten sonradır ki,köylü öğretmene ısınmış, onun 
çevresindeki kuşku bulutları dağılâbilmiştir.” •

Aşağıdaki örnek ise daha da çarpıcıdır: 
Çukurbük Köyü Muallimi Fikret Madaralı anlatı 

yor:
"Köylü bilgisizlik yüzünden bazı vurguncuların 

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. Çocuk
lar 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 koope 
ratifı halini aldı. Bugün kooperatifin idaresi tama
men 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 gelebilirler 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, ekonomisini ise IMF ve 
Dünya Bankası yönetmiyor mu?

Eğitim ve öğretim her dem vurgulanması 
gereken bir konu..

Bu yazı da onun için bir kez daha gündeminize 
sunuldu.. Özellikle Türkiye üzerine oynanan oyun
ların makas değiştirdiği bu günlerde.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP İlçe Teşkilatı’na 
katılan gençlerin 
oluşturduğu kalabalık 
ilçe binasına sığmadı. 
Anavatan Partisi 
Eski Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın ile 
arkadaşlarının 
DYP'ye katılım töreni 
tam bir şölene 
dönüşürken, 
Özaydın'ın yakasına 
parti rozetini 
II Başkanı 
Harun Akın taktı. 
Teşkilat Başkanı 
Mümin Ekici, 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Müjgan 
Tatar, Kadın 
Kollarından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
Fisun Yaşar il 
yönetiminin katıldığı 
katılım töreninde 
gençlerin kalabalığı 
koridora kadar taştı. 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Gü^el, 
gençlerin DYP'yi 
tercih etmelerinden 
mutluluk duyduğunu 
belirterek, "DYP 
gençlerle daha da 
büyüyerek tüm 
yurtta olduğu gibi 
Gemlik'te de iktidara 
yürüyecektir. Bundan 
kuşkumuz yoktur" 
dedi. Güzel, katılım 
töreninde kendilerini 
yalnız bırakmayan 
II Başkanı Harun 
Akın ile yönetimine 
teşekkür etti.
DYP’DE ASLANLAR 
GİBİ GÖREV 
YAPARIM 
Arkadaşlarının ve 
kendisinin DYP'nin 
büyüklüğüne 
inandıkları için partiye 
geçtiklerini belirten 
eski Anavatanlı yeni 
DYP'li Serdar Özay- 
dın, DYP'nin Türkiye 
de vazgeçilmez ve 
tabanı en güçlü parti 
olduğunu belirterek, 
"Bu çatıya girdiğim 
için çok mutluyum. 
Bana verilecek her 
görevi aslanlar gibi

yapmaya hazırım. 
Gemlik'te DYP'yi 
en yükseğe 
çıkaracağız" dedi. 
Katılımcıların alkışları 
ile konuşması sık sık 
kesilen Özaydın, 
"AKP'yi ülkede 
yenecek tek parti 
DYP olduğuna 
inancım sonsuzdur. 
Beni ve arkadaşlarımı 
en güzel parti olan 
DYP'ye davet eden 
Sayın Faruk Güzel'e 
teşekkür ediyorum. 
Onun başkanlığında 
Gemlik'te başarılı 
olacağız" <
şeklinde konuştu. 
BU ÜLKENİN 
DYP'YE 
İHTİYACI VAR 
DYP'ye olan 
gençlik katılımından 
gurur duyduklarını 
belirten İl Başkanı 
Harun Akın, 
Serdar Özaydın'la 
DYP çatısı altında 
çalışmaktan mutlu 
olacakları söyledi. 
Ülkenin DYP'ye her 
zamankinden daha 
çok ihtiyacı olduğunu 
söyleyen Akın, 
"Gönlümüz ve 
kapımız gençlere 
her zaman açıktır. Bu 
iktidarı gençler yok 
edecektir. Ekonomik 

ve sosyal sorunların 
büyüdüğü ülkemizde 
gençlerin siyasete 
girip sorunlarını 
çözmeleri gerekiyor. 
Bu iktidardan 
kurtulmak ve yarın
lara daha güvenli 
bakabilmek için 
gençliğin bu 
işe gönül vermelerini 
istiyoruz. DYP 
çatısı altında görev 
yapmak çok 
büyük şereftir. 
DYP olarak emin 
adımlarla hedefe 
yürüyoruz.
Türkiye 'nin geleceği 
Genel Başkanımız 
Mehmet Ağar 
Başbakanlığında 
yükselecek DYP ile 
olacaktır" dedi.

GENÇLİK KOLLARI 
BAŞKANLIĞINA 
İLK ADIM 
DYP'ye katılan 
gençler adına ilk 
rozeti İl Başkanı 
Harun Akın Serdar 
Özaydın'ın yakasına 
takarken DYP 
binasında alkış 
sesleri dakikalarca 
dinmedi.
Kendisini 
kutlayanlara 
teşekkür eden 
Serdar Özaydın'ın 
Çarşamba günü 
toplanacak olan 
DYP İlçe Yönetim 
Kurulu toplantısında 
alınacak karar ile 
DYP Gençlik Kolları 
Başkanlığına 
getirilmesi bekleniyor.
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Gemlik’te yapılacak olan Özürlüler Şenliği’ne 600 özürlü katılacak

n
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcahvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

31 Mayıs 2006 tarihinde başlayacak ve 4 gün sürecek olan 6. Özürlüler Şenliği’nde te 
kerlekli sandalye yarışları yapılacak ve Halk oyunları sergilenecek. Gece ise İskele 
Meydanı’nda Bursa Halk ve Sanat Müziği toplulukları tarafından konser verilecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geleneksel 
6. Gemlik Özürlüler 
Şenliği yurdun 
çeşitli il ve 
ilçelerinden 
gelecek özürlü 
çocukların katılımıyla 
31 Mayıs 2006 
Çarşamba günü 
yapılacak.
İskele Meydanı’nda 
saat 14.00 de 
yapılacak törenlere 
yurdun çeşitli 
illerinden yaklaşık 
600 civarında 
özürlü çocuk ile 
misafirin katılması 
bekleniyor.
4 giin sürecek olan 
Özürlüler
Şenliği’nde 
çeşitli etkinliklerin 
yapılacağını 
duyuran Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri, 
aynı akşam İskele 
Meydanı’nda 
Bursa Halk ve 
Sanat müziği 
topluluklarının 
konser vereceğini 
söyledi.
Çarşamba günü 
yapılacak şenliklere 
Bursa Valisi 
Nihat Canpolat 
ile Zihinsel 
Özürlüler
Federasyonu 
Başkanı Hamdı 
Atay'ın da katıla
cağını bildiren 
Tamer Sivri, 
ayrıca ilçede 
bulunan okulların 
bando takımlarının 
da şenliklere 
katılacaklarını 
belirtti.
Kaymakam 
Mehmet Baygül,

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
BUSKİ Gemlik 
Şube Müdürü 
Haşan Türe ile 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'den oluşan 
Tertip Komitesi'nin 
yanı sıra, 
destek veren

kuruluşlardan 
Kurşunlu, 
Kumla ve Umurbey 
Belediyeleri, 
Borçelik A.Ş.
ile Karma
Ortopedi firma 
yetkilileri şenliklere 
katılacaklar.
İskele Meydam’ndaki 
törenlerde 
Özürlüler erkek 
ve kızlarda 50

metre yarışları, 
tekerlekli 
sandalye yarışının 
ardından Halk 
oyunları 
sergilenecek. 
Törenin ardından 
geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi yine 
Bursa Kızılay 
kan Merkezi ekibi 
tarafından kan 
bağışı alınacak.

BURSAHAJMİYET körfez REKlflM

GAZETELERİNE İLAN 'stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEML'K (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
ve REKLAM ALINIR Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95

Millet anlayın artık....
Cumhuriyetin en önemli'kurulularından 

biri, o devletin temel ilkelerini koruduğu için 
silahlı saldırıya uğruyor, değerli bir yüksek 
yargıç görevi başında haince öldürülüyor, 
Türk halkı acı içinde, ama’onun laik ilkeleri
ni korumaya namusu ve şerefi üzerine ant 
içen Başbakan cenaze törenine katliamı 
yor!...

Katılamıyor çünkü törene katılan halkın 
kızgınlığından korkuyor..

Televizyonlarda seyrettiniz zoraki katılan 
bakanların ne durumlara düştüğünü, kimi 
60 - 70 polis korumasında, kimi caminin 
arka kapısından kaçırılarak halkın tepkisin
den korunuyor... Kimi de törenden kaçıyor..

Cenaze töreni kadar üzücü bir tabloyu 
herkes seyretti...

Hazin bir gerçek, vatandaşın çoğunluğu 
bu kafa yapısını sevmediğini, "Hükümet isti
fa" diyenler daha da ileri gidip "Katil 
Başbakan" diye bağırdılar.

Görevini, iktidara geldiği zaman yaptığı 
yemine uygun şekilde yapsaydı, yani Laiklik 
ilkesini koruma konusunda samimi olsaydı 
bu olaylar olmaz, onunda kaçıp Antalya'lar 
da kavşak açma törenlerine gitmezdi..

Bu partisi seçimi kazandığında, yalnız 
partisinin değil, tüm insanlarımızın ve tüm 
ulusumuzun iktidarı olmaya çalışsa idi, 
bütün bu kötü tepkiler olmazdı, büyük bir 
kısım halkın aldatıldığını kanıtı bu 
korkudur.

"Yiğitliğin dokuzu kaçmak, onuncusu hiç 
görünmemektir" derlerse de, bir Başbakan 
ve Bakanlar için ne hazin manzara..

Değerli yargıç Mustafa Yücel Özbilgin'in 
haince öldürülmesi, kısaca şehit edilmesi 
nedeniyle büyük Atatürk'ün yanına giden 
(Anıtkabir) en başta Anayasa başkanı ve 
Danıştay başkanı sayın bayanları, yargıçları, 
rektörleri, öğretim üyelerini, avukatları, üni
formalı subayların binlercelerini görmek 
Ankara dışında Televizyondan bu 
protestoyu izleyen milyonlara üzüntü içinde 
gönül rahatlığı verdi..

Bu on binler Büyük Atatürk'ün manevi 
huzurunda saygı duruşunda bulunurken 
hepsinin de "Laik Cumhuriyeti sonuna 
kadar koruyacaklarına" yemin ettiklerine 
eminim.

Bu yemin bazılarının kerhen yaptığı 
söylediği gibi değildi, bütün benlikleri ile 
onurlarıyla, vakur olarak bu yeminlerini yap
tılar.. Kadınların çoğunlukta olduğu bu 
mücadelenin zaferle sonuçlanacağına bili 
yorum.

Şimdi... Burada aklını başına alıp 
Başbakanın düşünmesi gerekir..

İşin o kadar kolay olmadığını, bu ülkenin 
demokratik -laik cumhuriyetin evlatlarının 
meydanı başı bozuklara bırakmayacağını 
göreceğini bekliyor, Başbakan Tayyip 
Erdoğan'ın çok önemli bir yol ayrımında 
olduğunu; Ya yaptığı yemine sadık kalacak 
ve |aik Cumhuriyeti koruma görevini bi 
hakkın yerine getirecek, yahut da Türkiye'yi 
büyük badirelere sürükleyecektir.

Bu dün törende halk tarafından bir defa 
daha hem de yüksek sesle söylendi. ?

Bu iyi bilme.
Anlayana sivri sinek saz, anlamayana 

davul zurna az... (Atasözü)

ABONE OLDUNUZ MIJ?
ABONE OLUNv

okuyun okutun

mailto:ozcahvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Özel H

Zübevde Hanım Anaokulu miniklerinden yıl sonu gösterisi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zübeyde Hanım 
Ana Okulu’nun 
düzenlediği yıl 
sonu eğlencesince 
çocuklar gönüllerinde 
eğlenirken 
sergiledikleri 
oyunlarla velileri de 
eğlendirdiler.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
yapılan yıl sonu 
eğlencesinde 
tiyatronun yanı 
sıra yaptıkları 
hareketli oyunlarla da 
alkış bol bol alkış 
aldılar.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in de 
katıldığı programda

konuşan Okul 
Müdürü Pervin 
Urunlu, çocukları

yıl sonu gecesine 
hazırlayan 
öğretmenlere

teşekkür etti.
Sahnede büyüklerini 
aratmayacak tiyatro

oyunları sergileyen 
küçükler, yaptıkları 
çeşitli gösterilerle

de ailelerini 
mutlu emeyi 
başardılar.

Geıfllü 
Fen D' 
4 öğrf 
(Aske 
Astsu 
Okull< 
ilkind 
olaral 
sınavı 
hakk 
Başaı 
Dersi 
Turgı 
yazdı 
günü 
anlat 
Türkl 
hediy 
Körfc 
Dersi 
ÖSS 
hazır 
İlköğ

Manastır Dilek Sİtesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire
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 satılık dükkan.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W HIM ÖZALP ÎNLAK'ÎAN

ACİL SAM ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ f

i

Her Çeşit Emlak 
Alim,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

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

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlö Sigorta işlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macide ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax:5141021
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Özel Körfez Fen Dershanesi’nden 4 öğrenci Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarını sınavının ikinci aşamasına katılmayı hak kazandı

Askeri liselerin birinci aşamasını kazandılar
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Özel Körfez 
Fen Dershanesi’nden 
4 öğrenci 2006 ALS 
(Askeri Liseler ve 
Astsubay Hazırlama 
Okulları Sınavı)nın 
ilkinde başarılı 
olarak ikinci aşama 
sınavlarına katılmaya 
hak kazandılar. 
Başarılı öğrencilere 
Dershane yönetimi 
Turgut Özakman'ın 
yazdığı OsmanlIdan 
günümüze Türkleri 
anlatan "Çılgın 
Türkler" adlı kitap 
hediye edildi.
Körfez Fen 
Dershanesi’nde 
ÖSS Sınavlarına 
hazırlanan Tan 
İlköğretim

Okulu’ndan Umut 
Kılık, Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu’ndan Sergen 
Saraçoğlu, TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan 
Ali Ömer Kaya 
ile Şehit Cemal 
İlköğretim' 
Okulu’ndan
Berk Yılmaz Askeri 
Liselerin ilk aşa
masını kazanarak 
ikinci aşamaya 
katılmaya hak 
kazandılar.
Körfez Fen 
Dershanesi’nde 
düzenlenen 
törende öğrencilere 
hediyeler veren 
Okul Kurucusu 
Ahmet Hulusi Aydın 
ile Kurucu Müdür

Hüseyin Soyer, 
Genel Koordinatör 
Kaya Gündüz ve 
Rehber Öğretmen 
Çiğdem Aladağ 
öğrencileri . 
kutlayarak hediye 
kitaplarını vererek 
başarı dilediler. 
Tan İlköğretim 
Okulundan Umut 
Kılık, KKK, DKK, 
HKK ile KKK- 
ÜSTSB okulları, 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan Sergen 
Saraçoğlu KKK, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan Ali Ömer 
Kaya DKK, HKK, 
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan Berk 
Yılmaz ise KKK,

KÖRFEZ

körfez
körfez

HKK ve KKK-ASTSB 
hazırlama

okullarının ilk ikinci aşamaya
aşamasını kazanarak katılacaklar.

Hüseyin Soyer, Umut Kılık, Sergen ’i__
Saraçoğlu, Ömer Kaya, Çiğdem Aladağ '■ 
öte. * *

▼ ^KÖRFEZ.
..-S-

«S
KÖRFEZ

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

33 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Körfezspor: 1 Alacahırka: 3
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci küme 
temsilcilerimizden 
Körfezspor 
Gemlik Atatürk 
stadında oynadığı 
maçta Alacahırka'ya

3-1 yenildi. 
Konuk takımın 
21-54 ve 78 
dakikalarda 
attığı gole 
Körfezspor 
64 dakikada 
bulduğu golle

karşılık verince maç 
konuk takımın 3-1 
galibiyetiyle sona 
erdi.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Cemalettin Bulut (7)

Serkan Kaya (7) 
Kasım Mutlu (7) 
KÖRFEZSPOR : 
Ekrem (5) Ceyhan (6) 
Abbas (5) Mehmet 
özer (6) Çağdaş (5) 
Mehmet Akbaba (6) 
Kazım (5I Levent 16) 

İbrahim (5) (Murat 4) 
Volkan (6) Ferdi 
Keskin (6) 
ALACAHIRKA : 
Şafak (6) Niyazi (7) 
Özgür (7) Melih (6) 
Selçuk (5) (K. Ali 6) 
Murat (7) Yakup (6) 

(Emrah 6) Fatih (6) 
(B. Ali 6) Nazım (8) 
Serkan (7) Mesut (6) 
GOLLER : Dk. 21-54 
Nazım Dk. 78 Serkan
(Pen.) (Alacahırka) 
Dk. 64 Mehmet 
Akbaba (Körfezspor)

Gemlikspor geç açıldı 3-2
Seyfettin SEKERSÖZ
Birinci amatör 
kümede son İki 
haftaya girildiğinde 
grup birinciliği 
şansını büyük 
ölçüde kaçıran 
Gemlikspor, evinde 
oynadığı maçta 
grubun diğer iddialı 
takımı İnegöl 
Doğanspor'u 3-2 
yendi. Rakibinde 
grup birinciliği için 

mutlak galibiyete 
ihtiyaç duyduğu 
maçta fırsatları İyi 
değerlendiren 
Gemlikspor oldu. 
Gergin bir havada 
oynanan maç 
sonunda gülen taraf 
Gemlikspor olurken 
grupta tüm ümitlerini 
yitiren İnegöl 
Doğanspor evine 
üzgün döndü.
SAHA :
Gemlik Atatürk

HAKEMLER: 
Sezai Eren (8) 
Alperen Giray (8) 
Kaslrn Mutlu (8) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (6) İsmail (7) 
Onur (8) Arif (7) 
Serdar (8) Muharrem 
(7) Nazım (6) (Adem 
7) Emrah Balcı (7) 
(Samet 6) Ahmet (8) 
Emrah Ayar (7) 
(özgür 6) Gökhan (8) 
İNG. DOĞANSPOR : 
Recal (6) Ramazan (7) 

aa 

Murat (7) Nevzat (7) 
Samet (7) Sercan (6) 
(Yalçın 6) Yusuf (7) 
Orhan (6) (Bayram 6) 
Halil İbrahim (7) 
Erdi (7) Tuncay (6) 
(Emre 5) 
GOLLER :
Dk. 7-78 (Pen.) 
Ahmet, Dk. 40 
Gökhan (Gemlikspor) 
Dk. 10 Orhan, 
Dk. 67 Halil İbrahim 
Doğanspor)
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[ Gemlik Eczanesi yeni yerinde hizmete açıldı

ECZANESİ

MÜHENDİSLİK LTD. STI
Sebahattin DOKSANBIR

Buderus DOGALGAZ
KOMBİ
KAZANISISAN KALORİFER TESİSATI X. BUHAR &KIZGII

DOGALGAZ Tel.jMŞ:KLİMAAKILLI ISITMA HAVALANDIRMASİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT
TAAHHÜT

DOGALGAZ

Demirsubaşı 
Mahallesi Şehit 
Cemal Sokak’ta 
yaklaşık 2.5 yıldan 
beri hizmet veren 
Gemlik Eczanesi 
yeni yerinde açıldı. 
Ayşe Yazıcı'nın 
sahibi olduğu

ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un birlikte 
kestikleri açılış 
kurdelesinin 
ardından 
Gemlik Eczanesi 
yeni dekorasyonuyla 
sağlık hizmeti 
vermeye başladı.

Gemlik 
Eczanesi'nin 
İskele Caddesi’ndeki 
(İş Bankası yanı) 
açılışını siyasi 
parti temsilcileri 
ile vatandaşlar 
katıldı.
Kaymakam 
Mehmet Baygül

İş Bankası yanına 
taşınan 

Gemlik Eczneşi’nin 
cumartesi günü 

yapılan açılışına çok 
sayıda davetli katıldı.

Eczanenin açılış 
kurdelesini 

Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye 

Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte 

kestiler.

Eczacı Ayşe Yazıcı’nın sahibi olduğu 
Gemlik Eczanesi İskele Caddesi İş Bankas 

yanında hizmet vermeye başladı.

