
Bu yıl 6. ricısı düzenlenen Özürlüler Şenliği etkinlikleri dün başladı. 22 ilden gelen 
Özürlü çocuklar tekerlekli sandalye ve koşu yarışmasında kıyasıya yarıştılar. 3’de
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“Çalışanların vergi 
yükü arttırıldı”

CHP, "çalışanların vergi yükünü 
artırdığı" gerekçesiyle Gelir Vergisi 
Kanunu'nda yapılan değişikliklerin 
iptali ve yürürlüğünün durdurulması 
istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne 
dava açtı. Haberi sayfa 8’de

^j^MMZeytin ve Zeytinyağr Araştırma Komisyonu Kültür Merkezimde yaptığı toplantıda zeytin ve zeytinyağı ile ilgili sorunları dinledi

Zeytin ve yağ sorunları masaya yatırıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Toplantının ardından
Dün ilçemizde önemli bir toplantı izledik.
TBMM Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma 

Komisyonu üyeleri ilçemize gelerek bölge 
mizin zeytin ve zeytinyağı sorunlarını yetkili 
ağızlardan dinledi..

Bu toplant'dan amaç sorunların saptan
masıdır.

Kurumlar üretim programlarını yaparken 
inceleme ve araştırmaya önem verirler.

Devlet en büyük kurum olduğuna göre, 
milyonlarca insanı ilgilendiren konularda 
ciddi araştırmalar yapmalı ve bunun 
sonuçlarıyla ulusal politikalarını belirleme
lidir.

Bir kez toplantıyı yöneten ve komisyon 
başkanlığını yapan AKP Edirne Milletvekili 
Necdet Budak iyi bir toplantı yöneticiliği 
örneği sergiledi. Konuya ve salona hakimdi..

Gemlik zeytinin gelişmesi ye güçlenmesi 
için yapılan konuşmalarda istemler şu 
başlıklarla sıralandı.

Gemlik zeytinin irisi de küçüğü de kalite
lidir.

Gemlik zeytininin genetik araştırması 
yapılmalı ve yetiştirilmesi bölgemizle sınır
landırılmalı.

Gemlik ve yöresi zeytini yalnız sofralıkta 
kullanıldığından, Ege, ve Akdeniz zeytinleri 
sofralık olarak kullandırılmamak.

Yeşil tür olarak pazara sunulmalı.
k Zeytinde menşe şaadetnamesi aran
malıdır.

Gemlik tipi zeytin fidanı bölge dışına 
ı Çıkarılmamalıdır.
I •Dev,et desteklemesi araziye değil, üretime 

verilmeli... Devamı yarın

Gemlik ve yöresi zeytini ile yağ üreticilerinin sorunları dün Araştırma Komisyonu üyesi 
9 milletvekilinin katıldığı toplantıda ele alındı. Toplantıda, Gemlik zeytininin genetik duru
munun araştırılması, Gemlik tipi zeytin fidanlarının bölgeden çıkarılmaması, zeytin amba 
lajında menşe aranması ve zeytin üreticisinin eğitimine önem verilmesi istendi. Syf 3’de
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TBMM Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma Komisyonu Kültür Merkezi’nde yaptığı toplantıda zeytin ve zeytinyağı ile ilgili sorunları dinleci

Zeytin ve yağ sorunları masaya yatırıldı
Seyfettin SEKERSÖZ
Marmara Bölgesi 
Zeytin ve Zeytinyağı 
ile diğer bitkisel 
yağların üretimindeki 
sorunların 
araştırılarak.alınması 
gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla 
kurulan Meclis 
Araştırma 
Komisyonu, zeytin ve 
yağı konusunda 
ilk toplantısını dün 
Gemlik'te yaptı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki 
toplantıya Komisyon 
Başkanı AKP 
Edirne Milletvekili 
Necdet Budak ile 
Başkanvekili AKP 
Bursa Milletvekili 
M. Emin Tutan'ın 
yanı sıra komisyon 
üyeleri Balıkesir 
Milletvekilleri Ali 
Kemal Deveciler, 
A. Edip Uğur, İzmir 
Milletvekilleri Mehmet 
S. Tekelioğlu, Serpil 
Yıldız, Gaziantep 
Milletvekili 
Mehmet Sarı, Aydın 
Milletvekili Ahmet 
Ertürk, Manisa 
Milletvekili İsmail 
Bilen, Muğla 
Milletvekili Gürol 
Ergin ile Tekirdağ 
Milletvekili Ahmet 
Kambur'un yanı sıra 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İl 
Genel Meclis üyeleri, 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Tayiloğlu, Tarım İl ve 
İlçe Müdürleri, Ziraat 
Odaları, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsaları, 
Kooperatif Birlikleri, 
Üniversitelerin 
Ziraat Fakülteleri ile 
Zeytin tüccar ve 
üreticileri katıldı.