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74

BİZİM İŞİMİZ
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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Optimistler Borusan Kupası için yarıştı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Borusan Lojistik 
destekleriyle kurulan 
Gemlik Yelken 
Kulübü tarafından 
düzenlenen Borusan 
Kupası Kız ve Erkek 
Optimist yarışları 
Kayıkhane Tesisleri 
önünde yapıldı.
İki gün süren yarış
malarda derece alan 
yelkencilere ödülleri 
Yelken Kulübü 
önünde düzenlenen 
törenle verildi.
Törene AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan. 
Liman Başkanı 
Dr. Harun Özmaden 
ile Borusan Bölge 
Müdürü Hayrettin

Aksoy, İstanbul 
Borusan Lojistik 
Genel Müdür 
Yardımcısı Umur 
özkal, Borusan 
Mannesman adına 
Bülent Kurt ile çok 
sayıda davetli katıldı 
GEMLİK YELKEN 
KULÜBÜ
RESMİOLARAK 
KURULDU
Bu arada Borusan 
Lojistik tarafından 
desteklenerek 
kurulan ve çalış
malarını yürüten 
Gemlik Yelken 
Kulübü'nünde 
resmi olarak kurul
duğu bildirildi. 
15 kişiden oluşan 
yönetim kurulu 
toplantısının dün 
tesislerde yapılacağı 
duyurulurken, kupa 
töreninin uzaması 
nedeniyle ilk toplan
tının önümüzdeki 
günlerde yapılması 
bekleniyor. 
KUPALAR 
SAHİPLERİNİ 
BULDU 

önündeyapılan ve iki 
gün süren yarış
malarda derece alan 
sporculara ödülleri 
düzenlenen törende 
verildi.
Erkeklerde birinci 
olan Haşan Sal'a 
kupasını AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, 
ikinci Murat 
Samsun’a kupasını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, üçüncü 
Cengiz Beliç’e 
kupasını Garnizon 
Komutanı Albay Özen 
Şenyiğit, dördüncü 
Uğur Güner'e 
kupasını Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve beşinci 
Batuhan Cesur'a 
kupasını Borusan 
Lojistik Genel Müdür 
Yardımcısı Umur 
Özkal verdi.
Kızlarda ise birinci 
Tuğba Öksüz'e 
kupasını Yelken 
Kulübü yönetim 
kurulu üyesi

Fulden Bostancı'ya Albay Kenan Gürsoy 
madalyasını Veteriner boyunlarına taktılar.

Kayıkhane Tesisleri

■ey hep

en

ÖV Mi
C |

/ «MaMfe S*

Burhan Arıkan n

Mümtaz Ünel, 
ikinci Zeynep 
Salduz'a kupasını 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan ve 
üçüncü Buse 
Marmara'ya kupasını 
Liman Başkanı 
Dr. Harun Özmaden 
verdi. 
Yarışmalarda en 
mücadeleci erkek 
sporcu seçilen 
Veli Marmara'ya 
madalyasını İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Kızlarda ise
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HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

UMURBEY’DE 
SATILIK LÜKS VİLLA

TOMHKAY 'da YAPTIRABİLECEKSİNİZ

Sessiz hastalık : OSTEOPOROZ (Kemik erimesi)
Orta yaşı geçince kadın-erkek ayırt etmeden herkeste kemik kütlesi azalır. 

Ancak menopoz sonrasında kadınlarda bu durum daha belirgindir.
Genel olarak 45 yaş öncesinde herkesin bir kez kemik ölçümü yaptırması 

kendi kemik kütlesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.
f Tetkik Ücreti 35 YTL * olup, herhangi bir şevke gerek olmadan çekiminizi 
yaptırabilirsiniz.

OSTEOPOROZ’da kemikler daha delikli hale gelir. Kemik dayanıklılığı azalır. 
Ufak tefek kaza, düşme kırıkla sonuçlanabilir. Hatta bazen öksürükle, hapşırık
la bile kırıklar ortaya çıkabilir. Bir çok hastalıkta olduğu gibi ancak erken 
teşhisle BUNLARA ENGEL OLMAK MÜMKÜNDÜR.

Osteoporoz yani kemik erimesi teşhisi KEMİK ÖLÇÜMÜ (osteodansitometre) 
ile yapılmaktdır.

Kemik ölçümü tetkiki çok kolaydır. Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden 
sırtüstü yatırılarak çekim yapılmaktadır. Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamam
lanır ve beş dakika sonra raporunuzu alabilirsiniz. ( * tek bölge ücretidir)

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3
✓ ULTRASONOGRAFİ (US) (Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ Gemlik - BURSA

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ Tel: (0.224) 513 65 29
✓ GİÇİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) , 513 65 30

✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ TETKİKLERİ Fax: (0.224) 513 65 18

SATILIK ZEYTİNLİK
Gemlik Umurbey’de

4,2 dönüm zeytinlik 130 ağaç
İhale Bedeli: 55.00 YTL
İhale Tarihi: 16.6.2006
Teminat : % 20
Dosya No : 2006/4
Gemlik Sulh Hukuk Satış Memurluğu

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR,

► BAYAR EVLERİNDE 
►583 M2 BAHÇE İÇİNDE DUBLEKS 

►İKİ KAYNAK SUYU BULUNAN 
►ALARM TEŞKİLATLI 
► KLİMALI ►GARAJLI 

►ETRAFI DUVAR İLE ÇEVRİLİ 
Ev, dükkan veya arsa ile takas yapılabilir 

LÜKS VİLLA SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.532) 622 66 84

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09

AKP’li neneler Celal Bavar Müzesi’ni oezdi
AK Parti Gemlik 
Gençlik Kolları 
üyeleri Müzeler 
Haftası nedeniyle 
ilçemizin Umurbey 
Beldesi’nde 
bulunan Celal 
Bayar müzesini 
ziyaret etti. 
Günümüzde 
müzelere gereken 
ilginin gösterilme 
diğini belirten 
AK Parti Gençlik 
Kolu Başkanı 
Gencay Yılmaz 
müzelere sadece 
okul döneminde 
gidilir gezilir sonra 
hiçbir zaman 
gidilmez diye bir 
kural olmadığını 
belirterek, "Biz 
yetişkinlerin ve 
gençlerin müzelere 
giderek hem 
tarihimizi hem de 
milli mücadele

yıllarında büyük 
mücadele örneği 
gösteren kahraman
larımızın savaş alet
lerinden tutunda

giysilerine kadar 
her şeyi yerinde 
görme fırsatını 
buluyoruz" dedi. 
AKP’li gençler,

Celal Bayar Müzesi’ni 
gezdikten sonra 
Umurbey de yeşil 
alanda kahvaltı 
ederek, sohbet ettiler.

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30
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Burcunuz sağlığınızı da etkiliyor
Burçların gezegenler 
ve belli organları tem
sil ettiğini belirten 
astrologlar, herkesin 
özel yıldız haritasının,, 
kişinin sağlık ve 
hastalık durumları 
hakkında bilgi 
verdiğini belirtti. 
Gezegenlerin 
düştüğü evler, 
burçlar ve aralarında 
oluşan açıların, 
insanların ne tür 
hastalıklara istidatlı 
olduğunu belirlediği
ni ifade eden 
astrologlar her bur
cun, zıt burcunun 
temsil ettiği organlar 
açısından hassasiyet 
gösterdiğini kaydetti. 
Astrologlar, burçlara 
göre sağlığı şöyle 
anlatıyor:
Koç Burcu: Baş böl
gesi hassastır. Baş 
ağrısı, ateş yük
selmesi, migren, yüz 
nevraljisine sık rast
lanır. Baş, kafatası, 
şah damarı, yüzle 
ilgili sorunlar, beyin 
iltihabı, adale rahat 
sızlıkları, ileri yaşlar
da yüksek tansiyon 
görülebilir. Aşırı 
heyecan ve telaş 
beyni zorlar. Aceleci', 
ani ve atak oluş 

’ yüzünden kazalara 
açıktır. Koçlar 
genelde sık hastalan
mazlar, bünyeleri 
oldukça sağlamdır. 
Zaten yatağa bağlı 
kalmak hiç mi hiç 
hoşlarına gitmez. 
Henüz tam iyileşme
den ayağa kalkarlar. 
Her konuda olduğu 
gibi tedavi için de 
kendi kafasına göre 
hareket ederler.
Boğa Burcu: Boğaz, 
boyun ve ense bölge
si hassastır. Troid 
bezi, yutak, ses tel
leri, bademcikler, 
kulaklarla ilgili sağlık 
sorunları sık görülür. 
Kilo almayâ istidatlı 
dır. Kilo ile ilgili diya- 
betik rahatsızlıklar, 
tansiyon, astım, 
soğuk algınlığı, anjin, 
hassas organlarla 
ilgili iltihaplanmalar 
olabilir. Aşırı yemek 
vücudun hastalıklara 
karşı savunma sis
temini bozabilir.
Akrep burcundan 
gelen zıt etki ile cin
sel organlar, salgı 

bezleri, boşaltım sis
temi de hassas ola
bilir. Erkeklerde pros 
tat, kadınlarda 
yumurtalık ve rahim 
hastalıkları 
görülebilir. Boğalar 
genel olarak kuvvetli 
bir bünyeye sahiptir
ler. Kendilerini daima 
genç hissederler. 
Yaşlanmayı kabul 
etmezler. Açık havayı, 
gezmeyi ve yürümeyi 
sevdikleri için sağlık
ları genellikle iyi olur.
İkizler Burcu: Sinir 
sistemleri pek güçlü 
değildir. Ayrıca omuz 
lar, kollar ve eller 
hassastır. Köprücük 
kemiği kırıkları, omuz 
ve kol ağrıları olur, 
parmaklarla ilgili 
sorunlar, sinirsel 
rahatsızlıklar görüle 
bilir. Kekemelik, 
konuşmayla ilgili 
problemlere rast
lanabilir. Sindirim sis
temleri çok çalışır. Bu 
yüzden kilo almaları 
zordur. Fazla merak 
sinir sistemini yorar. 
Vücut direnci azalır, 
yorgunluk, uykusuz 
luk görülür.
Yay Burcu: 
Burcundan gelen zıt 
etki ile kalça ve 
bacakla ilgili siyatik 
ağrıları, romatizma, 
karaciğer hassasiyeti, 
alerjiler görülebilir. 
İkizler insanı dinlen
meyi pek bilmediği 
için aşırı yorgunluk
lar yaşar. Genelde 
zayıf bünyelidirler. 
Yerinde durmayı ‘ 
beceremeyen ikizlerin 
hastalığı kendine 
sorun olur. Uykuya 
ve dinlenmeğe zaman 
ayırmalıdırlar.
Yengeç Burcu:
Göğüs kafesi, memel
er ve mide en hassas 
bölgeleridir. Gastrit, 
ülser, 12 parmak 
bağırsağı, pankreas, 
bağırsak iltihapları 
görülebilir.
Hazımsızlık sorunları 
olur. İleri yaşlarda 
kilo sorunları yaşan
abilir. Duygulardaki 
ani değişikler, duy
gusal hassasiyet 
mideyi etkiler. 
Üşütme gaza neden 
olur. Hava değişiklik
lerinden çabuk et 
kilenirler. Lodos, aşırı 
baş ağrısı yapar. Süt 

bezleri iyi çalışır.
Memelerle ilgili rahat
sızlıklar, kadın üreme 
sistemi bozuklukları 
görülebilir. Güneş 
ışınlarına karşı has
sasiyet vardır. Vücut 
enerjisini yitirir, 
yorgunluk olur. Oğlak 
burcundan gelen zıt 
etki ile iskelet siste
mi, dizler ve deri has
sasiyeti olur.
Yengeçlerin bünyeleri 
kuvvetli değildir. Acı, 
ağrı, rahatsızlıklara 
dayanıksız olur, 
hastalığını çok 
büyütür, endişe ve 
evham yüzünden 
ufak bir şeyi abarta
bilirler. Bakımı zor bir 
hasta olurlar.
Aslan Burcu: Kalp ve 
sırt bölgeleri hassas
tır. Kalp rahatsızlık
ları, kalp romatiz
ması, çarpıntı 
görülür. Kalp krizi 
riskleri oldukça 
fazladır. Dengeli bir 
hayat, aşırı yorulma
mak ve üzülmemek 
sağlıklı kalmaları için 
çok önemlidir. İleri 
yaşlarda kilo sorun
ları olur ki bu kalp 
krizi riskini artırır. 
Sırt', adale ağrıları, 
omurga ve bel kemiği 
rahatsızlıkları olabilir. 
Moral bozukluğu 
sağlık direncini 
azaltır. Mikrobik 
hastalıklara istidat 
artar, ateş yükselir. 
Kendilerine güven
meleri ve etrafın 
beğenisini kazanma 
çabaları yüzünden 
cesurca davranışları 
kazaya uğramalarına, 
kırıklara sebep ola
bilir. Kova burcundan 
zıt etki ile dolaşım 
sistemi rahatsızlıkları, 
bacak ağrıları, 
bacağın alt kısmında 
hassasiyet 
görülebilir. Aslanların 
bünyeleri genellikle 
güçlü olur.
Hastalandıkları 
zaman aşırı ilgi ister
ler. Rol yaparak 
durumlarını dramatik 
hale sokarlar. Güçlü 
bünyeleri sayesinde 
çabuk ayağa kalkar
lar. Hastalıklara karşı 
çok dayanıklıdırlar.
Başak Burcu:
Sindirim ve merkezi 
sinir sistemleri has
sastır. Psikomatik

hastalıklar görülür. 
Hastalık hastası ola
bilirler. Aşırı titizlikten 
dolayı sinirsel köken
li yaralar, tırnak iltiha
planması, çıbanlar 
gibi çeşitli rahatsız 
hklara yakalanmaları 
mümkündür.
Bağırsak sorunları, 
kolit, karın zarı ilti
habı, ayakları 
üşütünce mide yan
ması, hazımsızlık, gaz 
rahatsızlıkları olur.
Evhamlı oluşları 
ülsere neden olabilir, 
kara sevda hastalığı
na da tutulmaları 
mümkündür. Balık 
burcundan aldıkları 
zıt etkiler sonucu 
ayakları oldukça has
sas olur. Başakların 
bünyesi kuvvetli 
değildir fakat sağlık 
kurallarına, temizlik 
ve beslenmelerine 
dikkat ettikleri için 
sağlıklı olurlar. 
Hastalık konusunda 
aşırı titizlenmeleri 
kendilerini sık sık 
hasta sanmalarına 
neden olur. Tedaviye, 
ilaçlara çok itina 
ederler. Başkalarına 
da öğüt verebilir.
Terazi Burcu:
Böbrekler ve bel böl
gesi en hassas kısım
lardır. Sırtın alt 
tarafında adale, 
kemik ve sinir uçları 
ağrıları olur.
Yorgunluk, ağır yük 
taşımak belde ağrı 
yapar. Siyatik ve bel 
fıtığına yol açabilir. 
Nefrit, lumbago, 
soğuk algınlığı, 
bulaşıcı hastalıklara 
karşı dirençleri azdır 
yorgunluklar yaşar. 
Şişmanlamamak için 
sık sık yapılan rejim
ler sorun olur. Zıt 
burç olan koçtan 
gelen sert etkilerle 
baş bölgesi, gözler 
hassas olur. Görme 
bozuklukları, gözde 
çeşitli rahatsızlıklar, 
kızarma, kanlanma, 
şişme gibi durumlar 
olabilir. Devamı var.

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
ÇIRAK ARANIYOR

ARANIYOR ApAFV İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B Kil Ki ti İli uLİ (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı11VIII hfe VI V Br I Te|. (0.224) 513 96 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen

Excel ve VVorld PC programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 
SİNAN REKLAM

TEL: (0.224) 513 41 55

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

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

http://www.elele.org.tr
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Duygusal olarak en 
zayıf olunan anlarda 
çoğu insan bilinçli ya 
da bilinçsiz bir 
biçimde rahatlamak 
İçin yiyeceklere 
yönelir.
Ama duydusal yeme, 
yani stres, öfke, 
kaygı, sıkıntı, üzüntü 
ve yalnızlık gibi 
olumsuz duyguları 
yumuşatmak ya da 
bastırmak için yemek 
yemek, kilo verme 
çabanızı sabote 
edecektir.
Majör yaşam olayları 
örneğin; işsiz kalma, 
sağlık problemleri, 
boşanma veya yoğun 
ve stresli bir iş günü, 
kötü hava ve yaşam 
rutinindeki değişiklik
ler gibi günlük prob
lemler fazla yemeye 
yol açan duyguları 
tetikleyebilir.
Neden olumsuz 
duygular fazla 
yemeye yol açar? 
Bazı yiyeceklerin 
bağımlılık yapma 
özelliği vardır, 
örneğin, çikolata 
gibi lezzetli yiyecek
ler yediğimizde 
bedenimiz mutluluk 
opiatları yani hor
monları salgılar.
Yiyecekler aynı 
zamanda dikkatimizin 
dağılmasına yardım 
eder. Eğer gelecekte
ki bir olayı düşünüp 
endişeleniyorsanız ya 
da daha önce olmuş

bir durumu tbkrar 
sıkıntıyla hatırlıyor
sanız sizi rahatlatan 
yiyecekleri yiyerek 
dikkatinizi bu konu
lardan uzaklaştıra
bilirsiniz. Fakat bu 
sadece geçici bir 
çözümdür. Maalesef 
yiyeceklerle işiniz bit
tiğinde endişeleriniz 
fazla yemenin verdiği 
suçluluk duygusunun 
eklenmesiyle katla
narak geri dönecektir. 
Yeme alışkanlık
larınızın kontrolünü 
nasıl tekrar 
kazanabilirsiniz? 
Duygusal yeme prob
leminizi durudurmak 
için aşağıdaki öneri
leri deneyebilirsiniz: 
-Gerçek açlık duy
gusunu tanımayı 
öğrenin. Açlığınız 
fiziksel mi yoksa duy
gusal mı? Sadece bir 
kaç saat önce yediy 
şeniz ve midenizde 
bir guruldama yoksa 
muhtemelen gerçek
ten aç değilsinizdir. 
Kazınma duygusunun

yeme nasıl durdurulur?

geçmesi için 
kendinize bir kaç 
dakika verin.
Farkı nasıl ayırt 
edebiliriz
1.Duygusal açlık 
aniden gelir, 
fiziksel açlık aşamalı 
olarak gelişir.
2.Aç mideye bağlı 
otayan boşluk doldur
mak için yapılan 
yemek eylemi belirli 
yiyeceklere yönelir 
örneğin; pizza, çiko
lata. Aç olduğunuz 
için yediğinizde 
seçenekler daha 
fazladır.
3.Duygusal açlık 
hemen tatmin edilme
si gerek bir şeydir 
fakat fiziksel açlık 
bekleyebilir.
4.' Mideniz dolu 
olduğu halde duy
gusal bir ihtiyacınızı 
karşılamak için yiyor
sanız büyük ihtimalle 
yemeye devam 
edersiniz. Ama aç 
olduğunuz için yiyor
sanız doyduğunuzda 
duracaksınızdır.

5.Duygusal yeme 
arkasında suçluluk 
duygularını bırakır 
fakat fizksel açlık 
bunu size yapmaya
caktır.
- Sizi nelerin 
tetiklediğini bilin. 
Önümüzdeki bir kaç 
gün, ne yediğinizi, 
ne kadar yediğinizi, 
yerken ne his- 
setiğinizi ve ne kadar 
aç olduğunuzu yazın. 
Zamanla, olumsuz 
yeme alışkanlıklarınzı 
ortaya çıkaran 
durumları görebilir ve 
bunları tetikleyen 
şeylerden uzaklaşa
bilirsiniz.
- Rahatlamak için 
başka bir yere bakın. 
Bir çikolata paketini 
açmak yerine, 
yürüyüş yapın, 
müzik dinleyin, bir 
arkadaşınızı arayın. 
Çevrenize bu duru
mu anlatın ve bu 
konuda yardım 
isteyin.
- Sağlıksız yiyecekleri 
etrafınızda bulundur
mayın. Yüksek kalo
rili yiyecekleri kötüye 
kullanımından kaçın
mak için evde bulun
durmamaya dikkat 
edin. Kendinizi aç* 
veya üzgün hissedi 
yorganız alış verişe 
çıkmayın.
- Sağlıklı yiyecekler 
atıştırın. Eğer öğünler 
arasında bir şeyler 
yemeye ihtiyaç 

duyuyorsanız taze 
meyve veya yağsız 
mısır gibi yiyecekler 
tercih edin.
- Dengeli bir beslen
me programı oluştu
run. Enerji ihtiyacınızı 
karşılayacak miktarda 
kalori almıyorsanız 
duygusal yemeye 
eğiliminiz artacaktır. 
Düzenli aralıklarla 
yemeye çalışın. 
Temel besin grup 
larından olan yiyecek 
seçimlerini öğün
lerinizde bulundur
maya çalışın. Temel 
besinleri tercih eders
eniz kendinizi daha 
uzun süre tok 
hissedersiniz.
- Düzenli egzersiz 
yapın ve dinlenmeyi 
unutmayın. Bedeniniz 
dinlemiş ve zinde 
olursa ruh halinizi 
daha fazla kontrol 
edilebilir ve stresle 
daha etkili bir şekilde 
başa çıkabilirsiniz 
Eğer duygusal yeme 
problemi yaşarsanız 
kendinizi affedin ve . 
ertesi gün taze bir 
başlangıç yapın.
Deneyimlerinizden bir 
şeyı'er öğrerîffîeye 
çalışın ve gelecekte 
karşılaşabileceğiniz 
durumlar için bir 
plan yapın. Yeme 
alışkanlıklarınızda 
yapmayı başardığınız 
pozitif değişimlere 
odaklanmayı 
unutmayın.

Peynir 
hastalığına 

dikkat
Halk arasında "Peynir 
Hastalığı" olarak bili
nen Bruselloz Hasta 
lığı'nın görülme riski 
nin, peynir yapımının 
başladığı ilkbahar 
aylarında daha yüksek 
olduğu bildirildi.
Erciyes Üniversitesi 
İnfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Emine Alp, brusello 
zun, hayvanlardan 
insanlara bulaşan ve 
gelişmekte olan ülke 
lerde hala yaygın 
olarak görülen bir 
enfeksiyon hastalığı 
olduğunu söyledi. 
Pek çok hayvan 
türünde ve insanlarda 
enfeksiyona neden 
olan hastalığın özellik
le koyun, keçi, sığır ve 
manda gibi evcil hay
vanları etkilediğini ve 
bu hayvanlardan in 
sanlara direkt temasla 
veya hayvansal ürün
lerle indirekt yollarla 
bulaştığını kaydeden 
Alp, hasta hayvanların 
idrar, süt ve diğer 
salgılarında brusella 
bakterisinin bulun
duğu nu ve taze pey 
pir, krema, tereyağ ve 
dondurmanın tüke 
tilmesi gibi değişik 
yollarla insanlara bula 
şabildiğini 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
Statyımı 514 00 95
Orm.Bol.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42

•Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali• (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza • Yalnyz185

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
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Vflİllaitt ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
WWIIIWIII HÜSEYİN u LU KAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

Zeytini 
toplanı 
Komis

GEMLİK ANA BAYİİ

sıcak s®'*® p-

I DOGALGAZ
I KOMBİ
> KAT KALORİFERİ
* MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR

4 S ®J. ISPLİT KLİMALAR

I DOGALGAZ SOBASI 
* TESİSAT ve PROJE

uf
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

DOĞAL GAZLI HAYAT 4 M m3
OH NE RAHAT ,UUm DOGALGAZ

30 Ma)

BEDAVA

GEMDAŞ
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR 
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA
İrtibat Tel : 513 29 29

I tyI leniyor
Bir

I şirketle
I Araştın
I durunu
I yannilç 

İlkle 
| zeytinci 
Iyatınlac

Zeyti 
aklagelı

Zeyti 
i Tüm 
I yetiştirin 

çevresid
Gemi

dan gelir 
Bölge 

çekirdekl 
türü, dün

Ancak 
mine k; 
yetiştiriciı 
karşılığını

Sonyı 
girdiği bel

Gemlik 
yetiştiriliyı

İşin ilg 
fidanın GA

Bu zeyl 
tir.

Pazarın
Bu gid 

BaşkanıMı
Yann I 

karşısında 
ilgili gereke

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


Zeytincinin sorunları masaya yatırılıyor
Zeytincilik sorunlarını araştıran, TBMM Zeytin Araştırma Komisyonu, yarın Gemlik Belediye Kültür Merkezi’nde yapacağı 
toplantıda bölge zeytinciliğinin sorunlarını ele alacak. Geniş katılımlı toplantıya TBMM Zeytincilik Sorunlarını Araştırma 
Komisyonu Başkanı AKP Edirne Milletvekili Necdet Budak’da katılacak. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

V

Bursa’da sağlıklıGEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
30 Mayıs 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

nesiller yetiştirilecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başba
kanlık Sosyal Riski Azaltma Projesi 
(SARP) kapsamında hem çocukların 
bilinç li kişiler tarafından bakımının 
yapılması, hem de ihtiyaç sahibi 
bayanların çocuk bakıcılığı konusun
da mesleki beceri kazanarak, istih
damlarının sağlanması amacıyla bir 
sosyal projeye daha start verdi. 3’de

Bursa Liseler arası İkinci Küme İl.Birinciliğinde İlçemize bir birincilik bir de üçüncülük geldi.

Celal Bayat Art lu Lisesi voleybolda şa mpivon
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytinciliğin sorunları..
Zeytincilikle ilgili ard arda toplantılar düzen

leniyor.
Bir süre önce Ticaret Borsası’mn düzenlediği 

şirketleşme toplantısının ardından, TBMM 
Araştırma Komisyonu’nca ele alınan zeytinciliğin 
durumunun saptanması toplantılarından biri de 
yarın ilçemizde yapılacak.

İlk kez böylesine geniş katılımlı bir toplantıda 
zeytinciliğimizin sorunları bir kez daha masaya 
yatırılacak.

Zeytincilik denince yalnız Gemlik ve yöresi 
akla gelmemeli.

Zeytin bir Akdeniz bitkisidir.
Tüm Akdeniz sahillerimiz ile Ege Bölgesi’nde 

yetiştirilen bu ürünün bitiş noktası Gemlik ve 
çevresidir.

Gemlik zeytinlerinin önemi sofralık olmasın
dan gelmlektedir.

Bölgemizde yetiştirlen ince kabuklu, küçük 
çekirdekli, bol yağlı ve yemesi güzel olan zeytin 
türü, dünyaca ünlüdür.

Ancak, bu güzel ürünün üretimden, tüketi 
mine kadar hak ettiği değeri bulması, 
yetiştiricinin, stokçunun ve satıcının emeğinin 
karşılığını almasına bağlıdır.

Son yıllarda bölge zeytinciliğimiz de tehlikeye 
girdiği belirtiliyor.

Gemlik tipi zeytin Akdeniz bölgesinde de 
yetiştiriliyor, Ege Bölgesinde de..

İşin ilginç tarafı, onbinlerce Gemlik tipi zeytin 
fidanın GAP Bölgesine dikildiğidir.

Bu zeytinler sofralık olarak pazara sunulacak
tır.

Pazarımıza büyük ortaklar geliyor.
Bu gidişin iyi olmadığını Ticaret Borsası 

Başkanı Mehmet Dillioğlu yüksek sesle söyledi.
Yarın bu sorunlar, üst düzey ilgililerin 

karşısında tekrar edilmeli ve zeytinciliğimiz ile 
İlgili gereken önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi başarılarına bir yenisini daha katarak Bursa Liseler arası İkinci 
Küme Voleybol Şampiyonasında dün Yenişehir Ertuğrulgazi Lisesi ile yaptığı final karşılaşmasını 
3-1 kazanarak şampiyonluk kupasını Gemlik’e getirdiler. Seyfettin ŞEKRSÖZ’ün haberi sayfa 8’de

Mimarlar Odası'ndan
Başkan Turgut’a lam destek

Dörtyol mevkiine yapılması planlanan "Alt 
Geçit" yapımı için Mimarlar Odası ve İnşaat 
Mühendisleri Odası Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’a destek verdiklerini açıkladı. 2’de

Çin’de Bursa rüzgarı
Bursa Büyükşe 
hir Belediye Baş 
kanı Hikmet Şa 
hin, 14 ülkeden 
120 kentin bele 
diye başkanın/ 
davetli olduğu 
Oianshan Ulus 
lararası Turizm 
Fuan’nın açılış 
kurdelesini 
diğer başkanlar 
ile birlikte kesti.
Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi’nin en 
eski kardeş şehir 
erinden Anshan’ın 
Belediye Başkanı 
Zhang Jiehui,

Başkan Şahin’e iki 
kent arasındaki 
dostluğun artırıl
masına yönelik 
yaptığı katkılardan 
dolayı plaket verdi.

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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î Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Arkadaş....

Aşağıdaki duygular Sevgili Arkadaşım 
Melih Çavdar’dan.,

"Nazik olmak için bir gülümseme bekle
meyin.

Sevmek için sevilmeyi beklemeyin.
Çalışmaya başlamak için en iyi işi bekle

meyin.
Biraz paylaşmak için çok olmasını bekle

meyin.
öğütleri hatırlamak için düşmeyi bekle

meyin.
Yardım edebilmek için zamanınız olmasını 

beklemeyin.
özür dilemek için diğerinin acı çekmesini 

beklemeyin.
Barışmak için ayrılığı beklemeyin.
Bir arkadaşın değerini anlamak için yalnız 

kalmayı beklemeyin.
Beklemeyin çünkü ne kadar zamanınız 

var bilmiyorsunuz.
Arkadaşlık haftanız kutlu olsun.”
Evet arkadaş...Arkadaşlık..
Özel kavramlar.’
Üzerinde çok anlamlar yüklü ulvi değer

ler.
Omuz omuza olmak..
Sırt sırta vermek.
Arkadaşlığı anlatan sıcak yaklaşımlar.
Arkadaş..
Yeri geliyor aile ilişkilerinin bile önüne 

geçiyor.
Arkadaşlık üzerine çok yazıtmış, söylen

miş..
Ancak Melike Demirağ’ın seslendirdiği 

“Arkadaş”ın anlattıkları çok derinlikler 
içeriyor.

Arkadaşlık Günü’nde sizinle de paylaş
mak istiyorum.

Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş 
yavaş

Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın 
arkadaş

Dolduramaz boşluğunu ne ana ne gardaş
Bu en güzel, bu en sıcak duygudur 

arkadaş
Ortak olmak her sevince, her derde, 

kedere
Ve yürümek ömür boyu, beraberce, el ele 
Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş 
Bir gün gelip, ayrılsak bile seninle 

arkadaş
(Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş)
Evet arkadaş;kim olduğumu, ne olduğu-

I mu
Nerden gelip, nereye gittiğimi sen öğret

tin bana
Elimden tutup, karanlıktan aydınlığa sen 

çıkardın
Bana yürümeyi öğrettin yeniden
El ele ve daima ileriye
Bir gün.
Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile
Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yol

larımız
Ve aynı yolda yürüdükçe
Gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir 
Ayrılsak bile kopamayız”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

‘Camlik Knrfp?’ GazetemiziuemilK ROnez www.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz

■■■ GÜNLÜK BİYAIİOA1I ■■■

HîifeMııtetolmııfitaM
Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Gemlik girişi 
Dörtyol mevkiine 
yapılması planlanan 
"Alt Geçit" yapımı 
için Mimarlar 
Odası ve İnşaat 
Mühendisleri 
Odası’ndan tam 
destek geldi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Mimarlar 
Odası ve inşaat 
Mühendisleri * 
Gemlik Temsilcileri 
ile yaptığı 
toplantıda Gemlik 
girişine (Dörtyol 
Mevkiinde) 
yapmayı düşündükleri 
alt geçit için toplantı 
düzenleyerek fikir 
ahş-verişinde 
bulunuldu.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
kenti ilgilendiren 
konularda meslek 
odaları ile diyaloga 
girmesini olumlu 

başlangıç 
olduğunu belirtirken, 
aynı diyalogun 
artan bir şekilde 
kent ile ilgili diğer 
konularda da devam 
etmesini dilediklerini 
belirtti.
Mimarlar Odası 
Temsilcisi Turan, 
Gemlik'in en 
büyük sorunlarından 
biri olan Gemlik 
girişindeki 
(Dörtyol) ölümlü 
trafik kazalarını 
önleyebilecek 
her türlü projeyi 
desteklediklerini 
belirtirken, bunun 
sadece alt geçit 
için değil Gemlik'in 
yararına olacak tüm 
projeleri Mimarlar 
Odası olarak

tam destek 
vereceklerini 
sözlerine ekledi. 
Alt geçit projesini 
incelediklerini 
belirten Turan, 
"Prensipte 
olumlu özellikler 
taşımasına karşın, 
önemli ölçüde 
detay eksikleri 
görülmekte olup, 
detayların 
geliştirilmesi 
sonucunda daha 
güzel, uygulanabilir 
bir proje elde 
edilebileceğine 
inanıyoruz.
Bunları maddeler 
halinde sıralarsak; 
1- Yapılması 
düşünülen alt 
geçit yüksekliği 
Gemlik'in 25-30 
yıllık perspektifine 
hizmet edecek 
nitelikte en az 
net 4 metre 
yükseklikte olması 
gerekir. Başkanımız 
kamyon, TIR gibi 
yüksek tonajlı 
araçların alt geçit

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

KAYIP Ağrı Valiliğinden aldığım yeşil kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. NESİM AYHAN

Sayfa ]

Osman Turan

yerine çevre 
yolundan ilçeye 
giriş yapmalarını 
uygun görüyor. 
Ancak 25-30 yıl 
sonra bu alt geçit 
yeterli gelmeyecektir. 
2- Alt geçidin 
eni en az 12 metre 
olmalıdır. Her iki 
yanında minimum 
ikişer metre yaya yol
ları bulunmalıdır. 
Gelişen teknoloji 
daha geniş geçitler 
yapılabildiğinde her 
iki tarafta iş yerleri 
yapılması da 
düşünülebilir.
3- Projede bir adet 
olan geçidin alterna 
tifli düşünülmesi, 
iki geçit olarak 
planlanması, birinin 
Gemlik girişi için, 
birinin Gemlik çıkışı 
için kullanılması 
uygundur.
4- Yapılması 
düşünülen geçit 
yol yükseltilerek 
elde edilecektir. 
Dolgu toprağının her 
iki yandan takviyesi

yapılarak drenaj 
sistemi eksiksiz 
çözülmelidir. 
Aksi taktirde 
drenaj sisteminde 
yapılacak en küçük 
hata yapılacak 
yatırımın ömrünü 
kısaltacaktır. 
Sıraladığımız 
bu detayların 
geliştirilmesi 
durumunda ilgili 
projeyi Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği 
olarak tümüyle 
destekleyerek 
bizden istenebilecek 
her türlü katkıyı 
vermeye hazır 
olduğumuzu belirtiriz' 
şeklinde konuştu. 
Turan, Gemlik'te 
bulunan tarihi 
değeri olmayan 
eski evleri Gemlik'e 
kazandırmak için 
Eylül ayında 
yapacakları 
toplantı ile çalış
malara başlanacağı 
müjdesini 
verdi.

Mi ieklai
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla toplanılacak

Zeytincinin simlin mva yalınlım
Seyfettin SEKERSÖZ

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

Zeytin ve zeytinyağı 
ile diğer bitkisel 
yağların üretimindeki 
sorunların 
araştırılarak 
alınması gereken 
önlemlerin belirlen
mesi amacıyla 
kurulan Meclis 
Araştırması 
Komisyonu’nun 
aldığı karar gereği, 
yarın Belediye 
Kültür Merkezinde 
geniş katılımlı bir 
toplantı yapılacak. 
İstanbul, Kocaeli 
ve Yalova illerinden 
de katılımcıların 
davet edildiği 
Meclis Araştırması 
kapsamındaki 
konular ile ilgili 
geniş katılımın 
olacağı toplantıya 
komisyondaki 
Milletvekillerinin 
yanı sıra Tarım İl 
lîfüaurıeri, rarırrr 
İlçe Müdürleri, 
Ziraat Odaları, 
Ticaret ve Sanayi

îursa’da sağlıklı nesiller yetiştirilecek
Bursa Büyükşehir * 
Belediyesi, 
Başbakanlık Sosyal 
Riski Azaltma Projesi 
(SARP) kapsamında 
hem çocukların bilinç 
li kişiler tarafından 
bakımının yapılması, 
hem de ihtiyaç sahibi 
bayanların çocuk 
bakıcılığı konusunda 
mesleki beceri kaza
narak, istihdamlarının 
sağlanması amacıyla 
bir sosyal projeye 
daha start verdi.
Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut, 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, Sosyal 
Hizmetler İl Müdürü 
Şaban Kander ve İş- 
Kur Bursa Bölge 
Müdürü Kazım Yiğit’le 
birlikte düzenlediği 

ı basın toplantısında, 
“Çocuk Bakıcılığı 
Projesi” hakkında 
bilgi verdi. Bulut, 30 
bin YTL’lik projenin 
25 bin YTL’sini 
Başbakanlık Sosyal 
Riski Azaltma Projesi 
(SARP), 5 bin YTL’sini

Odaları, Ticaret 
Borsaları, 
Sanayiciler, 
Kooperatif Birlikleri, 
Üniversitelerin Ziraat 
Fakülteleri, Zeytin ve 
Yağlı Tohum Üretici
leri, Fidan Üreticileri, 
Sofralık Zeytin, 
Zeytinyağı ve 
Bitkisel Yağ Sanayi 
çileri, Üreticileri, İhra
catçıları, ve Tüccar 

ise Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
karşılanacağını 
belirterek, Bursa’da 
bir ilk olan proje 
kapsamında ihtiyaç 
sahibi 20 bayanın 
0-4 yaş grubu çocuk 
bakıcılığı konusunda 
mesleki beceri 
kazandırılacağını 
söyledi. Proje ile 
çocuk bakıcılığı 
konusunda yetiştirile
cek olan ihtiyaç 
sahibi 20 bayanın 
İş-Kur tarafından 
istihdamlarının 
sağlanacağını 
anlatan Bulut, "Çocuk 
Bakıcılığı Projesi ile 
işsiz kadınlarımızı 
meslek sahibi yap
mak, kadının psiko- 

lan davet edildi. . 
Zeytin ve zeytinyağı 
ile diğer bitkisel 
yağların rretimindeki 
sorunların 
araştırılarak âhnması 
gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıy
la kurulan Meclis 
Araştırması 
Komisyonu Başkanı 
AKP Edirne 
Milletvekili 

sosyal eğitim ile 
desteklenmesini 
sağlamak, ihtiyaç 
sahibi kişilerin yaşam 
kalitesini arttırmak ve 
sağlıklı nesiller 
yetiştirilmesine 
katkıda bulunmak 
istiyoruz" dedi.
Proje kapsamında 
kursiyerlere eğitimleri 
Rehberli ve Araştırma 
Merkezi, Necatibey 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi ile 
Zübeyde Hanım 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi’nde 
görevli öğretim 
görevlililerinin vere
ceğini ifade eden 
Bulut, 7 ay sürecek 
eğitimde kursiyerlere 
psikolojik ve rehber

Necdet Budak ile 
Başkanvekili AKP 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Emin 
Tutan'ın da 
katılacağı Marmara 
Bölgesi İnceleme 
Araştırma Heyeti, 
Belediye Kültür 
Merkezinde yarın 
saat 10.00 ile 11.30 
arasında toplanarak 
görüş alacaklar.

lik, çocuk bakıcılığı 
ve beslenmesi ile 
hijyen, el işi, resim 
ve oyun etkinlikleri 
konularında eğitimler 
verileceğini kaydetti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın ise, 
insanoğlunun 
yaşamı boyunca 
unutamayacağı ve 
bilmesi gereken genel 
bilgileri 0 ile 6 yaş 
arasında aldığının 
altını çizerek, 
projenin önemine 
dikkat çekti. 
Evlatlarımızı 
geleceğin 
Türkiye’sinde emin 
ellere emanet 
etmenin çok önemli 
olduğunu söyleyen 
Yalın, "Bugün atılan 
bu adımlar bize kısa 
sürede olmasa da 
gelecekte büyük 
katkılar olarak 
geri dönecektir. 
Bugünü değil 
yarınımızı düşünerek 
hareket edersek 
her zaman başarılı 
oluruz" diye 
konuştu.

Son çare....
Türkiye olağan üstü bir dönemden geçi 

yor.
Kimse her şey yolunda, durum normal 

diyemez..
Bir düşünün...
İç ve dış tehditler, üniter devletin parça 

lanma hevesleri, 82 senelik genç Cumhuri 
yetin yaptığı reformları, kazanımlarını yık
mak yönünde tehditler var.

Son Danıştay'a yapılan çirkin saldırı bir 
örnektir...

İşte o zaman sizlere bir sorum var ?
Böyle tehditlerle karşı karşıya kalan 

genç Cumhuriyete kim sahip çıkacak?
Kim kim..
Askerler mi, siviller mi?
Askerler şimdiye kadar 4 defa sahip çık

tılar..
Çok ta iyi ettiler..
Ama başımız sıkıştıkça haydi asker bizi 

kurtar dememiz biraz ayıp olmuyor mu ? 
Hep onlardan imdat beklememiz biz 
siviller için bir zayıflık, ihmal hatta bir 
haysiyetsizlik olmuyor mu?

Terör tırmanışta, işsizlik artıyor, ekono
mi yine kötüye gidiyor diyorlar.

Ortada bir hükümet var, ayrıca Büyük 
Millet Meclisinde de güçlü...

Buna karşın AK Parti hükümeti'nin 
yukarıda yazdığımız tehditleri yok etmek 
yerine, "ülkenin tasfiyesi için kayyumluğa" 
soyunmuş gibi bir görüntüsü var..