GEMLİK ZEYTİNİ 
KORUNSUN
Zeytinin sorunları 
ve nelerin yapılması 
gerektiği konusunda 
ilk kez yapılan 
araştırma toplan
tısının açış konuş
masını yapan Bursa 
Valisi Nihat Canpolat, 
Dünya’nıh en iyi 
sofralık Gemlik 
zeytininin ciddi 
şekilde araştırılıp 
sahip çıkılması 
gerektiğini söyledi. 
Yerel yönetimler 
olarak ellerinden 
geleni yapmaya 
çalıştıklarını belirten 
Canpolat, komisyon 
üyeleri Milletvekille 
rinden bu yönde yol 
gösterilmesini arzu 
ettiklerini söyledi. 
Zeytinde en önemli il 
olan Bursa olduğu 
için bu toplantıyı 
Gemlik'te yaptık
larının altını çizen 
Komisyon Başkanı 
Necdet Budak, zeytin 
ve zeytinyağı ile bir
likte bitkisel yağlar 
konusunda iki 
adet rapor hazırlaya
caklarını bildirdi. 
Zeytinin önü açık 
parlayan bir yıldız 
olduğunu ifade eden 
Budak, "Bu sektörün 
ileriye gideceğine 
inanıyorum. Ülke 
ekonomisine katkıda 
bulunacak sektörlere 
katkıda bulunmak 
istiyoruz" dedi. 
SORUNLAR
HEP AYNI
Zeytinin sorunlarının 
dile getirileceği top 
lantıda ilk konuşmayı 
alan Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
salamura siyah 
zeytinde dünyanın 
bir numarası olan 
Gemlik zeytininin 
korunması için daha 
önce yapılan resmi 
tespitlerin bazı fak

törler tarafından 
engellendiğini 
söyleyerek, "önceki 
toplantılarda netice 
alınamadı, diğer 
bölgeler Gemlik 
menşe kullanımına 
karşı çıktılar." dedi. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
üreticinin desteklen
mesi gerektiğini 
savunarak, "Gemlik 
zeytininin karakteris
tik özelliği biliniyor. 
Bunun incelenmesi 
lazım, ayrıca Ticaret 
Borsasının tesçiline 
önem vermeliyiz. 
Ayrıca Gemlik zeytini 
diye bir çok bölgenin 
zeytini satılıyor" dedi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu ise 
sıkıntının haksız 
rekabetten doğduğu
nun altını çizerken 
kalite ve teşçile riayet 
edilmesini istedi.
Dillioğlu, "Zeytinyağı 
için komisyon 
kuruluyor, sofralık 
zeytin için de 
komisyon kurul
masını istiyoruz" 
şeklinde konuşurken 
kurulan şirket hakkın
da kısa bilgiler verdi. 
Emek Yağ Sanayi 
Koordinatöre Ruhi 
Çetin, en önemli yere 
değinirken Ayvalık'ta 
zeytinyağına verilen 
destek için Bursa 
bölgesinden kim 
senin başvuru yap
madığına dikkat 
çekerek, "Prim 
sofralık zeytine mi 
yoksa yağlık zeytine 
mi veriliyor, bu açık
lansın. Prim büyük 
firmalara değil 
köylü üreticiye 
verilmesi gerekiyor" 
diye konuştu.
Gemlik'ti Yağhane 
sahibi Mahmut 
Solaksubaşı'da her

yıl dikilen 10 milyon 
zeytin fidanının 
ileride Gemlik 
zeytinine zarar vere
ceğini belirterek 
önlem alınması 
gerektiğini söyledi. 
Solaksubaşı, ayrıca 
fidan ile ilgili devlet 
politikası gelişti 
rilmesini istedi. 
Komisyon Başkanı 
Necdet Budak'da 
Mahmut 
Solaksııhaşı'nın • 
sözlerine katıldığını 
söyleyerek, 
Türkiye'nin her 
yerinde Gemlik zeyti
ni yetiştirildiğini ve 
bunların genetik 
sıkıntı yaratacaklarını 
kabul ettiklerini ve 
mutlaka bir çözüm 
bulacaklarını söyledi. 
UÜ Yerleşke Müdürü 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, yaptıkları 
bitki ve zeytincilik 
çalışmaları hakkında 
bilgiler verirken, 
ihtiyaç duyulan 
okulların açılmasına 
dikkat ettiklerini 
söyledi. 
Karacabey'den 
toplantıya katılan 
llyas Çelebi, Marma 
rabirlik yönetimine 
yüklenerek zeytin 
üreticisi ile araların
da büyük uçurum 
yarattıklarını söyledi. 
Çelebi, ayrıca 
iptal edilen 
ortaklık haklarının 
yeniden gözden 
geçirilmesini istedi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu ise suçla
mayı kabul etme 
yerek kendilerinin 
sadece kooperatifleri 
kontrol ettiklerini, bu 
soruna bağlı bulunan 
kooperatiflerin 
çözüm getirebileCeği- 