Sanki bu kötü gidişin farkında değil gibi 
rahat, hayali laflarla milleti uyutmaya çalışı 
yor, bazen kötü düşünüyorum belki ama 
bazen seviniyor, tam istediğim hava oluşu 
yor diye seviniyor...

Peki ne yapmak lazım? ÇARE.....
Yeni bir seçim ve bütün muhalefetin, AK 

Parti ve DTP dışında ki partilerin bir çatı 
altında buluşabilmeleridir...

Ben de biliyorum çok zayıf bir ihtimal, 
çok zor ama; CHP'si, DYP, MHP, Anavatan, 
BBP, DSP, ve diğerleri bir isim altında 
seçime girecekler, AK Parti’ye alternatif bir 
siyasi yapı olarak ortaklaşa kaleme alın
mış bir hükümet programı da ortaya 
konacak..

Ve bir defalığına böylesi bir siyasi 
organize için oy isteyecekler..

Bütün millete yapacakları açıklamalarla 
"Demokratik - Laik Cumhuriyeti kurtarmak 
için gereğini yapacağız, sonra da herkes 
kendi partisine..

Bir hayal olarak iyi niyetlerimle düşün 
düm, tabiidir ki çok zor olduğunu biliyo
rum. Ancak, içinde bulunduğumuz duru
mun zorluğunu anlatmak için bu imkan
sıza yakın öneriyi dillendirmek istedim...

Yalnız şunu da sevinerek söylemeliyim 
ki; Böyle bir beklenti halk arasında, son 
dönemlerde çokça dile getirildiğini, her 
çeşit partilinin parti militanlığından sıyrılıp, 
tek çare olarak birleşmeyi gördüğünü 
söylemeliyim..

Zor dönemler de zor görünen çarelerle 
derde ilaç olunmaya çalışılır.

Hayli partililer, vatanını her şeyden çok 
sevenler, Atatürkçüler, milliyetçiler, herkes 
genç-ihtiyar, bay-bayan bu ittifakta bir
leşme lidir..

Bir defa daha söylüyorum, vatan elden 
gidiyor görev başına ...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Celal Bayar Anadolu Lisesi voleybolda şampiyon
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa liseler 
arası ikinci Küme 
İl Birinciliği 
voleybol karşılaş
masında, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi rakibi 
Yenişehir Ertuğru 
gazi Anadolu 
Lisesi’ni yenerek, 
birinci oldu. 
Ali Osman Sönmez 
Meslek Lisesi 
Spor Salonu’nda 
dün yapılan 
yarı finalde 
yine Gemlik takımı 
olan Endüstri 
Meslek Lisesini 
yenerek, finale çıkan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi takımı son 
maçında Yenişehir 
Ertuğrul Gazi 
Anadolu Lisesi ile 
karşılaştı.
Maça; Ömür, Oğuz, 
Recai, Mert er, 
Çelikay ve Mevlüt'le 
başlayan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
takımı ilk seti

25-16'hk skorla 
rahat almasına 
rağmen ikinci seti 
beklenmedik şekilde 
25-23 rakibine verdi. 
Üçüncü sette 
yine üstünlüğünü 
rakibine kabul 
ettiren Celal Bayarlı 
voleybolcular bu seti 
yine açık farkla 25-17 
aldılar. Okuldan gelen 
kız ve erkek öğrenci
lerin tezahüratıyla 
son sette rakibine 

şans tanımayan 
Celal Bayar takımı 
bu seti de 25-18 ve 
maçı da 3-1 alarak 
birinci olmayı 
başardılar.
GEMLİK TAKIMLARI 
ZİRVEDE BULUŞTU 
Kupa töreninde 
buluşan iki Gemlik 
takımı Celal Bayar ile 
üçüncülük maçında 
İnegöl Yunus 
Emre Lisesi’ni 
yenen Endüstri

Meslek Lisesi 
takımları birbirlerini 
kutlarken, Endüstri 
Meslek Lisesi takım 
kaptanı Tayfun 
Şahin'e üçüncülük 
kupasını Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Serpil Aka verdi. 
İkinci olan Yenişehir 
Ertuğrul Gazi 
Anadolu Lisesine ise 
kupayı Celal Bayar

Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris 
Aka verdi. 
EN BÜYÜK 
KUPA GEMLİK'E 
İkinci küme İl 
birincisi olan • 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Voleybol 
takımının kupasını 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan 
Takım Kaptanı 
Ömür Uzunkaya'ya 
verirken salon 

alkışlarla adeta inledi. 
İki yıl üst üste birinci 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi Voleybol 
takımları Bursa'da 
kazandıkları 
başarılarla Gemlik'in 
yüzünü güldürürken 
iki ilçe okulumuzun 
bir birincilik ve bir de 
üçüncülük kazanarak 
ilk dörde girmeleri 
herkesi sevindirdi.

-------
! I ■
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Kaymakamlık tarafından depremde hasar gören Gülhatun Özkök’e yeni ev için kampanya başlattı

Gülhatun Nine’ye ev müjdesi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Depremde evinin 
hasar görmesi 
nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
ve Gemlik İnşaat 
Mühendisleri 
Odası’nın tuttuğu 
raporlar sonucu yıkıl
masına karar verilen 
Ata Mahallesi’ndeki 
Gülhatun Özkök’e ait 
ev için Kaymakamlık 
tarafından yeniden 
kampanya başlatıldı. 
İçinde yalnız başına 
oturan Gülhatun 
Özkök isimli 60 
yaşındaki kadının 
hiçbir güvencesi 
olmadığından 
Kaymakamlık 
tarafından kendisine 
ev bulunarak 
kirası ödeniyor. 
Kaymakamlıktan 
yapılan açıklamada, 
"Yıkılan binanın 
yerine bir ev 
yapmak maksadıyla 
yardım kampanyası 

. başlatılmış olup, 
tüm kamu, özel kuru
luşlar ile yardımse 
ver vatandaşlarımızın

bu kampanyaya 
destek vererek 
yaşlı kadının acısı 
dindirilmiş olacaktır" 
denildi.
Bu nedenle kurulan 
komite tarafından 
Vakıfbank Gemlik 
Şubesi’nde bir hesap 
açtırıldığı belirtilen 
açıklamada 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
Başkanlığındaki 

komitede Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kumla Belediye Baş 
kanı Eşref Güre, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen,

Müftü Yusuf Şahin, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, Mimarlar 
Odası Başkanı Os 
man Turan, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Ta 
lan ile İnşaat Mühen 
dişleri Odası 
Başkanı Veli Küçük 
bulunuyor.

AKP’li gençler 
İstanbul’un 

fethini kutlayacak
AK Parti İlçe Gençlik 
Kollan'nın önder
liğinde 31 Mart 2006 
Çarşamba günü 
akşamı saat 19.45'te 
İstanbul'un Fethi'nin 
553'üncü yıldönümü 
kutlanacak.
AK Parti Gençlik. 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
yaptığı açıklamada 
fetih kutlamalarına 
tüm Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
belirterek, Fetih 
programının 
coşkulu bir şekilde 
kutlanması için 
herkesin katılmasını 
beklediklerini 
ifade etti. 
Programın saat 
19.00 da Mehteran 

eşliğinde Orhangazi 
Caddesinde
Türk bayraklarıyla 
donatılan kafile 
yürüyüşüyle 
başlayacağını 
duyuran Gencay 
Yılmaz, İskele 
Meydanına kadar 
tüm katılımcıların 
ellerinde sadece 
Türk bayrakları 
olacağını söyledi. 
İskele Meydanında 
ise Fetih marşının 
okunmasının 
ardından şiirler, 
folklor gösterileri, 
sanatçılar, 
Mehter takımı 
ve çeşitli 
sürprizlerin 
oluşturduğu 
gösteriler sunulacak. |

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

33 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Cad Son Sok. Aüıank Aralığı No: HB GEMLİK Tel: lû.S4| SI» II Fa: .lülı Sil 35 95
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yerel Gündem 21W Sanat Müziği Korosu'ndan tosa
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Osmangazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
verdiği konsere 
beklenen ilgi olmadı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
daveti üzerine 
Gemlik'e konser 
vermeye gelen ve 
Belediye 
hoparlöründen 
yapılan ücretsiz 
otobüs servisine 
rağmen az 
sayıda vatandaşın 
katılması korodaki 
sanatçıları üzdü. 
Kaymakam

Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un da 
zevkle izledikleri 
Osmangazi 
Belediyesi'nin 
oluşturduğu 
35 kişiden oluşan 
Yerel Gündem 
21 Türk Sanat 
Müziği Korosu’nu 
yöneten ünlü 
bestekarlarımızdan 
Burhan Dikencik, 
konser öncesi 
yaptığı kısa 
konuşmada 
Musikinin her 
geçen yüz geriye 
gittiğini belirterek 
"Şarkılarımızı 
eğlence müziğine

dönüştürdüler. 
Kifayetsiz kişiler 
şef oldu. Bursa'da 
bu tip bir insan 
var. Bizim

orkestramızda 
her kes BursalI ve 
ithal sanatçımız 
yok" dedi.
Şimdiye kadar Bursa

Tayyare Kültür 
merkezinde 7 konser 
veren Osmangazi 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 TSM

korosu ve solistleri 
yaklaşık 2 saatlik 
konserde birbirinden 
güzel eserleri • 
seslendirdiler.

G( 
ah 
Ev 
Cı 
biı 
Ki 
ta 
Bı 
Si

BAY MUSTAFA ÖZALP EHLAK’TAN |
Her Çeşit Emlak

A. + l^i I »» rv» « LJ i ■vrvt «Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SAM ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 i

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
t

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

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

l
I

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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:513 24 74 Fax: 5141021

$

t

Wt Hritf Uınrtt ► www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MUSTAFA AYDOĞDU

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Elif ESMEN

Gemlik'te beklenen 
alışveriş merkezi 
Ev-Seren İstiklal 
Caddesi’nde görkemli 
bir şekilde açıldı.
Kaya organizasyon 
tanıtımıyla açılan 
Bekir Yetişen'in 
sahibi olduğu

Ev-seren Alışveriş 
merkezinin açılışını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut yaptı. 
Kaliteli ve kampanyah 
ürünleriyle Gemlik 
lilerin hizmetine giren 
Ev-Seren Elışveriş 
Merkezi’nin açılışında 
konuşan Belediye

Başkanı Mehmet 
Turgut, gelişen 
Gemlik'e yapılan 
yatırımların verilen 
hizmetlerin karşılığı 
olduğunu söyledi. 
Turgut, bu tür 
açılan mağazaların 
Gemlik'te ekonomiye 
can vereceğini

söyledi. Ev-Seren 
Alışveriş Merkezi’nin 
açılışında özellikle 
çocukların merakla 
izledikleri ilizyonist 
gösterisi ile 
Hacıvat-Karagöz ve 
çeşitli animasyonlar 
açılışa katılanlara 
izlettirildi.

_ """«fi ■

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

ISISAN
Buderus“

KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA HAVALANDIRMA 
SİSTEMLERİ $|HHİ TESİSAT 

YETKİLİ BAYİİ 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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Borç yapı andırmada 
yarın son gün

e-kayıt dönemi başlıyor

SSK ve Bağ-Kur 
borçlarını yapılandır
mak isteyenlerin, 
31 Mayıs Çarşamba 
gününe kadar, 
bu kurumların il 
müdürlüklerine 
başvuruda bulun
maları gerekiyor. 
Uygulama çerçe 
vesinde, Bağ-Kur 
kapsamında takip 
edilen prim ve sosyal 
güvenlik destek primi 
borçlarıyla SSK kap
samında takip edilen 
kamu ve özel sektör 
işverenleriyle büyük 
şehir belediyelerinin 
sigorta primi, sosyal 
güvenlik destek 
primi, işsizlik sigor
tası primi, idari para 
cezası, sosyal yardım 
zammı borçları, 
topluluk sigortası 
prim borçları, isteğe 
bağlı sigorta prim 
borçları ile 31 Mart 
2005 ve öncesinde 
biten özel bina 
inşaatı ve ihale 
konusu işlerden 
dolayı fark işçilik 
tutarı üzerinden 

hesaplanacak 
borçlar, yeniden 
yapılandırılabilecek 
Bağ-Kur'da, borç 
miktarına bakılmak
sızın tüm borçlara, 
SSK'da ise borç aslı 
100 bin YTL ve altın
da olanlar için asıl 
borçlarına (herhangi 
bir gecikme faizi 
veya cezası olma yan 
miktar) 1998 sonuna 
kadar mevcut 
gecikme'cezası, 
1999'dan başvuru 
tarihine kadar ise 
gecikme cezası 
yerine daha düşük 
olan enflasyon 
(TEFE ve ÜFE) oranı 

uygulanacak. 
Borç yapılandırmaya 
başvuranlar, bir 
takvim yılı içinde 
3 defadan fazla 
taksitlerini ödemezse 
veya bu süre .içinde 
ödemesi gereken 
cari ay primlerini 
3 defadan fazla 
aksatırsa, yeniden 
yapılandırma 
işlemleri iptal 
edilecek.

Adana İl Milli Eğitim 
Müdür Vekili Atilla 
Gülsar, ilköğretim 
okullarına kayıtların 1 
Haziran'da başlaya
cağını belirterek, 
kayıtların pilot il 
seçilen Adana, 
Ankara, Eskişehir, 
İstanbul ve İzmir'de 
internet üzerinden 
alınacağını söyledi. 
Atilla Gülsar yaptığı 
açıklamada, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
İlköğretim Kurumlan 
Yönetmeliği'nde 
kayıtlar konusunda 
değişiklik yaptığını ve 
kayıtlar sırasında 
velilerin beyanının 
esas alınacağı hük
münün getirildiğini, 
ayrıca kayıtların 
elektronik ortamda 
alınmasının 
öngörüldüğünü ifade 
etti. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 2006- 
2007 eğitim-öğretim 
yılında "En iyi okul, 
evine en yakın okul
dur" sloganıyla pilot 
il seçilen Adana, 
Ankara, Eskişehir, 
İstanbul ve İzmir'dn 
e-kayıt dönemine 1 
Haziran'da 
başlanacağım 

layan Gülsar, uygula
mayla velilerden iste
nen kayıt parası döne 
minin de sona ere
ceğini kaydetti.
Gülsar, görevlilerin 
kayıt işlemleri 
sırasında da velilere 
yardımcı olacaklarını 
ancak bağış isteye- 
meyeceklerini vurgu
ladı. Gülsar, e- kayıtla 
başvuruların 27 Tem 
muz'da sona ereceği
ni, bu tarihten 11 
Ağustos'a kadar da 
okul müdürlüklerinin 
sistem üzerinden ka 
yıtları inceleyeceğini 
ve sonuçları 14 Ağus 
tos tarihinde internet 
ortamında duyura
cağını kaydetti.
Adana, Ankara, 
Eskişehir, İstanbul ve 
İzmir'de 2006-2007 
eğitim-öğretim yılın
dan itibaren yeni 
kayıtların internet 
üzerinden yapılacak 
kayıt işlemleri şöyle 
yürütülecek: 
"- Veliler internet ' 
üzerinden kayıt 
başvurularını 1 
Haziran-14 Temmuz 
2006 tarihleri arasın- 

♦«rnet 
rrna bağlı bir 

bilgisayardan 
http://meb.gov.tr veya 
http://ilsis.meb.gov.tr 
adresinden ilköğretim 
okulu çağındaki 
çocuğunun TC kimlik 
numarasını girerek *e- 
kayıt öğrenci başvuru 
formu' doldurulacak, 
- İl/ilçe milli eğitim 
müdürlükleri ve 
ilköğretim okulları, 
mesai saatleri içeri 
sinde gerekli perso 
nel bulundurarak 
internet ağına bağlı 
tüm bilgisayarlardan 
velilerin kayıt 
işlemlerine 
yardımcı olacak, 
- Kayıt işlemlerinde 
velilerden hiçbir 
surette gönüllü veya 
gönülsüz bağış 
istenmeyecek, 
- Okul müdürleri, 
okula kayıt için 
başvuran çocuklar
dan, nüfusa kayıt 
olmayanların beyana 
dayalı kimlikleri ile 
baba, ana, vasi veya 
kayyımlarının kimlik
lerini ve adreslerini o 
yerin nüfus müdür
lüğüne bildirecekler. 
Bu durumda olan 
çocuklar geçici kayıt 
yapılacak, nüfus

müdürlüklerince 
nüfus kimlikleri ver
ildikten sonra kayıt 
işlemleri elektronik I 
ortamda 
gerçekleştirilecek, 
- İl/ilçe öğrenci yer- j 
leştirme komisyon
ları, internet sayfala 
rında okul müdürlük- I 
lerinin ve velilerin 
danışmak üzere ula 
şabilecekleri kişileri 
ve irtibat telefonlarını 
belirtecekler, 
- Bu komisyonlar 
velilerin beyan ettik
leri adres bilgilerini 
de dikkate alarak 
okullar için öğrenci 
alacakları çevreyi 
planlayıp, 25 
Temmuz tarihine 
kadar sisteme 
girecekler, 
- İlköğretim okulu 
müdürleri, 27 
Temmuz-11 Ağustos 
2006 tarihleri arasın
da internet 
ağından okullarına 
yerleştirilen 
öğrencilere ait 
adres bilgilerini ala
cak, bilgiler köy 
mahalle muhtarların
daki ikamet kayıt
larından kontrol 
edilecek.
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GEMLİK ANA BAYİİ

A isrtma. sıcak sa'ie 
A MoıftTol cıhaılannûa

► DOĞALGAZ
I KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
i MERKEZİ ISITMA
> RADYATÖR
► SPLİT KLİMALAR
i DOĞALGAZSOBASI 
> TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93 

e-mail : c_demirli@yahoo.com 
www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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kine arazileri imara açılacak UMURBEY’DE 
SATILIK LÜKS VİLLA

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
imarsız hazine 
arazilerinin imara 
alınmasına yönelik 
çalışma başlatıla
cağını bildirdi. 
Unakıtan, Hesap 
Uzmanları 
Kurulu'nun 61. 
kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri çerçeve 
sinde düzenlenen 
"AB Sürecinde Vergi 
Politikaları" 
konulu panele 
gelişi sırasında, 
gazetecilerin 
"imarsız hazine arazi
lerinin satışının dur
durulmasına ilişkin" 
sorularını yanıtladı. 
İmarsız hazine 
arazilerinin çok 
düşük fiyatlarla 
satın alındığını, 
daha sonra imar 
çıkartılarak hâzinenin 
büyük kayba 
uğratıldığını ifade 
eden Unakıtan, "Bu 
kaybı önlemek için 
bu kararı aldık.
Yoksa tüm 
satışları durdurmak 
maksadıyla değil" 
dedi.

Hâzinenin menfaatini 
korumaya çalıştık
larını ifade eden 
Unakıtan, gelişmelere 
göre kararı gözden 
geçireceklerini kay
detti. "İmar mı bek
lenecek?" sorusu 
üzerine U/ıakıtan, 
söz konusu arazilerin 
imar altına alınması 
için çalışma 
başlatılacağını 
söyledi. İlgili 
defterdarlıklara 
konuya ilişkin talimat 
verildiğini belirten 
Unakıtan, belediye 
lerle ortak çalışma 
yürütüleceğini 

kaydetti. "IMF'nin 
sağlık harcamalarına 
yönelik tasarruf 
uyarısı üzerine, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
tüm raporlu hastalar
dan kolesterol değer
lerini laboratuvar 
testiyle ispat etmesi
ni istediği" yönünde
ki haberlerin hatır
latılması üzerine 
Unakıtan, alınan her 
kararı IMF ile bağ
daştırmamak gerek
tiğine işaret ederek, 
sağlık harcamaların
da tasarruf yapılması 
na yönelik bir süreç 
bulunduğunu ve

uygulamaların 
bu kapsamda 
değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Bakan Unakıtan, 
konuya ilişkin 
Sağlık, Çalışma 
ve Sosyal 
GüVenlik ile 
Maliye bakanlıklarının 
ortak çalışma 
yürüttüğünü 
belirterek, 
"Bu mealde alınmış 
kararlardır bunlar, 
bu bir süreçtir. 
Bu tedbirler ahn- 
masaydı sağlık 
harcamaları disipline 
edilemezdi" dedi.