anlatarak ortaklık

çıkarmalarında 
yasaların öngördüğü 
işlemlerin yapıldığına 
dikkat çekti.
Mudanya'dan katılan 
Şenol Seven ise 
sadece üretim 
konuşulduğunu ama 
önemli olanın 
pazarlama olduğuna 
dikkat çekerek, Fas 
ve Tunus'un bile 
Türkiye'den daha 
fazla zeytin ve yağı 
pazarladığını söyledi. 
Orhangazi üretici
lerinden Cevdet Altın, 
bölgede yetiştirilen 
zeytin fidanlarının 
kontrol edilmemesi 
nedeniyle zor durum
da kaldıklarının 
altını çizerek, "Bu 
fidancılara nedense 
sertifika veriliyor ve 
250 milyon lira 
destek yardımı 
yapılıyor, bu saç
malıktır" diyerek 
tepki gösterdi. 
Gemlik'ten İsmail 
turan ise sofralık 
zeytinin tüketiciye 
çok pahalı yan
sıtıldığını söyleyerek 
ucuzlatılması için 
önlemlerin alınması 
gerektiğini savundu. 
Zeytinciler için 
organize sanayi 
bölgesi kurulmasının 
şart olduğundu 
öne süren diğer 
üreticilerde Gemlik 
zeytininin sofralık 

zeytin, Ege Bölgesi 
zeytininin de yağlık 
zeytin olarak 
bilinmesini istediler. 
Erdoğan Barutçu 
oğlu'da yaptığı kısa 
konuşmada Bölgede 
pazarlanan zeytin 
fidanlarının yağlık 
zeytin fidanı olarak 
yetişti rilmesinin 
daha faydalı 
olacağını belirterek, 
bazı tüccarların 
hala Gemlik dışından 
zeytin getirerek 
üretim yaptığını 
söyledi.
Gemlik TSO 
Başkanı Kemal 
Akıt'da kalitenin 
düşürülmemesi, 
salamura depolarının 
yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiği
ni belirterek, böl
genin en çök gelir 
getiren ürünü olan 
Gemlik zeytininde 
kalitenin bozulma
ması için ne gereki 
yorsa yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Akıt, komisyona 
bir rapor sundu. 
Toplantı sonunda 
konuşulan ve ortaya J 
atılan görüşlerin 
başında tip ve tür 
ortaya çıkarken 
önemli olanın ise Mİ 
zeytin yetiştiricili 
ğinde eğitimin 
yetersizliğinin 
altı çizildi.
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22 ilin özürlüleri Şenlik için Gemlik gelerek İskele Meydanı’nda buluştu
II

Seyfettin SEKERSÖZ

6. Gemlik Özürlüler 
Şenliği etkinliklerine 
katılmak için 
'22 ilden gelen 
özürlü çocuklar 
İskele Meydanı’nda 
buluştu.
Bursa Vali Yardımcısı 
Halis Arslan, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkam Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkam 
Fatih Mehmet Güler, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile AKP 
İlçe Başkam Enver 
Şahin ve Zihinsel 
Özürlüler Federas 
yonu Başkam Hamdi 
Atay’ın yanı sıra çok 
sayıda davetlinin 
katıldığı şenliklerin 
töreninde konuşan 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 
yaptığı konuşmada 
Gemliklinin asıl' 
sloganının 
sevmek olduğunu 
belirterek toplumun 
bilinçlendirilmesi 
için etkinlikler 
düzenlediklerini, 
ancak ilçe halkının 
duyarsızlığından 

üzüntü duyduklarım 
dile getirdi.
Ailelerin yıllarca 
özürlü çocuklarını 
topluma çıkarmaktan 
çekindiklerini 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
TV'den izlendiği 

gibi bir çok 
ailede çocuklarını 
zincire vurma 
yolunuseçtiklerini 
ve bunu üzüntüyle 
izlediklerini 
belirtti.
Turgut, “Özürlü 
çocuklarımız

YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcaııvu'ral 1933^'hotmail.com 
witw.ozcanvural.sayfasi.com

Alkışlar... Kaçmalar!..

ilçemizde sahipsiz 
değillerdir, 
biz yerel ve 
mahalli yöneticiler 
olarak üzerinde 
öhemle durarak 
gereken desteği 
vermeliyiz" dedi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'de 
yaptığı konuşmada 
gelecek yıl bu 
şenliklerin daha 
güzel olması için 
gayret göstereceğini 
bildirerek, 
insanların özürlü 
olmalarını kendi
lerinin seçmediğini 
belirterek, 
özürlü insanlarımıza 
her türlü desteğin 
verilmesi gerektiğini 
söyledi.
YARIŞTILAR 
Törenlerin sonunda 
yapılan tekerlekli 
sandalye ve koşu 
yarışmalarında 
derece alan 
özürlü çocuklara 
madalyaları 
Vali Yardımcısı 
Halis Arslan ile 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından verildi. 
6. Gemlik Özürlüler 
Şenliği bayrak ve 
flamalar ile şenliğe 
katılan misafirlerin • 
geçit töreniyle 
sona erdi.