. ► BAYAR EVLERİNDE 
►583 M2 BAHÇE İÇİNDE DUBLEKS 

►İKİ KAYNAK SUYU BULUNAN 
►ALARM TEŞKİLATLI 
► KLİMALI ►GARAJLI 

►ETRAFI DUVAR İLE ÇEVRİLİ 
Ev, dükkan veya arsa İle takas yapılabilir 

LÜKS VİLLA SAHİBİNDEN SATILIKTIR 

Tel : (0.532) 622 66 84

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE
Manastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM; (0.532) 496 52 96 

513 53 09

SATILIK ZEYTİNLİK
' Gemlik Umurbey’de 
4,2 dönüm zeytinlik 130 ağaç

İhale Bedeli: 55.00 YTL
İhale Tarihi: 16.6.2006
Teminat : % 20
Dosya No : 2006/4
Gemlik Sulh Hukuk Satış Memurluğu

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Q-
s

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
FULYA AYDINLI

SATILIK MARKET
Yalova Yolu üzeri 

Dörtyol kavşağında 
Koç Otobüs Yazahanesi yanı 

63 m2 HİSAR MARKET 
sahibinden satılıktır. 

Tel : 5 1 4 77 1 3

KONGRE İLANI
GEMLİKSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Gemlikspor Kulübü Derneği’nin 2006 yılı 

olağan kongresi 16.06.2006 Cuma günü saat 
17.oo’de Belediye Meclis toplantı salonunda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23.06.2006 
Cuma günü aynı yer ve aynı saatte aşağıdaki 
yazılı gündemle yapılacaktır.

GEMLİKSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan heyeti seçimi
3- Yönetim ve Denetim Kurulu çalışma rapor

larının okunması, görüşülmesi ve kabulü
4- Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası
5- Kesin hesapların görüşülmesi ve kabulü
6- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü 
7r Mevcut Dernek tüzüğünün kanun gereği 

“Dernekler Mevzuatına uygun hale gelmesi için 
tüzükte gerekli değişikliklerin yapılmadı

8- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış
ÖNEML İ NOT : Gemlikspor kurulduğundan bu 

yana kulübe üye olan kişilerin üyelikleri devam 
etmekte olup üyelerimizin tüzük gereği 12 YTL 
2006 yılı aidatlarını Halkbankası Gemlik Şubesi 
16000050 nolu Gemlikspor Kulübü hesabına en 
geç 09.06.2005 Cuma günü mesai bitimine 
kadar yatırmaları önemle rica olununur.

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Burcunuz sağlığınızı da etkiliyor
DÜNDEN DEVAM 
Akrep Burcu: 
Kasık ağrıları, 
mesane, idrar yolları, 
genital organlarla 
ilgili rahatsızlıklar 
görülmesi 
mümkündür. Erkekte 
prostat, kadında 
rahim ve yumurtalık 
rahatsızlıkları olabilir. 
Kalın bağırsak sorun
ları, iltihaplanma, 
polip, fıtık, basur, 
cinsel salgı bezleri, 
üreme organları 
hastalıklarına istidat 
vardır. Aşırı hırslı 
oluşları sinir gerilim- 
lerine yol açar. Sinir 
ve asabiyet 
görülebilir. Boğa bur
cundan aldıkları zıt 
etkiyle boğaz, koku 
ve tat alma organları 
da hassas olur.
Burçlar içinde en 
güçlü bünyeye sahip 
olanıdır, iradeleri ile 
hastalıklarla savaşır
lar. Tedavi için gerekli 
her şeyi yapmaktan 
çekinmezler. Çabuk 
iyileşirler. Aslında 
kan ve iğneden çok 
korkarlar. Ama acı
masızca korkularının 
üzerine gidebiliriler. 
Zayıf ve çaresiz 
görünmekten nefret 
ederler.
Yay Burcu: 
Karaciğerleri ve 
bacakların üst kısım
ları hassastır.
Kalçalar ve uyluk böl
gesi ile ilgili kilo 
sorunları olur.
Romatizma, siyatik, 

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok... 

EL KOYUN
>ii Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com www.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

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen

Excel ve World PC programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 
SİNAN REKLAM

TEL: (0.224) 513 41 55

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

gut, kuyruk sokumu 
ağrıları çekebilirler. 
Dişlerle uğraşmaları 
gerekebilir. Diş eti 
rahatsızlıkları, kemik 
erimesi görülebilir. 
Karaciğer has
sasiyetinden kay
naklanan alerjiler, 
kansızlık, zafiyet ola
bilir. El ve ayaklar 
soğuk olur. İkizler 
burcundan aldıkları 
zıt etki ile sinir sis
temleri zayıftır. 
Sinirsel kökenli 
rahatsızlıklar geçire
bilirler. Ciğerler ve 
bronşlar da hassastır. 
Bünyeleri güçlü 
değildir. Küçük 
hastalıkları bile 
önemli gibi abarta
bilirler. Ama iyimser 
oluşları sayesinde 
kendilerini bırakma
zlar. Hasta oldukları 
zaman bile 
hareketliliklerini kay
betmezler. Her zaman 
kullanabilecekleri bir 
enerjileri vardır.
Oğlak Burcu: 
Vücutlarının hassas 
kısımları kemikler ve 
deridir. İskelet siste
mi, dişler, eklemler, 
diz kapağı ve çeşitli 
ortopedik sorunları 
olabilir. Romatizma 
ağrıları çekebilirler. 
Deri hastalıkları, 
egzama, çıban, 
sivilce görülebilir. 
Aşırı sabır mide 
rahatsızlıklarına yol 
açar. Mide asidi çok 
salgılanır. Yengeç 
burcundan gelen zıt 

etki mide ve sindirim 
sistemlerinin has
sasiyetine sebep 
olur. Ağır kanlı, sakin 
oluşları sinir sistem
lerinin sağlam 
olmasını sağlar. 
Acılara çok dayanık
lıdırlar. Başkalarının 
hemen şikayet ettik
leri ağrılara onlar 
günlerce dayanırlar. 
Kimseye belli etme
zler. Kendilerine 
dikkat ederler. Hemen 
doktor ve ilaca sarıl
mazlar. Gerektiği 
zaman da tedaviyi 
disiplinli bir şekilde 
uygularlar. Etrafını 
rahatsız etmeyen bir 
hasta olurlar.
Kova Burcu: 
Adaleleri ve dolaşım 
sistemleri hassastır. 
Kan dolaşımı kan 
serumuyla ilgili 
sorunlar olur. 
Zehirlenme, yüksek 
ateş, kramplar, bacak 
damarlarında varis 
görülebilir. Adale 
ağrıları, baldır, bilek, 
topuk kısımları rahat
sız olabilir. Bilek 
burkulmaları olur. 
Dişlerde sorunlar çık
abilir. Aslan burcun
dan aldıkları zıt etki 
ile kalpleri ve omur
gaları hassas olur. 
Kovalar genellikle 
kendilerine iyi bakar
lar. Sağlık konularına 
akıllıca yaklaşır, drı 
yorgunluklar yaşar. 
Genel idealleri, umut 
ve hedefleri düş kırık
lığına uğrarsa sağlık

ları bozulabilir. Ama 
akılcı yoldan kendi
lerine yeni bir yön 
çizerek çabuk 
toparlanırlar.
Balık Burcu: Ayakları 
ve sinir sistemleri 
oldukça hassastır. 
Psikomatlk rahatsı
zlıklara istidatları 
çoktur. Karamsar ve 
agresif oldukları 
zamanlarda içki, ilaç, 
uyuşturucu gibi mad
delere meylederler. 
Fazla yemek yüzün
den kilo sorunları 
olur. Ayaklarını iyi 
korumalı, dar 
ayakkabılar 
giymemeli ve üşüt- 
memelidirler. Gut, 
nasır, tırnak iltihap
ları, taban, ayak 
defarmasyonu gibi 
sorunları olabilir.
Vücutları su tutmağa 
çok müsaittir. Sulu 
şeylerden zehirlenme 
görülebilir. Mikrobik 
hastalıklara dirençleri 
azdır. Çabuk üşüte
bilir, mikrop kapa
bilirler. Lenf sistem
leri de zayıftır. Başak 
burcundan gelen zıt 
etki ile bağırsakları 
ve sindirim sistemleri 
de hassas olur. Hasta 
olunca güvenlerini 
kaybeder, evhamlı 
olurlar. Bu yüzden 
geçimsiz davran
abilirler. Her şeyden 
bir mana çıkarır, 
hayal güçlerini 
olumsuz yönde 
çalıştırarak kendileri
ni mutsuz ederler.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden

7 YAŞ

DUYURU
ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2006-2007 öğretim yılında dershanemize 
devam edecek öğrencilerle ilgili ücret 
çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

1- İlköğretim okulları 6-7-8. sınıf 4.7 YTL
2- Lise 1.-2. sınıf takviye 6.00 YTL
3- Üniversite hazırlık 7.08 YTL

NOT: 1- Ücretlerimize KDV dahildir.
B - 2487

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Yok dedi bana....

Vardım bir tabibe, yareme baksın 
Bu derdin dermanı yok dedi bana 
Sevinsin rakipler, kınalar yaksın
Başına çareyi bak dedi bana

Aman tabip, aman merhamet eyle 
Hepten mi umutsuz ne olur söyle 
Bu sevdalıyla halim nice dur böyle 
Haline acısın hak dedi bana

Takatim kalmadı, kendim savunamam 
Dertli başım taşlar ile dövünem 
Bir teselli ver de bari avunam
Ağla gözyaşını dök dedi bana

Der garip Demirali’m yare fedayım 
Bu gönlün elinden nereye gideyim 
Sordum tabip “Bu talihi ne edeyim” 
Götür ateşlere yak dedi bana

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr
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Alerjiyi öpüşerek yenin
Japonya'da yapılan 
bilimsel bir araştır
manın sonuçlarına 
göre öpüşmenin, 
duygusal durumu
muzdan etkilenen 
astım, egzama gibi 
alerjik kökenli hasta 
tıklara iyi geldiğinin 
saptandığı belirtildi 
Öpüşmenin, bir 
tedavi yöntemi 
olarak kullanılabile
ceğini açıklayan 
Japon uzmanlar, 
üstelik bunun bir 
annenin çocuğunun 
yanağına ya da 
öğretmenin öğren
cisinin alnına kon
durduğu cinsten 
masum bir öpücük 
değil, dudaktan 
dudağa yani bir 
'french kiss' olması 
gerektiğinin altını 
çiziyorlar.
Bu araştırmanın, 
Japon Kimata isimli 
bir araştırmacı 
tarafından gerçek
leştirildiğini ifade 
eden Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta,’"Bu 
ilginç tedavi yön
temine göre, sevgili 
nize sıkıca sarılma 
nız ve yarım saat 
süreyle öpüşmeniz 
gerekiyor. Saman 
nezlesi ve egzama 
gibi alerjik hastalığı 
olan 30'ar kişi ile 30

normal kişi üzerinde 
araştırmasını gerçek 
leştiren Kimata, bu 
kişileri iki gruba 
ayırarak eşleri veya 
sevgilileri ile kapı 
lan kapalı bir odada 
ve romantik müzik 
eşliğinde (The 
Beauty and the 
Beast, When You 
VVish Upon a Star, 
My Heart VVilI Go 
On, Love is a Many- 
Splendored Thing, 
Moon River, Sunrise 
Sunset, Can You 
Feel the Love 
Tonight) 30 dakika 
süreyle öpüşmeleri
ni istedi. Araştırma 
2 hafta sonra aynı 
eşlerde aynı şartlar
da, ancak bu kez 
birbirlerine öpüşme
den sadece sarıl- 
maıanndâh sönra 
tekrarlandı. Her 
seferinde araştır
maya katılanlara 
deneyin öncesi ve 
sonrasında alerjik 
deri testleri yapıldı 
ve alerjik hastalık
larda kandaki mik
tarları yükselen 
NGF; BDNF, NT-3 ve

NT-4 gibi nöropeptid 
olarak bilinen mad
delerin düzeyleri 
ölçüldü. Sonuçta, 
öpüşmeden sonra 
ev tozları ve sedir 
ağacı polenlerine 
alerjisi olanların 
kanlarında NGF, 
BDNF, NT-3 ve NT-4 
gibi maddelerin ve 
deri testlerinde 
alerjik reaksiyon
ların belirgin 
şekilde azaldıkları 
saptandı" dedi. 
ASTIMLILARA 
GÜN DOĞDU 
Bu sonuçların, 
öpüşmenin nöro 
peptid adı verilen 
maddelerin miktar
larını azaltarak aler
jik reaksiyonları 
baskılamada etkili 
olabileceklerini gös- 
tefdığını’ beı'İfteü 
Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta, 
"Daha önce yapılan 
bir araştırmada da 
emzirilirken anneleri 
tarafından öpülen 
bebeklerin daha 
fazla gülümsedikleri 
ve daha az ağladık
ları belirlenmişti ve 

buna göre annelere 
bebeklerini sık Şık 
öpmeleri öneril 
mişti. Birçok 
hastalık ruhsal 
durumumuzla 
yakından ilgilidir. 
Üzüntü, stres gibi 
faktörlerin bazı 
hastalıklara ya da 
hastalık belirtileri 

nin artmasına yol 
açtığı herkes tara 
fından bilinir.
Mesela, 'Kederinden 
verem oldu' ya da 
'Sıkıntıdan kurdeşen 
döktü' sözleri dilim
ize yerleşmiş deyim
lerdir. Stresin, aler
jik cevapları ve 
immunglobülin E 
miktarını artırarak 
alerjik hastalık belir
tilerinin şiddetlen
mesine neden ola
bileceği belirlen
miştir. Buna karşılık, 
mutluluk, neşe, 
gülme gibi olumlu 
duyguların ise 
hastalıklar üzerine 
iyi yönde etkileri 
vardır. Çeşitli 
araştırmalarda 
gülmenin bağışıklık 
sistemini 
güçlendirdiği, 
kan dolaşımını 
düzelttiği, kan 
basıncını 
düşürdüğü, kalbi 
kuvvetlendirdiği 
gözlenmiştir.
Mutluluk 
duygusunun saman 
nezleli hastalarda 

alerjik, deri 
testlerindeki 
reaksiyonları 
azalttığı 
saptanmıştır" 
açıklamasında 
bulundu.
Duygusal durumu
muzla bağlantılı 
olan hastalıkların 
içinde de astım, 
egzama gibi alerjik 
kökenli olanların 
başta geldiğinin 
altını çizen Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, "Bu 
hastalıkların, ruhsal 
durumumuzdan 
nöropeptid ve 
nörotrofin 
(NGF, NT-3) gibi 
maddelerin 
miktarlarının 
azalması ya da 
artmasına 
bağlı olarak 
etkilendiğine ait 
sonuçlar elde 
edilmiştir.
Saman nezlesini 
öpüşerek yenmek < 
mümkün olduğuna 
göre, saman nezle
siyle benzer pek 
çok özelliği olan, 
âmâ dânâ âğır bir 
hastalık olan astım 
için de aklıma buna 
yakın, ama daha 
etkili bir tedavi 
yöntemi geliyor. 
Bu yöntemin ne 
olduğunu bulmayı 
hayal gücünüze 
bırakıyorum" 
şeklinde konuştu.

Sezaryenden 
sonra 

normal doğum
İlk doğumunu sezaryenle ya 
pan kadınların normal doğum 
yapabilecekleri bildirildi. 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İsmail Mete İtil, 
yaptığı açıklamada, belirli şart
ların oluşması halinde, ilk 
bebeğini sezaryenle dünyaya 
getiren kadınların normal 
doğum yapmasının mümkün 
olabildiğini söyledi.
İtil, Türkiye'de son zamanlarda 
gelişmiş merkezlerde ve 
seçilmiş vakalarda 
sezaryen sonrası normal 
doğum yapılabildiğini söyledi 
Bunun rutin bir uygulama 
olmadığını ifade eden İtil, 
ilk sezaryenin rahim darlığı 
gibi, diğer doğumların da bu 
yolla yapılmasını gerektirecek 
bir nedenden dolayı 
gerçekleştirilmesi halinde, 
normal doğumun mümkün 
olamayacağını bildirdi.
İtil'in verdiği bilgiye göre, 
sezaryen sonrası normal 
doğum gerçekleştirilebilmesi 
için hem bebeğin hem de 
doğumun çok iyi takip edilme
si, kan kaybından ölümlerin 
engellenmesi, kanama halinde 
hemen kan verilmesi ve 
hastanın hemen ameliyata 
alınması gerekiyor.
İtil, bu şartların sağlanamaması 
halinde sezaryen sonrası 
normal doğumun riskli 
olduğunu bildirdi.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk. Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz - 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz - 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14-2JL
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Cumhuriyet MMnı Okulu öğrencileri Çanakkale’yi gezdi

GEMDAŞ
DOĞAL GAZ

İrtibat TelGEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.$.

Cumhuriyet llköğre- 
tim Okulu 6 C vo 6 D 
sınıfı öğrencileri 
düzenlenen Çanak 
kale gezicinde bil 
madikleri yerleri gör 
me fırsatı buldular. 
Kafile başkanlıklarını 
M. AH Bıyıkçı İle 
Hacer Yılmaz'ın yap
tığı okul gezicinde 
Uluclararaoı Rehber 
Mehmet Kalkan'ın 
eşliğinde

DOĞAL GAZLI HAYAT MA nf 
OH NE RAHAT DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI BEDAV
8 TAKSİT
AYDA 36 YTL

6 TAKSİT
AYDA 49 YTL

IF24NİSANDI ||F HAZİRAN 1
r 31 MAYIS I 30 HAZİRAN

TARİHLERİ ARASINDA /<
ABONE OLANLAR k 

ı İÇİN Jİ

Çanakkale'nin tarihi 
vo doğal güzellikteki 
mekanlarını gezildi. 
Çanakkale'ye giden 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu öğrencileri 
aynı zamanda 
Çanakkale'nin tarihini 
de yaşamış oldular. 
Çanakkale'den 
Gelibolu'ya geçen 
kafile, geziye 
Eceabat'tan başla
yarak sıracıyla

Kllltbahlr kalesi, 
Sebdülbahlr tabyaları 
İle Şehitlik abidesini, 
Yahya Çavuş'u, 
Seyyld Onbaşıyı, 
Şehitlikleri, 
Çanakkale boğazına 
ve Saroz Körfezine 
hakim Conkbayır'ı, 
Kemal yerini, Nusret 
Mayın gemisini, Deniz 
müzesini, Çimen 
kalesini, Truva atını 
gezdiler.

TARİHLERİ ARASINDA 
ABONE OLANLAR

İÇİN i

Türk tarihi açısından 
önemli bir yere sahip 
olan ve 263 şehit 
verdiğimiz 
Gelibolu'da 
öğrenciler ayrıca 
şehitlerimize dua 
ettiler. 
Gelinciklerin, 
papatyaların ve 
buğday başaklarının 
Gelibolu'da bir 
başka güzellikte 
olduğunu belirten 

öğrenciler, 
gelinciklerin renginin 
şehit kırmızısı, 
buğday başaklarının 
askere giden 
Mehmetçiklerin 
yolunu bekleyen 
yavuklularını ve 
papatyalarında 
savaşa giden 
askerlerin yolunu, 
bekleyen çocukları 
simgelediğini 
öğrendiler.

Sayfa 12

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
vatanımızın 
düşman işgalinden 
nasıl kurtulduğunu 
ve Çanakkale'nin 
Türk tarihi 
açısından neden 
önemli olduğunu 
yerinde gördükleri 
İçinde geziden 
memnun kaldıklarını 
belirttiler.

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR 
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m1) DOĞAL GAZ BEDAVA 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.
513 29 29
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9 bin 299 kart kopyalandı
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Sertaç Özinal, kredi kartı yönetim sistemine yapılan korsan saldırı 
ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanmasıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar kopyalandığından* şüphelenilen toplam 9 bin
229 adet kredi kartı tespit edilmiş olup, sahte işlem gerçekleşmiş olan adeti 20&'dır" dedi. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Kimlik numarası

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
31 Mayıs 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

yaygınlaşacak
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının mevzu
atlarında gereken düzenlemeleri 
yaparak, hizmet sunumunda kullanı 
lan her türlü form ve belgede Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yer 
almasını sağlamalarını istedi. 7’de

Bursa Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci seminerleri liselerde sürüyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Böyle projelere can feda..
Bursa Büyükşehir Belediyesi, “Yerel Gün 

dem 21" görevlilerini ilçelere göndererek, 
kentlilik bilincini aşılayama devam ediyor.

Birkaç gün önce Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne gelen konuşmacı bu konuda 
gençlere bir seminer vermişti. Biz de bu 
konudaki görüşlerimizi yazmıştık.

Bu kez Ticaıet Meslek, Anadolu Meslek 
Lisesi’ne gelen konuşmacı Yavuz Sarıtaş, bir 
şehrin gerçek sahibinin “Bir kentte yaşayan, 
kentle bütünleşen, kendim kente ait 
olduğunu hisseden" kişi olduğunu söylüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitsel ve 
kültürel çalışmalarını ilgiyle izliyorum.

Yalnız Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
değil, Osmangazi, Yıldırım ve de Nilüfer 
Belediyelerinin çalışmaları örnek olacak 
kadar güzel.

Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi ile 
Nilüfer Belediyeleri ödül üzerine ödül alıyor. 
I Çünkü, proje üretiyorlar.

Bursa da ISO belgesi alan belediye var.
0 belediyeleri gidip görmek gerekir, bir de 

bizim belediyeyi..
Yerel Gündem 21 aracılığıyla bursadaki 

her toplumsal kesime yönelik kent bilinci 
velilmeğe çalışılıyor.
i Bugünkü haberi okuyunca ortaya konan 
projenin güzelliğini anlayacaksınız.

■ Bizim belediyelerimiz neden böyle proje 
ler üretemiyorlar?
i Kentin bir yerlerine betondan binalar yap
mak mı belediyecilik?
t Tabiiki değil.
t En azından bu belediyeleri görerek güzel 
hizmetlerin nasıl verildiğini öğreniyoruz.

Ticaret Meslek ve 
Anadolu Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
dün yapılan seminere 
konuşmacı olarak 

■ katılan Yerel Gündem
21 görevlisi Yavuz 
Sarıtaş, bir şehrin 
gerçek sahibinin o 
şehirde yaşayan, 

, kentle bütünleşen, 
kendisini kente ait 
olduğunu hisseden 
olduğunu söyledi. 
Sarıtaş, öğrencilere 
kentimizi kültürel 
özellikleriyle ve 
geçmişiyle tanımaları 
gerektiğini hatırlattı.

Haberi sayfa 3’de

Borç yapılandırma 
süresi 1 ay uzatıldı 
AK Parti Genel Başkanı ve Başba
kan Recep Tayip Erdoğan, SSK ve 
Bağ-Kur borçlarının yeniden yapı
landırılması için dolan başvuru 
süresinin 30 Haziran'a kadar uza
tıldığını açıkladı. Haberi sayfa 8’de

Dut yemeye çalışırken canından oldu
Bursa’da oturduğu dördüncü kattaki evin balkonuna uzanan dallardan dut yemeye çalı 
şan yaşlı adam, dengesini kaybedince feci şekilde can verdi. Haberi sayfa 4’de

folislen kaçak viski operasyonu aSS-H

Öğrencilere parmak 
iziyle takip 

2008-2007 eğitim ve öğretim yılında 
uygulamaya koyulacak, parmak izi oku
maya dayalı sistem sayesinde öğrenci
lerin okula giriş ve çıkışları, kantin ve 
yemekhane harcamaları internet 
üzerinden takip edilebilecek. Syf 8’de

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çalış... Üret.. Tasarruf et.. 
Rahat et..

Türk insanı toplumsal duyarlılıktan 
sürekli uzaklaşıyor..

Kuşkusuz dünden bugüne gelinmedi bu 
sonuca..

Uzun soluklu bir süreç..
Kurtuluş Savaşı..
Türkiye’nin Bağımsızlık Mücadelesi..
Türklerin köklerinden yeniden doğuşu

nun dünyaya dikte ettirildiği büyük zafer..
1923 Cumhuriyetin ilanı..
1923-1938 Aydınlanma Devrimi..
1946 ...
Türkiye Cumhuriyeti’nde taşların 

yerinden oynatılmaya başladığı yıllar..
Marshall Yardımı...
Boyun eğişin ilk adımı..
Toplumsal atıhmlarda geriye dönüş..
Ekonomik teslimiyet..

■ Hızla bireysel çıkarcılığa yöneliş..
1980’li yıllar..
Cumhuriyet Çevrimlerinden ödünler..
Eğitimde fırsat eşitliğinin rafa kalktığı 

yıllar..
Parası olanın daha iyi koşullarda öğre 

nim gördüğü dönemler..
Kültürel Emperyalizm..
Tarımdan kaçış..
Verimli toprakların ranta terki..
Üretmeden tüketme alışkanlığının 

kazanılması..
. 2000’li yıllar..

İthal otomobiller Türk galerilerinde..
Hem de yaygın bir biçimde..
Dışarıya akan dövizler..
Market raflarında rokfor peyniri..
Lüks tüketim çılgınlığı..
özel televizyonlardan halka yayılan

kirli propagandalar..
Özenti..
Ballı kaymaklı yaşamlar..
Krema tabakaları..
Ahlaki çöküntü..
Krizler..
Bunalımlar...
İrtica tehdidi..
Bölücülerin başkaldırıları..
Çıkış noktası..
Köklere sahip çıkmak..
Cumhuriyetin kazanımlarına tutunarak.,
Çalışmak..
Üretmek..
Tasarruf etmek..

İlköğretim okullarından ortak 
Resim-İş ve İş Eğitimi sergisi

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü alım-satım, İstiklal Caddesi Bora Sokak No: J/B GEMLİK 

eleman ilanlarınız ve reklamlarınız ( Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
için bizi arayın Td:(0.224)5B 9683Fax:5in595

Elif ESMEN
Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
bağlı İlköğretim 
Okullarının ortaklaşa 
hazırladıkları resim 
ve iş eğitimi sergisi 
Belediye Düğün 
Salonu’nda açıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Müdürü Salih 
Sergen, TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Müdür Vekili
Kamil Beki ve 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ercan 
Akbaş’ın koordi
natörlüğünde 
hazırlanan yıl sonu 
sergisine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile' 
okul müdürleri ve 
davetliler katılırken 
serginin açılış 
kurdelesini Albay 
Özen Şenyiğit kesti. 
Serginin toplu olarak 
açılmasındaki amacı 
anlatan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
her okulun kendi 
sergisini açtığında 
diğer okulların 
izleme fırsatı 
bulamadığından 
ortak sergi düzen
lendiğini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
tüm öğrencilerin 
eserlerini değer
lendirme fırsatı 
bulduklarını 
belirterek, bu 
tür etkinliklerle 
öğrehcilerin teşvik 
edildiğini ve 
sanatçıların 
yetişmesine vesile 
olduğunu söyledi. 
Başkan Turgut, 
"Çocuklarımızın 
bilgi ve becerileriyle 
hazırlanan sergi 
onlara ileriki yıllarda 
moral olacaktır" dedi. 
Serginin çocukların 
gelişiminde çok

önemli rol oynadığını 
belirten Kaymakam 
Mehmet Baygül'de 
"Çocuklar 2005-2006 
yılı çalışmalarını 
daha bir hevesle 
hazırlanarak 
yapmaktadır.
Çocukların başarısı 
öğretmenlerinin ve 
ailelerinin sayesinde 
gerçekleşmiştir. 
Bu serginin ortaya 
çıkmasında emeği 
geçen tüm 
arkadaşlara teşekkür 
ediyorum ve ellerine 
sağlık diyorum"

ueaı.
16 İlköğretim Okulu 
ve Zübeyde Hanım 
anaokulunun

katıldığı sergi 
Belediye Düğün 
Salonunda üç gün 
süreyle açık kalacak.
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Bursa Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci seminerleri liselerde sürüyor
YazıYORUM

“Kentlerin gerçek sahibi 
kenti en iyi tanıyandır”

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozca ıı yu ra11933'a ’hot ma i l.com 
www.oz.canvural.siiyf21si.com

Ticaret Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi Salonu’nda dün yapılan seminere 
konuşmacı olarak katılan Yerel Gündem 21 görevlisi Yavuz Sarıtaş, bir 
şehrin gerçek sahibinin o şehirde yaşayan, kentle bütünleşen, kendisini 
kente ait olduğunu hisseden oldğunu söyledi. Sarıtaş, öğrencilere kentimizi 
kültürel özellikleriyle ve geçmişiyle tanımaları gerektiğini hatırlattı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından "Bursa 
Kent Kültürü ve 
Kentlilik Bilinci 
Projesi" kapsamında 
Yerel Gündem 
21 tarafından 
düzenlenen Liselere 
yönelik seminerler 
sürüyor.
Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesinde yapılan 
seminerin İkincisi 
dün Ticaret Meslek 
ve Anadolu Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
yapıldı.
Yerel Gündem 
21 personeli 
Yavuz Sarıtaş 
ile Ebru Kuyucuk 
ve Füsun Çalışkan
ların katıldığı 
seminerde öğren
cilere önce Bursa'yı 
tanıtan sinevizyon 
gösterisi izletildi. 
"Kentimiz 
Geleceğimiz" 
projesi'nin, 
Bursa'da yaşayan 
herkesin kendini 
Bursa'ya ait 
hissedeceği, 
Bursa'yı sahiplene 
ceği ve yaşadığı 
kenti evi gibi göre
ceği bir noktaya 
gelmesi için 
gereken çalışmaları 
kapsadığını anlatan 
Yerel Gündem 21 
görevlisi Yavuz 
Sarıtaş, yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi vererek, 

t "Mahalle Şenlikle 
rinden okullarda 
seminerlere, 
hemşehri dernek
lerinden kahve

ci hanelere, Bursa 
gezilerinden yarış

malara kadar kentin 
pek çok mekanında 
düzenlenecek 
etkinlikler İle gün
demimiz; kentimiz 
Bursa, kentte yaşam, 
kentli yaşam, ken
timize sahip çıkmak 
ve kentimizin gele
ceği olacak" dedi. 
Proje çerçevesinde 
yapılan etkinliklerden 
örnekler veren 
Sarıtaş, bunların 
"Liselerde 'Bursa 
Kent Kültürü' semi
nerleri" "İlköğretim 
öğrencilerine 'Bursa 
,Kent Gezileri" 
"Anaokulu öğrenci
lerine 'Karagöz 
Bursa'yı Anlatıyor' 
gösterileri" 
"Hemşehri 
Dayanışma 
Derneklerinde 
'Kentlilik Bilinci 
Seminerleri"
Yerel Gündem 
21'de Hemşehri 
Dayanışma dernekleri 
çalışma grubu" 
"Kahvehanelerde 
Kent kültürü 
sohbetleri" "Kamu 
Çalışanlarına

Kentliye davranış 
seminerleri" 
"Taksi-Minibüs- 
Otobüs Şoförlerine 
Kentliye davranış 
seminerleri" 
"Yerel Gündem 
21 Mahalle 
Meclisleri'nde 
Bursa Seminerleri" 
olduğunu duyurdu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
öncülüğünde, 
Yerel Gündem 
21'in katılımcılığa 
ve ortaklıklara 
dayalı yönetim 
anlayışı ile 
"Bursa Kent Kültürü

ve Kentlilik Bilinci 
Projesi"nin hayata 
geçirildiğini söyleyen 
Yerel Gündem 21 
görevlisi Yavuz 
Sarıtaş, öğrencilere 
bir şehrin gerçek 
sahibi o şehirde 
yaşayan, kentle 
bütünleşen ve 
kendisini kente 
ait hisseden 
kişilerdir. Kendini 
bir yere ait 
hissetmek, ancak 
o yeri kültürel 
özellikleriyle ve 
geçmişiyle tanıyıp 
sevmekle mümkün 
olabileceğini söyledi.

‘Gemlik Körfez’internette ► www.gemlikkorfezgazetesi.com

Zehirli varilleri...
Türkiye’de sanayici büyük iş adamları 

nın bir kuruluşu var. TÜSİAD deniyor. 
Bazı sanayiciler, iş adamları bu kuruluşun 
çalışmalarını beğenmeyip, daha dürüst 
olduklarını, halk için, din kurallarına göre 
çalışacaklarını söyleyerek Müslüman 
sanayici -iş adamı anlamına gelen 
MÜSİAD'ı kurdular.. Bunlar imanlı sermaye 
idi!...

Müslüman olmayı ölçü almışlar, daha 
çok Avrupa’da çalışan Türk işçilerinin para 
larıyla şirketler kurmuşlardı., (çoğu battı, 
paralar uçuruldu ).

Bunlar AK parti tarafından devamlı 
desteklendi..

Bu MLISİAD’çılarının çoğu Kocaeli Dil 
ovası bölgesine yerleşmiş..

Çıkardıkları artıkların, zehirli varillerin 
ölüm saçtığı açıklandığı, bunları yapanların 
foyası ortaya çıktığı günlerde halkla alay 
eder gibi

Genel kurul topluyorlar.. Başbakanı da 
çağırıyorlar..

Toplantının açılışında Dubai’deki Kur’anı 
Kerim okuma yarışmasında derece almış 
Hafızı getirip Kuran okutuyorlar...

Tam o gün, Türkiye ayağa kalkmış, 
zehirli varil konuşuyor.

Çevre bakanı gürlüyor, adını bir türlü 
söyleyemiyor, eveliyor-geveliyor halkı 
uyutmaya çalışıyor. Çünkü; Bu zehirli varil 
olaylarının ucu gelip, Kuran okuyarak halkı 
uyutan, sonrada varilleri gömen bu imanlı 
sermayeye dayanıyor...

Şimdi halkını düşünen bir Başbakan 
kürsüye çıktığında;

Ey MÜSİAD’çılar çok kötü haberler alıyo
rum, sizin fabrikalarınız çıkardıkları zehirli 
artıkları kimseye acımadan üç kuruş fazla 
kazanmak için halkın ovasına göm
müşünüz, bu insanlığa, dine sığmaz. Hani 
siz Müslüman iş adamları idiniz, böyle 
Müslümanlık olmaz demesi gerekmez mi ?

Sizler atıklarınızı İstanbul’un su toplama 
havzaları olan Darlık, Ömerli, Büyük çek
mece, Alibey köy, Terkos bölgelerine 
gömdüğünüze ait raporlar, şikayetler var, 
Kamyon başına 60 milyon verip zehirli va 
rilleri derelere attırdığınız söyleniyor...

Bu fakir fukaraya, çoluk çocuğa günah 
değil mi, gariban halkı aldatıyorsunuz ama 
beni aldatmaya kalmayın her şey kabak 
gibi meydan da !... demiyor..

Başbakan bunları hiç bilmiyormuş gibi 
keyifle oturdu..

Kuran dinledi..
Dinden -imandan bahsedip alkış

landılar.
"Doğdu yurdun ufkundan MÜSİAD 

güneşi” diye marş besteletmişler hep bir 
ağızdan bu marşı okuyup, bu günde halkı 
kandırdık, uyuttuk deyip zehirli varilleri bu 
defa kimsenin görmeyeceği yerlere göm
mek için hızla fabrikalarının başına koş
tular...

Benim uyuyan ama iyi niyetli saf halkım; 
Bunlar geliıier seni kataküllüye getirir, zor
luklarla biriktirdiğin paranı elinden alırlar, 
sen hava alırsın, bu da bunlara az gelir 
senin bahçene, bağına, derene zehirli varil
leri gömerler, nasıl olsa bu ölmüş ha öyle, 
ha böyle derler..

Uyan paraların gitti , bari canını kurtar...
_____________________ , ■

l.com
http://www.oz.canvural.siiyf21si.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dut yemeye 
çalışırken 
canından

oldu

Bursa’da 
şüpheli ölüm

Bursa’da oturduğu 
dördüncü kattaki 
evin balkonuna 
uzanan dallardan 
dut yemeye 
çalışan yaşlı 
adam, dengesini 
kaybedince feci 
şekilde can verdi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, önceki gün 
saat 14.30 sıraların
da Sıracevizler 
Mahallesi Orhan 
Sokak'ta 
meydana geldi. 
70 yaşındaki Halil 
Bezirgan, evinin 
önünde bulunan 
ağaçtaki dutları 
dördüncü kat 
balkonundan 
yemeye çalışıyordu. 
Ancak 3 çocuk 
babası talihsiz 
adam, bir anda den

gesini kaybederek 
10 metre yükseklik
ten düştü.
Kanlar içinde 
kalan Halil Bezirgan 
ağır yaralanırken, 
çevredeki 
vatandaşlar 
tarafından 112 Acil 
Servis ekibine 
haber verildi.
Kısa sürede olay 
yerine gelen 
sağlık ekipleri, 
müdahalede bulun
mak istedikleri yaşlı 
adamın öldüğünü 
belirtti. Talihsiz 
adamın yakınları 
sinir krizi geçirirken, 
polisler tarafından 
sakinleştirilmek 
istendi. Halil 
Bezirgan'mn cesedi, 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürüyor. BHA

Bursa Gümüştepe 
Mahallesi'nde, bir 
kişinin yerde 
yattığı yönünde 
vatandaşlar 
tarafından yapılan 
ihbarla harekete 
geçen polis, kısa 
sürede olay yerine 
gitti. Burada 
yapılan araştırmada 
R.S. isimli kişinin 
öldüğünü belirleyen

Bilgisayar hırsızlığı
Hüdavendigar 
Mahallesi'nde 
G.O.'ya ait eve 
balkondan giren 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsızlar, 
çalışma masasının 
üzerindeki 1 adet 
diz üstü bilgisayarı 
çalarak kaçtı. 
Hırsızlık olayının 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

polis her ihtimale 
karşılık ambulans 
çağırdı.
Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri 
yapılacak bir 
şeyin olmadığını 
söylemesinin ardın
dan ölümü şüpheli 
bulunan R.S.'nin 
cesedi, morga 
kaldırıldı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

ardından G.O.'nun 
ihbarıyla harekete 
geçen polis olay 
yerinde yaptığı 
incelemelerin 
ardından kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızların yakalan
ması için çalışma 
başlattı. BHA

Polisten 
kaçak viski 
operasyonu
Polis, düzenlediği bir 
operasyonda 
restoranlara satılmak 
istenen 28 şişe 
gümrük kaçağı viski 
ele geçirdi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, içki kaçakçılığı 
yaptığı iddia edilen 
M.C. isimli şahıs 
yakalandı.
Alınan bir ihbarın 
ardından harekete 
geçen polis, 
önceki gece 22.30 
sıralarında M.C. 
idaresindeki 
otomobili takibe aldı. 
Bu kişinin Yeni 
Yalova Yolu Beşyol 
Kavşağı'ndaki bir 
restoranın 
önünde durmasının 

ardından ekipler 
harekete geçti. 
Çok sayıda polisin 
katılımıyla 
gerçekleştirilen 
operasyonun 
ardından M.C.'nin 
otomobilinde arama 
yapan polis 28 adet 
gümrük kaçağı 
viski ele geçirdi. 
Bulgaristan'tan 
getirildiği 
belirlenen 
viskilerin sahibi 
M.C. polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Kaçak viskiler ise 
polis tarafından 
Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğü'ne 
teslim edildi. 
Emniyette alınan 
ifadesi alınan 
M.C. ise kaçakçılık 
suçundan 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi. BHA

■&

■Hteııın
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
§ £

Petrol istasyonu 
soyacaktı şüphe 

üzerine yakalandı

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asaıısörölü, kombi kaloriferli daire

— î

^^BaZ-Ku'^anavFsîtesindTîssTîîTcekm^tadîTîcindcîdTtfn^tarHnaîdncîcrîvîc^âtdîîrTîükkan. Önünde 115 m. > 
SBahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kava Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

3

s

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

Yalova 448.54 nı2 arsa 
Termal Barajı'nda 407.77 ın2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı.9880 nı2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 40(1 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

SEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021

£

İnegöl'de polis 
ekiplerinin şüphe 
üzerine üst araması 
yaptığı bir kişinin 
üzerinden ruhsatsız 
tabanca ve kar 
maskesi çıktı. 
Gözaltına alınan 
şahıs, "Ekonomik 
sıkıntı içerisin 
deydim. Petrol 
istasyonlarına 
girerek çalışanları 
etkisiz hale getire
cektim” dedi. 
Osmaniye 
Mahallesi'nde 
devriye gezen 
karakol ekipleri, 
Perşembe 
Pazaryeri'nde 
polisi fark edince 
saklanmaya 
çalışan üç çocuk 
babası Sefa A.'yı(41), 
kimlik kontrolünden 
geçirdi.
Şahsın üst 
aramasını yapan

ekipler, zanlının 
üzerinde babası 
Ali A'ya ait olduğu 
iddia edilen
7.65 mm. çapında 
1 adet ruhsatsız 
tabanca, silaha ait 
1 adet şarjör, bir 
çift ameliyat eldiveni, 
dolu fişek ve kar 
maskesi ele geçirdi. 
Bunun üzerine 
gözaltına alınan ve 
bir tekstil 
fabrikasında 
işçi olarak 
çalışan Sefa A.'nın 
ifadesinde, ekonomik 
sıkıntı içerisinde 
olduğunu, geçtiğimiz 
günlerde bir kavgada 
yaralanan oğlu 
Selim A'yı 
evlendirecek 
para bulamadığı 
için ailesiyle 
tartıştığını, bu 
yüzden de soygun 
girişiminde

bulanmak için kar 
maskesi ile 
ruhsatsız tabanca 
temin ettiğini 
söylediği öğrenildi. 
Merkez polis 
karakoluna 
sorgulanmak üzere 
götürülen zanlı, 
polis ekiplerine 
“Ekonomik sıkıntı 
içerisindeydim, 
petrol istasyonlarına 
girerek çalışanları 
etkisiz hale getire
cektim, soygun 
yapmayı planlıyor
dum, içimde 
bulunduğum durum 
itibariyle başka 
şansım yoktu” 
diye konuştu.
Yetkililer 
yapılacak olan 
sorgulamanın 
ardından zanlının 
adliyeye sevk 
edileceğini bildirdi.