Siyasi nutuklar atanlar, “Demokrasi 
elden gitmesin, seçimle gelenler... seçimle 
gitsin” diye meydanlarda bağırır, biz 
yazarlarda köşelerimizde yazar dururuz !...

Bunlar kökleşmiş demokrasilerde 
konuşulması bile fuzuli olan şeylerdir..

Halk ders verecek... Seçimde palavra 
atanları, söylediğini yapmayanları oyları ile 
cezalandırır gibi hayal ürünü düşünceler...

Şimdi halk şunu diyebilecek mi ?
“AK parti sizi seçtik, beş yıldır izliyoruz.

Proje üretemediniz, 20 inci asır kafa 
yapısını yakalayamadınız, eskinin kötü bir 
devamı oldunuz.

Danıştay üyesini öldüren avukata zih
niyet aşılayanları koltukladınız, size yakın 
yeni zenginler üretmekten, iş adamlarının 
hediyesi olan Mersedeslere, helikopter
lere binip, zengin koşu atı sahiplerinden 
beleşten taylar almaktan başka bir şey yap
madınız..

Siz türbanı kaşıyarak, Tarikat şeyhlerinin 
sakalını sıvazlayarak, toplu umre seferleri 
düzenleyerek ortalığı gerdiniz..

Danıştay üyesi cinayetinden sonra 
Anıtkabire akan, cenaze törenine giden yüz 
binlerce insanlara umut veren bir lider 
ortada yok..

Halk Cumhurbaşkanını alkışlıyor, onu 
Laik cumhuriyetin yıkılmaz

Çankaya kalesi olarak görüyor...
Halk Genelkurmay başkanını, askerleri , 

alkışlıyor..
Nerede alkışlanmayı hak eden lider ?..
Bir tek Sayın Bülent Ecevit, titreyen 

ayakları ile, son gayreti içinde zamanında 
ben vardım demek istiyor., (sonradan oda 
solu böldü)

O lider olsaydı bu alkışları alırdı..
Düşünün bakanlar yuhalanıyor, yüzlerce 

koruması olan başbakan korkusundan 
cenazeye bile gelemiyor, bakanların korku 
içinde kaçmaları benim 73 senelik hayatım
da onlar adına en utandığım görüntülerdi..

. Halkın önüne seçim sandıkları konul
duğunda, bunlar hiçbir şeyi yapamadılar, 

Türban takarak Üniversiteye, kışlaya 
girebilmesini ülkenin tek sorunu haline 
getirdiler. Danıştay üyelerini öldüren 
katilere zihni alt yapı hazırladılar. Ülkeyi 
bizden -sizden diye ikiye ayırdılar.

Ben bunları düzelteceğim, size 
demokratik, laik Cumhuriyet ilkelerine 
göre, gelişmiş, eğitim düzeyi yüksek bir 
ülke yaratacağım diyebilecek bir lider olsa 
idi, alkışı o alırdı..

Ama asker alıyor...
Bunu iyi düşünün..
Ben yine de “seçimle gelenler, seçimle 

gitmeli, bunun bedeli ne ise bu toplum 
bunun bedelini ödemeli” diyorum.

Gerçi bu bedeller çok ağır oluyor, yıllar
ca fakir fukara halk altından kalkamıyor, 
ama ne yapalım kendi eden kendi buluyor..

Türkiye’ye yazık oluyor, halkın çoğun
luğu ne yaptığını bilmiyor ki..ABONE OLDUNUZ MÜ?ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

hotmail.com
witw.ozcanvural.sayfasi.com
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Belediye Başkanlığı Yıldızlar Futbol Turnuvasında ilk üçe giren okul takımları kupalarını aldı.

Kupalar sahiplerini buldu
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SO Gazi ilköğretim Okulu
a kupasını vali Yardımcısı 
Ö ? fHaljs Arslan verdi

İlçemizde bulunan 
11 ilköğretim 
okulunun katıldığı 
2005-2006 eğitim 
öğretim yılı Belediye 
Başkanlığı Yıldızlar 
Futbol Turnuvasında 
ilk üçe giren takım
lara kupaları 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LİX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
3 Avrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

.Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

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 (jülerce V illalarının 

altı 9880 m2 arsa

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

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

Umurbey'dc 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

düzenlenen 
törenle verildi. 
İlçe Atatürk stadında 
düzenlenen törene 
Bursa Vali Yardımcısı 
Halis Arslan ile 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Spor 
Müdürü Burhan

Arıkan. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
AKP İlçe Başkanı 
-Enver Şahin ile 
derece alan 
okul müdürleri ve 
öğretmenleri ile 
öğrenciler katıldı.

Törende birinci 
olan TSO Gazi İlköğ 
retim Okulu takımına 
kupasını Vali Yardım 
cısı Halis Arslan spor 
cuları kutlayarak 
verdi. İkinci olan 
Atatürk.İlköğretim 
Okulu’na Kaymakam 
Mehmet Baygül 
kupasını verirken 
üçüncü olan 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’na kupasını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut verdi. 
Kupa törenine 
katılan misafirlerde 
sporculara madalya 
tarım verdiler.
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Umurbey’de açılan kursların sonunda 81 kursiyer belge almayı hak kazandı

Umurbey’li bayanlar yeteneklerini sergiledi

Fatö
lehmet Güli

Elif ESMEN

Halk Eğitim Merkezi 
tarafından açılan 
sergilerin sonuncusu 
Umurbey’de açıldı. 
Umurbey'in yetenekli 
kursiyerlerinin 
8 aylık yorucu 
çalışmalarının . 
sonucunda ortaya 
çıkardıkları işlerin 
beğeniyle izlenime 
açıldığı sergi 
törenine Bursa 
Vali Yardımcısı 
Halis Arslan, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, siyasi 
parti temsilcileri, 
okul müdürleri ile 
kursiyerler katıldı. 
Umurbey Belediyesi 
önünde düzenlenen 
belge töreninde 
konuşan
Gemlik Halk Eğitim 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, teknolo
jinin baş döndürücü 
bir hızla değiştiği 
çağımızda, değişen 

teknolojiye ayak 
uydururken gelenek
sel el sanatlarımızı 
yaşatmak zorunda 
olduğumuzu 
belirterek, 
“Umurbey 
belediyesinde açılan 
iğne oyasına kayıtlı 
olan 37 kursiyerden 
26 kursiyer, 
makine nakış 
kursuna kayıtlı 
olan 35 kursiyerden 
17 kursiyer, 
kilim kursuna 
kayıtlı olan 
16 kursiyerden 
13 kursiyer ahşap 
boyama kursuna 
kayıtlı olan 30 
kursiyerden 25 
kursiyer belge 
almaya hak 
kazanmıştır.
4 kursumuza kayıtlı 
olan 118 kursiyerden 
81 kursiyerimiz 
belge almaya hak 
kazanmıştır" dedi. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'de 
yaptığı konuşmada, 
Umurbey 
Belediyesi’nin 
hanımlara verdiği 
önemi bir kez 
daha gözler önüne 
sermekten mutluluk 

duyduklarını 
belirterek, Atatürk'ün 
çizdiği yolda devam 
edeceklerini, 
kadınların toplumda 
gerekli yeri almaları 

için ne gerekiyorsa 
yapacaklarını 
söyledi.
Kaymakam Baygül’de 
yaptığı konuşmada, 
Umurbey’de hanım
ların yaygın eğitim 
kadar özgün eğitime 
de önem verdiklerini 
belirterek, "İhtiyaç 
olduğu her yerde bu 
tür kurslar açılmaya 
devam edecektir. 
Sivil toplum kurum 
ve kuruluşlar ile 
siyasi partilerin bu 
tür konulara önem 
vermelerini 
istiyoruz" dedi. 
Törenin ardından 
kursu başarıyla 
bitiren kursiyerlere 
belgeleri verildi.
Vali Yardımcısı 
Halis Arslan'ın 
kurdelesini kestiği 
HEM sergisi büyük 
beğeniyle gezildi.
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Minikler okul öncesi eğitim şenliklerinde büyüledi

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlügü'nce 
düzenlenen Okul 
Öncesi eğitim şenlik
lerinin son gününde 
sergilenen gösteriler 
beğeniyle izlendi. 
20-28 Mayıs 2006 
tarihleri arasında 
okul öncesi eğitimi 
ile ilgili toplumun 
dikkatini çekmek,

anaokulu öğrenci
lerinin sergiledikleri 
birbirinden 
güzel halk oyunları 
alanı dolduranların 
alkışlarını aldı. 
Festival sahnesine 
sırasıyla çıkan 
anaokulu 
öğrencileri 
öğretmenlerinden 
öğrendikleri 
oyunları sergilerken 
bol bol alkış aldılar.

bu konuda kamu 
oyu oluşturabilmek 
amacıyla düzenlenen 
etkinlikler 
çerçevesinde 
son gün 
eğlencelerinde
iskele meydanını 

dolduran izleyenler 
keyifli bir akşam 
geçirdiler.
İlçede bulunan 
ilköğretim 
okullarının