BHA



31 Mayıs 2006 Çarşamba Sayfa 5

ffAP projesi heyeti Bursa’ya gelerek Başkan Vekili Fahreddin Yıldırım’ı ziyaret etti

"Bursa’yı Adıyaman’a örnek aldık”
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde (GAP) 9 
III kalkındırmak 
amacıyla başlatılan 
Güneydoğu Anadolu 
Bölge Kalkındırma 
Projesi’nin tanıtımı 
İçin Bursa’da 
bulunan heyet, 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili 
Fahreddin Yıldırım’ı 
ziyaret etti.
Adıyaman Milletvekil 
leıi Faruk Ünsal, 
Mahmut Göksu, Hüs 
rev Kutlu, Mehmet 
özyol, Şevket Gür 
soy, Adıyaman Valisi 
Halil Işık, Adıyaman 
Belediye Başkanı 
Necip Büyükaslan, 
GAP İdaresi Başkanı 
Muammer Yaşar 
özgül, Adıyaman 
Sanayi ve Ticaret 
Odası Başkanı Zafer 
Ersoy, Adıyaman 
Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürü 
Yüksel Önal ve 25 
Adıyamanlı işadamı 
nın yer aldığı heyeti 
kabul eden Yıldırım, 
Türkiye’nin en büyük 
kalkınma projesinin 
bölge halkının hayat 
standartlarını yükse

İterek, diğer bölgeler
le gelişmişlik farkını 
ortadan kaldıracağını 
söyledi.
Yıldırım: “GAP 
medeniyet projesidir” 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'ndeki 9 ili 
kapsayan GAP’ın 
ülkemiz için çok 
önemli bir proje 
olduğunu söyleyen 
Yıldırım, GAP’ın 
ülkemizin toplam 
yüzölçümünün yak
laşık yüzde 10'una ve 
sulanabilir arazinin 
de yüzde 20'sine 
hitap ettiğini 
belirterek, “Bilindiği 

gibi, Fırat ve Dicle’nin 
sularını değerlendir 
me fikri ilk olarak 
Atatürk tarafından 
ortaya atıldı. 1938 
yılında başlayan 
çalışmalar 1980 
yılında ‘Güneydoğu 
Anadolu Projesi’ şek
linde somutlaştı. 
Yörenin topyekun 
sosyo-ekonomik 
gelişimini hedefleyen, 
çok sektörlü ve 
entegre bir bölgesel 
kalkınma projesi olan 
GAP, aynı zamanda 
bir medeniyet proje
sidir. Halen devam 
eden projenin, şu

anda bile bölgeye ve 
Türkiye’ye sağladığı 
ekonomik değer 
ortadadır. İnanıyor ve 
diliyorum ki, proje 
hedeflendiği gibi 
2010 yılında tamam
landığında, tüm özel
likleriyle gelecek 
nesillere sunulan 
teknolojik ve sos 
yolojik bir uygarlık 
anıtı olacaktır”, 
diye konuştu. 
Adıyaman Valisi 
Işık: Bursa’yı 
Adıyaman’a 
örnek aldık” 
Adıyaman Valisi Halil 
Işık ise, Cumhuriyet 
döneminin ilk sanayi 
şehri olan Bursa’yı 
Adıyaman’a örnek 
olarak aldıklarını 
belirterek, “Bursa 
OsmanlI İmparator- 
luğu’nun ilk başkenti, 
kültür şehri ve aynı 
zamanda gelişen 
sanayisi ve modern 
görüntüsüyle de 
Avrupa şehri olma 
özelliğini taşıyor. Bu 
özellikleriyle Bursa’yı 
Adıyaman’a örnek 
aldık. Bunun için de 

* böyle bir ziyaret 
organize ettik” dedi.

İşyerlerine 
özürlüler için 

“korumalı” işyeri 
statüsü verilecek

Normal işgücü 
piyasasına 
kazandırılmaları 
güç plan özürlüler 
için mesleki 
rehabilitasyon ve 
istihdam oluşturma 
amacıyla açılan ve 
açılacak işyerlerine, 
"korumalı işyeri 
statüsü" verilecek. 
Devlet Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı 
ve Çalışma ve

Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
"Korumalı İşyerleri 
Hakkındaki 
Yönetmeliği"ne göre, 
özürlüler için açıla
cak işyerlerine koru
malı işyeri statüsü 
kazandırılacak.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

33 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok Atak Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fas: (0.224) 513 35 95
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Zeytinspor bayan futbol takımı 
ilk kez seyirci önüne çıkacak

Seyfettin SI.KI.RSÖZ

Marmara bölgesinin 
tek bayan futbol 
takımı olan Zeytin 
spor, bu sezon 
yeniden başlayan 
bayanlar liginde 
ikinci maçını Malatya 
Gençlik ve Spor 
bayan takımıyla 
Pazar günü Gemlik 
stadında 
karşılaşacak.
Bayanlar ligine uzun 
süre ara verilmesinin 
ardından yeniden 
kurulan Bayanlar 
liginde ilk maçını 
Ankara'da oynayan 
Zeytinspor'lu kızlar 
Gazi Üniversitesine 
farklı yenilmişlerdi. 
Pazar günü ilk kez 
seyircisi önüne çıka
cak Zeytinspor Ba 
yan Futbol takımının 
yeni oluşturulduğu 
için tecrübesiz oldu 
ğuna dikkat çeken 
Kulüp Başkanı Ihsan 
Ünlü, "Bşyan takımını 
gelecek için hazırlı

i S

yoruz. Pazar günü 
ikinci maçımızı Gem . 
lik Atatürk stadında 
saat 11.00 de Malatya 
Gençlik ve Spor Takı 
mıyla yapacağız. 
Gemlikli sporsever
lerimizi bu maça da 
vet ediyorum. Stada 
gelerek kızlarımıza 
destek olsunlar" 
dedi.

Tümer Metin 
Fenerbahçe’de
Beşiktaş ile yollarını 
ayıran milli futbolcu 
Tümer Metin, 
Fenerbahçe ile 3 yıl
lık sözleşme imzaladı 
Tümer, dün Beşiktaş 
Kulübü'nün 
Ümraniye'deki 
BJK Nevzat Demir 
Tesisleri'ne gelerek, 
Kulüp İkinci Başkanı 
Murat Aksu ile 
görüştü. Yaklaşık 
yarım saat süren 
görüşmenin ardın
dan tesislerden 
ayrılan Tümer, yap
tığı kısa açıklamada 
"Şu dakikadan 
itibaren Beşiktaş ile 
bağlarım kopmuş
tur." dedi. 
FB TV'DE 
AÇIKLAMA YAPT 
Sarı-lacivertli kulüple 
üç yıllık sözleşme 
imzalayan Tümer, FB 
TV'de yaptığı açıkla
mada, "iki taraf için 
de hayırlı olsun, kısa 
bir ön gürüşmenin 
ardından başkanımı- 
zla (Aziz Yıldırım) 
sözleşme 
imzaladım" dedi 
Transferinin iki

görüşmede sonuca 
bağlandığını ifade 
eden Tümer, 
"Fenerbahçe gibi 
hedefleri olan bir 
kulüpte bulunmaktan 
mutluyum. 100'üncü 
yılda tecrübelerimle 
takıma yardımcı 
olmaya çalışacağım. 
Yeni formamdan son 
derece mutluyum" 
şeklinde konuştu. 
Verdiği karardan 
dolayı hiçbir pişman
lık duymadığını dile 
getiren Tümer, 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'nda 
çıkmak için 
sabırsızlandığını, 
kendisinin de bir an 
önce taraftarla 
buluşmak istediğini 
söyledi.
Fenerbahçe'nin 
çok yetenekli 
oyunculardan 
oluşan bir kadroya 
sahip olduğunu 
belirten Tümer yeni 
takımında en çok 
Appiah beğendiğini, 
Alex ve Anelka'nın 
da çok iyi oyuncular 
olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bu yıl Atatürk’ün 
doğumunun 125. 
yıldönümüne ithaf 
ettiği Gençlik ve Spor 
Şenliği’nde sporcu
ları, final maçları 
heyecanı sardı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni 
hizmete açtığı 
Kültürpark Spor

Kompleksi’nde 
devam eden yarış
malar bütün heye
canıyla sürüyor. 
2 bin 500 sporcunun 
plaj voleybolu, 
kum futbolu, sokak 
basketbolü, 
oryantring (yön 
bulma), satranç, 
badminton, bocce ve 
halı saha futbolu 
olmak üzere toplam 

8 branşta mücadele 
ettiği şenlikte heye
can final öncesinde 
doruğa ulaştı.
3 Haziran Cumartesi 
günü sona erecek 
olan şenlikte meclis 
üyeleri ile bürokratlar 
bu yılda gösteri 
maçında karşı karşıya 
geldi. BURFAŞ'ın 
meclis üyelerinden 
oluşan yönetim 

kurulu üyeleri ile 
Osmangazi 
Belediyesi’nin 
bürokrat ve meclis 
üyelerinden kurulu 
takımların karşı 
karşıya geldiği 
karşılaşma renkli 
görüntülere sahne 
oldu.
BURFAŞ, 
Abdurrahman Tığ, 
Mustafa Ülker, Recep 
Demirhan, Süleyman 
Taşar, Haşan Yoluç, 
Necdet Künel ve 
Refik Yılmaz'dan 
kurulu kadro ile 
mücadele ederken, 
Osmangazi 
Belediyesi ise Recep 
Altepe, Ali Ademoğlu, 
Macit Tunalı, Emir 
Cemal Beşkardeş, 
Hayrettin Özbağkıran, 
Abdülhamit Güler, 
Tahsin Kara, 
Abdullah Karadağ 
dan kurulu (Muzaffer 
Karadeniz) kadro ile 
mücadele etti.
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin kaptan

lığını yaptığı 
Osmangazi 
Belediyesi, BURFAŞ 
karşısında uzun süre 
farklı önde götürdüğü 
karşılaşmanın son 
dakikalarında yediği 
üst üste gollerle 
galibiyeti koruya
madı. BURFAŞ 
Genel Müdürü 
Abdurrahman Tığ 
ile meclis üyesi 
Süleyman Taşar, 
attıkları 4’er golle 
takımlarını mağlu
biyetten kurtardı. 
Osmangazi 
Belediyesi’nin golleri 
ise Recep Altepe, Ali 
Ademoğlu ve Tahsin 
Kara attı. 9-9 sona 
eren karşılaşma son

rasında her iki takım 
birlikte timsah 
yürüyüşü yaparak, 
dostluk mesajı verdi. 
Kum futbolunda AK 
Parti yönetim kurulu 
üyeleri, plaj voleybol
unda ise Yıldırım 
Belediyesi meclis 
üyeleri karşı karşıya 
geldi. Kıran kırana 
geçen karşılaşmalar 
sonrasında BURFAŞ 
Genel Müdürü 
Abdurrahman Tığ, 
gösteri maçında 
mücadele eden 
meclis üyesi ve 
bürokratlara 
Atatürk’ün 125. 
doğum yılı anısına 
bastırılan tişörtlerden 
hediye etti.
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Kimlik msi wwııla;d 9 hin 288 kart kopyalandı
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
mevzuatlarında 
gereken düzen
lemeleri yaparak, 
hizmet sunumunda 
kullanılan her türlü 
form ve belgede 
Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarasının 
yer almasını sağla
malarını istedi.
Aksu, Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası ile ilgili 
Bakanlıklara ve 
Merkez Teşkilatına 
genelge gönderdi. 
Genelgede, e-Devlet 
dönüşüm sürecinin 
hızlandırılmasını 
sağlamak açısından 
"Kimlik Paylaşımı 
Sistemi"riîn hayata 
geçirildiğini ve 
MERNİS merkezi 
veri tabanındaki 
nüfus kayıt 
bilgilerinin kurum
lanıl paylaşımına 
açıldığını anımsatan

Aksu, vatandaşın 
şüpheye mahal 
vermeyecek 
şekilde tanınmasına 
imkan sağlanması 
ve kamu hizmet
lerinin tek bir 
numara vasıtasıyla 
gerçekleştirilmesinin 
Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Numarası 
ile birlikte Kimlik 
Paylaşımı Sisteminin 
yaygın bir şekilde 
kullanılmasıyla 
mümkün olabileceği
ni kaydetti.
Aksu, 29 Nisan 2006

tarihinde yürürlüğe 
giren 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri 
Kanununun 46. mad
desinin; "kimlik 
numarasının, Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşlarının nüfus 
kayıtları arasında 
bağ kurmak, kişilerin 
kaydına ulaşmak ve 
kamu kuruluşlarında 
tutulan kayıtlar ara 
sında ilişkiyi sağla
mak amacını taşıyan 
bir numara sistemi 
olduğuna hükmetti 
ğini" belirtti.

Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) Genel 
Müdürü Sertaç Özinal, 
Gima'nın kredi kartı 
yönetim sistemine 
yapılan korsan saldırı 
ve kredi kartı bilgi
lerinin kopyalan- 
masıyla ilgili olarak, 
"Şu ana kadar kopya
landığından şüphele
nilen toplam 9 bin 229 
adet kredi kartı tespit 
edilmiş olup, sahte 
işlem gerçekleşmiş 
olan adeti 206'dır" 
dedii Özinal, yaptığı 
açıklamada, bankalar 
tarafından şüpheli 
bazı kart işlemlerinin 
tespit edilmesiyle bir
likte, Gima'nın kredi 
kartları yönetim sis
temine bir korsan 
saldırı ihtimali doğ
duğunun 17 Mayıs 
2006 tarihinde Gima 
yönetimine bildirildiği
ni, kaydetti. "Sistem 
içinde kapsamlı bir 
araştırma gerçek
leştirilmiş ve şüpheli 
uygulamalar Gima

yönetimi tarafından 
derhal durdurulmuş
tur" diyen Özinal, 
şöyle konuştu: "Şu 
ana kadar kopya
landığından şüphele
nilen toplam 9 bin 229 
adet kredi kartı tespit 
edilmiş olup, sahte 
işlem gerçekleşmiş 
olan adeti 206'dır.
Tüm bu kartlar kul
lanıma kapatılarak 
yenileri müşterilere 
gönderilmiştir. Genel 
olarak da konu ile 
ilgili tüm önlemler 
alınmış olup, hiçbir 
kredi kartı müşterisi 
bu durumdan ötürü 
herhangi bir mağduri 
yet yaşamayacaktır." 

Gima mağazalarına 
gerçekleşen saldırı 
mn, Gima özelinde bir 
durum olup, tüm kartlı 
ödeme sistemleri için 
bir tehdit olarak 
görülmediğini de 
ifade eden Özinal, 
Gima'da da gerekli 
işlem değişikliği 
yapıldığını ve olayın 
önüne geçildiğini, 
tüketicilerin kredi 
kartlarını günlük 
yaşantılarında kullan
malarında hiçbir 
sakınca olmadığını 
bildirdi, chip and pin 
uygulamasının da bu 
konunun ortaya çık
masında yol gösterici 
olduğu belirtildi.

MÜHENDİSLİKltd.sti.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus D0^ALGAZ
- - - - - - - .- - - - - - - - - -  KOMBİ

rîcıc*M> KAZAN
KALORİFER TESİSATI

AKILLI ISITMA ™ lllrılB11, 
eicTCMi tel HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ C|UUıTCCıc.T 

YETKİLİ BAYİİ 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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444 2 288
: Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Türkiye'nin Süpermancalar'mdan önyiz.

n
ma

BEB Mühendislik (224) 452 92 92
Baztaş Mühendislik (224) 245 77 93

Gemlik 
Beşevler 
Hürriyet 
Yıldırım

Başaran : Gimtaş Mühendislik (224) 251 12 14
Gazalar: Birataş Mühendislik (224) 251 01 77

1 B

___________,___ , _.. İnegöl : Elit Isı Merkezi (224) 712 10 22
: Erksan Mühendislik (224) 327 05 55 - Üniversan Mühendislik (224) 364 31 04

Borç yapılandırma 
süresi 1 ay uzatıldı

AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayip 
Erdoğan, SSK ve 
Bağ-Kur borçlarının 
yeniden yapılandırıl
ması için dolan baş 
vuru süresinin 30 
Haziran'a kadar uza
tıldığını söyledi. 
Erdoğan, partisinin 
TBMM grup toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, SSK ve 
Bağ-Kur borçlarının 
yeniden yapılandırıl
ması için 2 ay önce 
başlatılan uygula
maya, SSK'dan 215

bin başvuru kabul 
edildiğini, bu 
çerçevede 2.2 milyar 
YTL borcun yapı
landırıldığını söyledi.

, Bağ-Kur'dan ise 
612 bin başvurunun 
kabul edildiğini ve bu 
çerçevede 5.3 milyar 
YTL borcun yapı
landırıldığını 
kaydeden Erdoğan, 
"İki kurumda 
toplam kabul edilen 
başvuru sayısı 
827 bindir. 2 ay 
içinde yapılandırılan 
borç miktarı ise 7.5 
milyar YTL'dlr" dedi.»

Öğrencilere parmak iziyle takip
2006-2007 eğitim ve 
öğretim yılında uygu
lamaya koyulacak, 
parmak izi okumaya 
dayalı sistem 
sayesinde öğrenci
lerin okula giriş ve 
çıkışları, kantin ve 
yemekhane harca
maları internet 
üzerinden takip 
edilebilecek.
Sakarya Üniversitesi 
(SAÜ) Vakfı Özel 
Okulları Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Çallı, 2006- 
2007 eğitim ve öğre
tim yılında uygula
maya koyacakları, 
parmak izi okumaya 
dayalı “Bionet 
Sistemi” sayesinde 
öğrencilerin okula 
giriş ve çıkışlarının, 
kantin ve yemekhane 
harcamalarının inter
net üzerinden takip 
edilebileceği söyledi. 
Vakıf Başkanı Prof. 
Dr. Çallı, vakıf 
okullarında sistemin 
kurulması için anlaş
manın yapıldığını 
belirterek, öğrenci
lerin parmak izlerinin 
alınarak, sisteme 
kaydedileceğini

belirtti. Uygulamaya 
konulacak sistemle 
öğrencilerin, okula 
girişlerinde, parmak 
izi okuyucu turnikel
erden geçeceğini 
kaydeden Çallı, 
böylelikle öğrencinin 
okula geliş gidiş 
saatlerin izlenebile
ceğini ifade ederek, 
şunları söyledi: 
“Uygulamada 
öğrencinin okula 
giriş saati parmak izi 
okuyucular tarafın* 
dan otomatik olarak 
sisteme aktarılıyor. 
Veli evden internete 
girerek çocuğunun 
okula gidip gitmediği
ni hemen görebiliyor. 
Bizim şu anki 
kullandığımız sistem* 
le veli ancak akşam
ları çocuğun okula 
gelip gelmediğini

görebiliyor.”
Velilerin, çocuklarının 
yemekhane ya da 
kantinde yemesini 
istemediği yiyecek ve 
içecekleri buralara 
konulacak parmak izi 
okuyucular 
sayesinde sınırlaya- 
bileceklerini kayde
den Çallı, “Bionet 
sistemi kantinde 
yemekhanede ve 
okul girişlerine 
kurulacak, öğrenci 
yemekhanede par
mak izi okuyucuya 
bastığı anda neleri 
yiyebileceği ya da ne 
kadar alabileceğini 
gösteriyor.
Örneğin veli (5 
YTL'den fazla para 
harcamasın) veya 
(fazla kola içmesin) 
diyebilir. Veli, 
öğrencinin okulda ne

yiyeceğini ne kadar 
yiyeceğini internetten 
takip edilebilecek, 
isterse sınırlayabile
cek. Biz bu uygula* 
manın en büyük fay
dasının şu anlamda 
olacağını düşünü 
yoruz; eğer öğren 
cinin bir hastalığı 
varsa ya da bazı yiye 
çekler dokunduğu 
halde yiyorsa, bu 
engellenmiş olacak. 
Öğrencilerin öğün 
atlayıp atlamadığı 
takip edilebilecek” 
diye konuştu. 
Sistemde, öğrencinin 
harcamalarını da 
bionet kullanılarak 
gerçekleştireceğini 
belirten Çallı, 
“Harcamalar velilerin 
daha önceden nakit 
ya da internetten 
kredi kartı ile harçlık 
olarak sisteme 
yatırdıkları miktardan 
düşülecek. Manyetik 
kartların öğrenciler 
tarafından unutul
ması, kaybedilmesi 
gibi durumlarda 
sorunlar çıkabileceği 
için, parmak izi 
uygulamasını 
tercih ettik” dedi.