M
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Liselilere alan seçme ve meslek tanıtımı anlatıldı
Elif ESMEN

Gemlik Kültür 
Dershanesi Rehberlik 
Uzmanı Turgay Özcü 
tarafından Kız Meslek 
Lisesi ve Anadolu 
Meslek lisesi 9. Sınıf 
öğrencilerine alan 
seçme ve meslek 
tanıtımı ile ilgili bilgi

verildi.
Öğrencilerin lise ikin- 

' ci sınıfa geçmeleriyle 
başlayan eğitim* 
terinde seçtikleri 
alanlar içinde bölüm 
seçme konusunda 
doğru tercih yapa
bilmek için uzmanlar 
tarafından kendilerine 
yardımcı olunuyor.

Okulun toplantı salo
nundaki bilgilendirme 
toplantısında ayrıca 
ÖSS sınavlarında 
yapılan değişiklikler 
hakkında bilgi veren 
Rehberlik Uzmanı 
Turgay Özcü, Lise 
birinci sınıfta görülen 
derslerin ÖSS 
sınavlarında karşıları-

na çıkacağını 
belirterek "Alan seçi
mi yaptıktan sonra 
bölüm seçimi sîzlerin 
hayatına yön vere
cektir. Diploma notu 
deyip geçmeyin. ÖSS 
sınavında alınan ham 
puana diploma notu 
da ilave ediliyor. Aynı 
zamanda seçmiş

olduğunuz bölümü 
kazandığınız taktirde 
puanınız artacaktır. 
Kendi bölümünüzün 
dışında sorulara 
cevap verirseniz 
zaman kaybedersiniz, 
bunu sakın yap
mayın, sadece kendi 
bölümünüzden soru
ları yanıtlayın" dedi.

ÖSS sistemindeki 
değişikliğin olumlu 
ve olumsuz 
yanlarının da 
konuşulduğu 
toplantıda Kültür 
Dershanesi Rehberlik 
Uzmanı Turgay 
Özcü, öğrencilerden 
gelen soruları 
cevaplandırdı.

r.

A

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA
SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sebahattin DOKSANBİR

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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‘‘Çalışanların vergi 
yükü arttırıldı” Dil eğitimi 4. sınıfta başlayacak

CHP, "çalışanların 
vergi yükünü 
artırdığı" gerekçe
siyle Gelir Vergisi 
Kanunu'nda yapılan 
değişikliklerin iptali 
ve yürürlüğünün dur
durulması istemiyle 
Anayasa Mahkeme 
si'ne dava açtı. 
CHP Trabzon mil
letvekili Akif Hamza 
çebi, dava dilekçesini 
Anayasa Mahkemesi 
Genel Sekreteri 
Kemal Başlar'a verdik 
ten sonra gazete
cilere açıklama yaptı. 
5479 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu'nun 
da aralarında bulun
duğu çeşitli kanunlar
da değişiklik yapan 
yasanın iki hükmü 
nün iptali ve yürür

lüğünün durdurul
ması istemiyle dava 
açtıklarını belirten 
Hamzaçebi, yasanın, 
ücretlilerin vergi 
yükünü ağırlaştır 
dığını kaydetti. Ham 
zaçebi, orta ve üst 
gelir grubundaki 
çalışanların kazanıl 
mış haklarının orta 
dan kaldırıldığını 
ifade ederek, "Önce
den yıllık 78 bin 
YTL'lik gelire %4Q 
kesinti uygulanırken 
bu miktar 40 bin YTL' 
ye indirilerek çalışan
ların vergi yükü artı 
rılmıştır. Geriye doğ 
ru da kazanılmış hak
lar ortadan kaldırıl 
mıştır. Bu da hukuk 
güvenliği ilkesine 
aykırıdır" dedi.

Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı 
resmi ve özel ilköğre
tim, ortaöğretim, 
uzaktan öğretim ile 
yaygın eğitim okul 
veya kurumlarında 
yapılan yabancı dil 
eğitimi ve öğretimi ile 
ilgili usul ve esasları 
yeniden düzenleyen 
"Milli Eğitim 
Bakanlığı Yabancı Dil 
Eğitimi ve Öğretimi 
Yönetmeliği", 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmeliğe göre, 
ilköğretim kurum- 
larında 4. sınıftan 
itibaren zorunlu 
yabancı dil derslerine 
yer verilecek. Aynı 
sınıftan itibaren 
zorunlu yabancı dil 
derslerinin takviyesi 
amacıyla ya da ikinci 
yabancı dil dersi 
olarak seçmeli 
yabancı dil dersleri 
okutulabilecek.
Tüm sınıflarda ders 
saatleri dışında 
öğrencilerin 
seviyelerine uygun

olarak yabancı dil 
yetiştirici kurs 
programları 
uygulanabilecek. 
Ortaöğretim kurulu
larında ise ilköğre
timdeki yabancı dil 
ders programlarının 
devamı olarak zorun
lu birinci ve Talim ve 
Terbiye Kurulunca 
uygun görülen 
okullarda zorunlu 
ikinci yabancı dil 
derslerine yer 
verilecek. Ayrıca 
zorunlu yabancı dil 
derslerinin takviyesi 
amacıyla seçmeli 
yabancı dil derslerine 
de yer verilebilecek. 
Okul türü ve sınıflara 
göre yabancı dil ders 
saatlerinin sayısına

Talim ve Terbiye 
Kurulunca karar 
verilecek.
Tüm sınıflarda ders 
saatleri dışında 
öğrencilerin 
seviyelerine uygun 
olarak yabancı dil 
yetiştirici kurs 
programları 
uygulanabilecek. 
Yaygın eğitim kurulu
larında, yaşam 
boyu eğitimi de 
destekleyecek 
şekilde değişik 
ihtiyaç alanlarına ve 
yaş gruplarına cevap 
vermek üzere 
çeşitli kademelerde 
yabancrdil kursları 
açılabilecek.
625 sayılı Özel 
Öğretim Kurumlan

Kanunu kapsamında 
yabancı dil kursları , 
açılabilecek.
Nakillerde öğrenci- I 
lerin öğrenim 
görebilecekleri L 
aynı yabancı dil 
dersi okutulan 
okullara J
nakledilmelerine 
özen gösterilecek. 
Nakledilebilecekleri 
aynı yabancı dil 
dersinin okutulduğu 
okul bulunmadığı 
takdirde öğrencinin 
yabancı dil dersi, 
nakledildiği okulun 
yabancı dil dersi ile 
değiştirilecek. 
Nakillerde dönem 
ve yarıyıl notları, ilgili 
mevzuat hükümler
ince belirlenecek. 
Ancak iki dönem 
notunun farklı 
yabancı dillerden 
olması halinde de 
yarıyıl notu, iki 
dönem notunun A 
aritmetik ortalaması A 
alınarak belirlenecek. 
Özel Yönetmeliği 
bulunan okullarda 
ilgili yönetmelik 
hükümleri uygu
lanacak. -

Haziran sonuna kadar
1 Euro = 175 YTL olarak sabitledik!

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi, ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Onlu Cad. Akasya Apt. No : İl Sırameşeler- BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Peşin Â n vade 
fiyatın» I V wyM*rMı
Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

>W'nın Sûperınartal-if'ınöön o

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Sağlık hizmetlerine tasarruf uygulaması geldi
Sağlık harcamaların
daki tasarruf tedbirleri 
kapsamında, ayakta 
tedavilerde de fiks 
fiyat uygulamasına 
geçiliyor 
Merkezi Yönetim 
Bütçesindeki sağlık 
harcamalarından 1,4 
milyar YTL tasarruf 
sağlayacak önlem 
paketi, büyük ölçüde 
şekillendi.
Maliye Bakanlığı 
koordinatörlüğünde 
yürütülen çalışmalar
da, yataklı tedavilerde
ki paket fiyat uygula
masının, ameliyatlar 
dışındaki tedavileri de 
kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılması 
kararlaştırıldı.
Aynı şekilde ayakta 
tedavilerde de fiks fi 
yata geçilmesi benim
sendi. Ayakta tedavil
erde farklı fiyat uygu
lamalarıyla karşı 
karşıya kalındığını 
belirten bir üst düzey 
yetkili, "Ayakta 
tedavilerde muayene 
ücreti var, tetkik, tahlil 
ve görüntü ücretleri 
var. Günümüzde, aynı 
rahatsızlık için sağlık

ÖZEL TURUNCUM DERSHANESİ 
2006-2007 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANI 

KDV DAHİL

BİR DERS SAATİ ÜCRETİ
SIRA
NO PROGRAMIN ADI

1 ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
2 LİSE (1-2) TAKVİYE
3 İLKÖĞRETİK 8

(BİR ÜST OKULA HAZIRLIK)
4 İLKÖĞRETİM (6-7) TAKVİYE

İLKÖĞRETİM (4-5-) TAKVİYE 
NOT :
1- Peşin ödemelerde
2- Kardeşlere
3- öğretmen çocuklarına
4- Şirket yönetim kurulunun uygun 
gördüğü öğrencilere 
yapılır.