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 Euro = 1.75 YTL olarak sabitledikl...

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Şırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICILARIMIZ

4 A vade
IU veya farklı O U taksit

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

UMURBEY’DE 
SATILIK LÜKS VİLLA

T0MOKAY ‘da YAPTIRABİLECEKSİNİZ

Sessiz hastalık : OSTEOPOROZ (Kemik erimesi)
Orta yaşı geçince kadıri-erkek ayırt etmeden herkeste kemik kütlesi azalır. 

Ancak menopoz sonrasında kadınlarda bu durum daha belirgindir.
OSTEOPOROZ’da kemikler daha delikli hale gelir. Kemik dayanıklılığı azalır. 

Ufak tefek kaza ve düşme kırıkla sonuçlanabilir.
Bir çok hastalıkta olduğu gibi ancak erken teşhisle bu hastalığa
ENGEL OLMAK MÜMKÜNDÜR. Osteoporoz yani kemik erimesi teşhisi

KEMİK ÖLÇÜMÜ (osteodansitometre) ile yapılmaktadır,
Konu ile ilgili hekimleri isteği doğrultusunda çekim yapılmakla birlikte orta 

yaş üstünde ve 45 yaş öncesinde herkesin bir kez kemik ölçümü yaptırması 
kendi kemik kütlesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Tetkik ücreti 35 YTL olup (tek bölge ücretidir) herhangi bir şevke gerek 
olmadan çekiminizi yaptırabilirsiniz.

KEMİK ÖLÇÜMÜ TEKKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastayaherhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmaktadır. 

Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra raporunuzu ala
bilirsiniz.

► BAYAR EVLERİNDE 
>583 M1 BAHÇE İÇİNDE DUBLEKS 

►İKİ KAYNAK SUYU BULUNAN 
►ALARM TEŞKİLATLI 
►KLİMALI^ GARAJLI 

►ETRAFI DUVAR İLE ÇEVRİLİ 
Ev, dükkan veya arsa ile takas yapılabilir 

LÜKS VİLLA SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Tel: (0.532) 622 66 84

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında) 

Gemlik - BURSA

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ
/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) ,
/ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ TETKİKLERİ

Tel: (0.224) 513 65 29
513 65 30 

Fax: (0.224) 513 65*18

Manastır9de lebiderya 
K+A’lü 120 m2 3+1 

denize cephe lüks daire

SATILIK ZEYTİNLİK

Gemlik Umurbey’de
4,2 dönüm zeytinlik 130 ağaç

j İhale Bedeli: 55.00 YTL
İhale Tarihi: 16.6.2006

। Teminat : % 20
i Dosya No : 2006/4

Gemlik Sulh Hukuk Satış Memurluğu

GRUP AİLE 

ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 

I meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

ABONE OLDUNUZ MU? 
| dön m ABONE OLUN 
ESES™ OKÜYUN OKUTUN

Sahibi bulunduğum Mustafa Kaptan 3 
adlı balıkçı gemisinin 19522 teknik 

kütük nolu Tonilâto belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

CEMAL ÜLKÜ - HALİT ÜLKÜ

DEVREN SATILIK MARKET

Yalova Yolu üzeri
Dörtyol kavşağında 

Koç Otobüs Yazahanesi yanı 
63 m2 HİSAR MARKET 

sahibinden devren satılıktır. 
Tel : 514 77 13

GSM: (0.532) 496 52 96 
513 53 09

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 / 224

Davacı Bayram Bayram tarafından davalı 
Hazine, Cihattı Köyü muhtarlığı, müdahil 
Haşan Bayram ve dahili davalı Orman Genel 
Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan 
senetsizden tescil davasının verilen ara 
kararı gereğince;

Davacı Bayram Bayram; Bursa ili Gemlik 
ilçesi Cihattı Köyü Çakaldere mevkiinde 
kain doğusu kısmen yol kısmen 1971 nolu 
kadastro parseli, batısı yol, güneyi Cihatlı 
Köyüne ait tarla, kısmen Mehmet Alp zeytin
liği kısmen 1470 nolu kadastro parseli ile 
çevrili teknik bilirkişinin 14.12.2004 tarihli 
krokili raporunda “A+B” harfiyle gösterilen 
12.797,18 m2 lik taşınmazın davacı Bayram 
Bayram tarafından senetsizden tescili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkın
da hak iddia edenlerin ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2006/224 esas sayılı dosyasına müracaat 
etmeleri, aksi halde davacı Bayram Bayram 
adına tapuya tescil kararı verileceği ilan 
olunur. B -

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537)491 31 30 MBıiffl'iıMt ► mjBİorliüjatMadresiniiıüjıı
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Çocuklarda ergenlik dönemine dikkat
Ergenlik dönemindeki 
çocuklar ve ailelerine 
yönelik sağlık hizmet* 
lerl veren Podlatrlk 
Endokrinoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Atilla 
Büyükgeblz, adöle* 
aan dönemindeki 
çocukların uzman 
hekim tarafından 
mutlaka takip edilme* 
al gerektiğini 
vurgulayarak, 
"Çocuğunuzun hay* 
atının şekillendiği bu 
dönemde ortaya 
çıkan rahatsızlıklar, 
kalıcı hasarlara yol 
açabilir" dedi.
Kızlarda 10, erkek
lerde 12 yaş civarın
da başlayan ve orta
lama 3-6 yıl aracında 
süren ergenlik 
sürecinde çocukların 
sağlık kontrolünden 
geçmesi gerektiğini 
belirten Prof.
Büyükgeblz, ergenlik 
döneminin çocukluk
tan erişkinliğe geçiş 
dönemi olduğunu 
hatırlatarak şunları 
söyledi: "Kızlarda 
göğüs gelişiminin 

' başlaması Ve bazı 
bölgelerde tüylenme, 
erkeklerde genital 
bölge gelişmesi ve 
tüylenmeyle ergenlik 
baçlar. Ergenlik döne
mindeki cinsel ve 
fiziksel gelişme daha 
erken tamamlansa da 
psikolojik gelişmeyi 
İçeren adölesan 
dönemi 18-20 yasına 
kadar sürer. Bu 
dönemde çocukların 

Siz do geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avon, Tel al m ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

www.elkoyun.com www.tema.org.tr

TURAN TRAFİK
ADNAN TIKAN 

İler türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 

Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: I No: 66 - GEMLİK

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

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen 

I'.utI ve World l’C programları kullanabilen 
Müşteri ile diyalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıvor 

SiNAN REKLAM 
TEL: (0.224) 513 41 55

uzman hekim tarafın
dan mutlaka takip 
edilmesi gerekir.
Çünkü;çocuğunuzun 
hayatının şekillendiği 
bu dönemde ortaya 
çıkan rahatsızlıklar 
kalıcı hasarlara yol 
açabilir" 
Prof. Dr. Büyükgeblz, 
ergenlik belirtilerinin 
görülmesinde ve 
zamanlamada kızlarla 
erkekler arasında 
belirgin farklılıklar 
olduğunu söyledi. 
Kızların 10 yasından, 
erkeklerin 12 yasın
dan İtibaren ergen
liğe adım attığını 
belirten Prof. 
Büyükgeblz, 
"Ergenlik 10-18 yas 
aralığı kabul edilme
sine karsın; ender 
olarak kızlarda 8, 
erkeklerde 9 yasın
dan önce ergenlik 
belirtileri ortaya çıka
biliyor. Bu bir 
hastalıktır ve tedavi 
edilmesi gerekir. Adet 
döneminden sonra 
kızlar ancak 5-6 cm 
atabildikleri İçin ciddi 
boy kısalığı sorunuy
la karsı karsıya kala
bilir. Erkeklerdeyse 
13.5 yasma kadar 
ergenlik belirtilerinin 
görülmemesi normal 
durum değildir. Bu 
yasa kadar herhangi 
bir ergenlik belirtisi 
görülmezse başvuru 
gerekir" sözleriyle 
aileleri uyardı. 
ERGENLİK DÖNEMİ 
SORUNLARI

Merkeze başvuran 
ergenlere bir sorun
ları olsun olmasın 
bazı tetkikler uygu
landığını söyleyen 
Prof. Dr. Atilla 
Büyükgeblz, "Detaylı 
bir fiziksel muayene
den sonra ergenin 
boyu ve kilosu 
ölçülerek normal 
değerlerle 
karşılaştırılıyor. Bu 
dönemde kemik 
sağlığı yönünden 
Borunlar sık sık 
görüldüğü İçin komik 
graflsl alınıyor. Kız ve 
erkek çocuklara tam 
kan tahlili yapılırken, 
kızlarda guatr mev
cutsa T3, T4, TSH 
değerlerine bakılıyor" 
açıklamasında bulu
narak, yapılan testler 
sonucu on sık 
karşılaştıkları sorun
ları boy kısalığı, cin
sel gelişme yetersi
zliği, guatr, anemi, 
asın tüylenme, fizik
sel sorunlar, obozlte, 
adet düzensizlikleri, 
erkeklerde göğüs 
büyümesi ve komik 
sağlığı olarak 
sıraladı.
Prof. Dr. Büyükgeblz, 
ergenlikte büyümenin 
on hızlı olduğu 
"büyüme hızı 
doruğu" nun kızlarda 
ortalama yılda 9 cm, 
erkeklerdeyse 10,5 
cm. olduğunu 
belirterek; ergenliğin 
son evrelerinde; 
kızlarda adetten 
sonra, erkeklerde 17- 

18 yaslarında boy 
uzamasının giderek 
yavaşladığını, hatta 
hemen hemen dur
duğunu söyledi. Boy 
kısalığının genel 
olarak erken ergen
liğe giren ve ergenlik 
dönemi kısa süren 
çocuklarda 
gözlendiğini İfade 
eden Prof. Dr. 
Büyükgeblz, "Tlrold 
hormonu, büyüme 
hormonu, soka hor
monları ve hatta İklim 
şartları boyun uza
masını etkiliyor. 
Genetik faktörler boy 
uzamasında tok 
basına yeterli değil. 
Çocuk, yaşıtlarından 
kısa olduğunda, yılda 
5 cm'den az uzadığın
da dikkatli olmak 
gerekiyor" 
Seklinde konuştu. 
Prof. Büyükgeblz, 
boy kısalığıyla birlik
te cinsel gellçme 
yetersizliğinin do 
gözlendiğine dikkat 
çekerek özellikle 
ergenliğe geç giren 
erkek çocuklarda 
rastlanan bir durum 
olduğunu söyledi. 
Cinsel gelişmenin, 
ergenlik dönemindeki 
hormonların salgılan- 
masıyla ortaya çık
tığını kaydeden Prof. 
Dr. Büyükgeblz, 
"Cinsel gelişmede 
yetersizlik gözlenirse, 
vakit geçirmeden 
mutlaka müdahale 
edilmesi gerekir" 
dedi.

7 YAŞ

Barış Güler İn 
kaleminden

2011’de 250 
milyon kişi 

VolP kullanacak

Internet üzerinden 
telefon (Voico Över 
IP-VolP) teknolojisini 
kullananların 
sayısının 2005'te 
tüm dünyada 25 
milyon olduğu ve 
2011'de 250 milyona 
ulaşacağı bildirildi. 
Avrupa Görsol-lşlt- 
sel ve İletişim 
Enstltüsü'nün 
(IDATE) yaptığı bir 
araştırmaya göre, 
geçen yıl özellikle 
büyük ölçekli 
gelişme kaydeden 
VolP, telefon hizme
tinin önemli ölçüde 
ucuzlamasına 
olanak sağladı. 
Bu pazarın şu anda 
Asya'nın hege
monyası altında 
bulunduğunu ve 
müşterilerin çoğun
luğunu halkın oluş
turduğu, İşletmelerin 
ise "bekle gör" poli
tikasını benimsediği
ni belirten IDATE, 
ancak VolP'nln 
Asya'daklne karşın 
ABD'de aynı hızla 

gelişmediğini, bu 
ülkede 4.5 milyon 
Internet üzerinden 
telefon abonesi 
bulunurken, 
Japonya'da 
yaklaşık 11 
milyon abone 
bulunduğunu 
kaydetti.
IDATE, Fransa'nın 
da abone sayısı 
açısından dünyada 
3. sırada bulun
duğunu ve bu alan
da önemli ilerleme 
kaydettiğini bildirdi. 
Voice Över İP (VolP) 
teknolojisi adından 
da anlaşılacağı 
üzere herhangi bir İP 
Netvvork (Kablo, 
Kiralık Hat, Frame 
Relay, ADSL vs.) I 
üzerinden ses ve 
dolayısıyla da faks 
İletişimi İçin geliştir
ilen bir teknoloji. 
Bu sayede özellikle 
uzak noktalarla 
yapılan telefon ve 
faks İletişimi çok 
ucuzlamakta veya 
ücretsiz olmakta

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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| ı Sigaradan yılda 110 bin kişi ölüyor
Dünya Sağlık 
örgütüne üye ülkeler 
tarafından 1987'den 
beri her yıl 31 
Mayısta sigara 
salgınıyla oluşan 
önlenebilir hastalık 
, e ölümlere dikkat 
çekilebilmesi 
amacıyla etkinlikler 
düzenleniyor.
"Dünya Sigarasız 
Günü" nedeniyle 
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanlığı 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, yetişkin 
nüfusun yaklaşık üç 
te biri sigara içiyor. 
Tütünle mücadele 
programı 
çerçevesinde son 
20 yılda ABD gibi 
ülkelerde sigara 
tüketimi yüzde 30 
dolayında azalırken, 
Türkiye'de ise bu 
oran yüzde 80 artış 
gösterdi.
Dünya genelinde 
sigara kullanan 1.25 
milyar nüfusun 2025 
yılında 1.6 milyara 
ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Her 10 
yetişkinden birinin 
ölümünden sorumlu 
olan sigara, yılda 4 
milyon, günde 
11 bin kişinin çeşitli 
hastalıklardan 
hayatını kaybetme
sine neden oluyor. 
Tütün dumanında 
boya sökücü aseton,

akü yapımında kul
lanılan kadmiyum, 
roket yakıtında bulu
nan metanol, çakmak 
gazı bütan, temizlik 
maddesi amonyak, 
fare zehiri arsenik ve 
öldürücü zehirler 
siyanür ve naftalin 
bulunuyor.
Boğaz, yemek 
borusu, mide, 
böbrek, mesane, 
ağız, ses telleri, 
akciğer, kan, 
pankreas ve rahim 
ağzı kanserlerine yol 
açan sigara, 65 yaş 
öncesindeki kalp 
damarı tıkanıklığı 
nedeniyle ölümlerin 
yarısından sorumlu. 
Kanserden ölümlerin 
yüzde 3.0'una neden 
olan sigara, akciğer

yüzde 90'ından, 
bronşitten ölümlerin 
yüzde 75'inden, kalp 
krizinden ölümlerin 
ise yüzde 25'inden 
sorumlu
"İçilen her sigara, 
insan yaşamını 5 
dakika kısaltır. Erken 
yaşta sigaraya 

başlayanların ömrü 
ortalama 20-25 yıl 
azalır" şeklinde 
konuşan yetkililer, 
sigarayı bırakanlarda 
kalp krizi geçirme 
tehlikesinin bir yıl 
içinde yüzde 50 
azaldığını bildirdi. 
Hamilelik döneminde 
sigara içilmesi 
düşük, ölü, erken ve 
düşük ağırlıklı 
doğum, ani bebek 
ölümü, zeka puanın
da azalma, öğrenme 
zorluğu ve davranış 
bozukluğu gibi olum
suz sonuçlara yol 
açıyor. 0-14 yaş 
grubunda 1 
milyardan fazla 
çocuğun 
"pasif içici" duru
munda olduğu 
uei'ıi’iVir y eın'ıi'ıîeiV 
Türkiye'de 12 milyon 
çocuğun ev içi, 11 
milyon çocuğun da 
kamusal alanda 
sigara dumanıyla 
karşılaştığını seyledi. 
Sigarayı bir kez 
deneyen her 3 
gençten biri ise 
bağımlı hale*geliyor.

Burun kanaması tüm insanlarda görülür
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi 
Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 
Öğretim Üyesi Kulak 
Burun Boğaz (KBB) 
Uzmanı Prof. Dr. 
Atilla Tekat, burun 
kanamalarının 
yaş ve cinsiyet 
ayırımı yapmaksızın 
tüm insanlarda 
görülebileceğini 
belirtti.
Burun kanamalarının 
genellikle olduğun
dan daha tehlikeli 
gibi göründüğünü, 
ancak ihmal 
edildiğinde hayati 
tehlike oluşturabile
ceğini söyleyen Prof. 
Dr. Atilla Tekat, 
"Kanama nedenleri; 
burun içi nedenler 
veya hipertansiyon, 
pıhtılaşma bozukluk
ları gibi sistemik 
hastalıklara bağlı 
olmak üzere iki ana 
gruba ayrılabilir. 
Basit bir burun 
karıştırması, ağır egz? 
ersizler, hafif soğuk 
algınlıkları, alerjik 
rinit, burun trav
maları, burun 
operasyonları, burun 
içi yabancı cisimler 
ve burun tümörleri 
burun içi kanama 
nedenleri arasın
dadır" dedi.
Burnun ön tarafından 

kaynaklanan kana
malar daha çok 
çocuklarda ve genç 
erişkinlerde 
görülürken, burun 
arka bölümünden 
olan kanamaların 
yaşlılarda sık 
görüldüğüne dikkat 
çeken Tekat, burun 
arka kısmından olan 
kanamaların daha 
tehlikeli olabileceğini 
belirtti. Tekat; bu 
durumun, mutlaka 
KBB uzmanı tarafın
dan değerlendirilmesi 
gerektiği uyarısında 
bulundu.
Özellikle genç 
erişkinlerde sık 
tekrarlayan burun 
kanamalarının, 
damarsal kökenli 
tümörler yönünden 
mutlaka araştırılması 
gerektiğini vurgu
layan Tekat, yalancı 
burun kanaması 
konusuna da değindi. 
Tekat, yalancı burun 
kanamalarında 
kanayan yer burun 
olmadığı halde, kanın 
burundan geldiğine 
işaret etti. Bu duru
mun yemek borusu 
damarlarının varis
lerindeki kanamaların 
yukarı taşması veya . 
genizde yerleşmiş 
tümörlerin 
kanamalarında 
görüldüğüne dikkat 
çeken Tekat, burun

kanaması durumunda 
uygulanabilecek 
işlemleri şöyle 
sıraladı:
"Burnun ön tarafın
dan olan basit kana
malarda ilk olarak 
burun kanatları baş 
ve işaret parmağı 
arasında birbirine 
değecek şekilde 
sıkılır ve baş hafif 
öne eğilir.Baş hiçbir 
zaman arkaya 
eğilmemelidir. Baş 
kalp düzeyinden daha 
yüksekte tutulmalıdır. 
Bunun için dik oturur 
pozisyona gelmelidir. 
Bu basit müdahale ile 
durmuyorsa burun içi 
ön ve arka tampon 
koyma yada koteriza- 
syon dediğimiz burun 
içindeki kanayan da 
marları çeşitli yön
temlerle yakılması 
gibi işlemler gereke
bileceğinden mutlaka 
bir KBB hekimine 
başvurulması 
gerekir".
Kanama durduktan 
sonra yeniden kana
mayı önlemek için 
yapılması gerekenler 
hakkında da bilgi 
veren Tekat, 
sümkürmemeye özen 
gösterilmesi, güç 
gerektiren bedensel 
hareketlerden kaçınıl
ması, başın yüksekte 
tutulması gerektiğini 
vurguladı.

I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 H 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd; 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. 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
IDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
CJSavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 İ0 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
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
Tömokay 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 Yalnız 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

ıı m AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYIRTLAR 513 30 33
PETROL
TI NCAY OTO GAZ 513 14 25
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ÇAMLICA ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu 

Tel: 513 82 59 GEMLİK
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KREDİ KARTINA TAKSİT.,
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F 24 NİSANI 
31 MAYIS
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M HAZİRAN’ 
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ABONEOLANLAR
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1 MAYIS

30 HAZİRAN

TARİHLERİ HHBH
ARASINDA

İNDİRİM '"-''a
Orhangazi Caddesi No : 8
GEMLİK Tel : 512 10 11

ÖRNEKLER TİCARET

TAKSİTLİ KAMPANYASI

GEMDAŞ
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADj 
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA I 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir 

İrtibat Tel : 513 29 29 J
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