kurumuna giden 2 kişi 
İçin, farklı tutarlarda 
2 ayrı fatura düzen
leniyor" diye konuştu. 
Sağlık harcamalarında 
tasarrufa yönelik 
çalışmalarda, "global 
bütçelemeye" geçilme 
si konusu da 
gündeme geldi. 
Bürokratların üzerinde 
uzlaştığı yeni 
bütçeleme sisteminde, 
Sağlık Bakanhğı'na 
tedavi ve ilaç giderleri 
için belli bir bütçe tah
sis edilecek. Global 
bütçelemede, her ayın 
sağlık ödemesi, baş
tan ortaya konacak ve 
Maliye Bakanlığı, O 
tutardaki ödeneği 
serbest bırakacak. 
Acil ve zaruri hallerde 
ise aylık bütçenin dışı
na çıkılabllecek. Bu 
arada tasarruf tedbir

leri çerçevesinde 
ilaçla ilgili yeni düzen
lemeler de devreye 
girecek. Pahalı ilaç 
almayı tercih eden 
SSK'lılara fark ödeme
si getiren Tebliğin 
ardından, yayımlana 
cak yeni düzenlemeler 
le ilaç kullanımında 
israf ve suistimallere 
neden olan çeşitli 
uygulamaların da 
önüne geçilecek. 
Yetkililer, tedavi 
hizmetleri ve ilaçlarla 
ilgili düzenlemelerin 
yeşil kart sahipleri 
için de geçerli ola
cağını kaydettiler. 
AİLE HEKİMLERİNCE 
VERİLEN SAĞLIK 
HİZMETLERİNİN 
BEDELİ 
KARŞILANMAYACAK 
Aile hekimliği uygula
masına geçilen illerde,

% 15 indirim
% 10 indirim
% 20 indirim

% 99 indirim
B - 2599

aile hekimlerince ve 
rilen sağlık hizmetleri 
ile birinci basamak 
özel sağlık kuruluşla 
rınca verilen sağlık 
hizmetlerinin bedeli 
karşılanmayacak. 
Maliye Bakanlığı'nın 
Tedavi Yardımına 
İlişkin Uygulama 
Tebliği, Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayımlandı. 
Bu tebliğle, konuya 
ilişkin 29 Nlsan'da 
yayımlanan, ancak 
Bakanlığa yapılan 
başvurular sonucu 
bazı tereddütler yarat
tığı anlaşılan tebliğe 
açıklık getirildi ve bazı 
maddelerinde değişik
lik yapıldı. Buna göre, 
aile hekimliği uygula
masına geçilen illerde, 
aile hekimlerince ve 
rilen sağlık hizmetleri 
İle birinci basamak 
özel sağlık 
kuruluşlarınca 
verilen sağlık 
hizmetlerinin bedeli 
karşılanmayacak. 
Bunların dışındaki 
sağlık kurum ve kuru
luşlarınca verilen 
tebliğ kapsamındaki 
sağlık hizmetlerinin 
bedeli ödenecek 
Aile hekimliği 
uygulamasına 
geçilen illerde, 
öncelikle 
aile hekimi ne başvu
rulacak ve aile hekimi 
gerekli görürse ikinci 
veya üçüncü basamak 
sağlık kurumlarına 
sevkedecek. Ancak, 
pilot uygulamanın 
sağlıklı bir şekilde 
yerleşmesi amacıyla 
söz konusu illerde 
uygulamanın 
başladığı tarihten 
itibaren 6 ay süre ile 
bu şekilde sevk 
zorunluluğu olmaya
cak. Sevk İşlemleri, 
tebliğde öngörülen 
diğer hükümlere göre 
yapılabilecek.

UMURBEY’DE
SATILIK LÜKS VİLLA

► BAYAR EVLERİNDE
>583 M: 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

ÂCİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE

Manastır’de lebiderya 
K+A'lii 120 m2 3+1 

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

513 53 09 I

DEVREN SATILIK MARKEL

Yalova Yolu üzeri 
Dörtyol kavşağında 

Koç Otobüs Yazahanesi yanı 
63 m2 HİSAR MARKET 

sahibinden devren satılıktır.
GRUP AİLE 

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

İLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 

CANLARINI ORTAYA KOVMAKTAN 
ÇEKİNMEYEN KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

Tel: 0.312 431 9936 Faks: 431 07 36 
wcb: www.clele.org.tr

Tel : 514 77 13
p, 1 Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden 

’ aklığım nüfus cüzdanımı kay bettim.
Hükümsüzdür.

AYŞE AY YILDIZ

.. ABONE OLDUM Z MU?
O[j|İm ABONE OLUN

 OKUYUN OKUTUN
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

lilüiiı(in,.iu,İLİcl.,M' ..... . ■u-iaııl.,.

http://www.clele.org.tr
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Sağlıksız zayıf ama yöntemlerinden kaçının
Sağlık Bakanlığı, 
zayıflamak için kısa 
sürede hızlı kilo kaybı 
sağlayan, çok düşük 
enerjili şok ve tek tip 
besine dayalı "sağlık
sız zayıflama" diyet
lerinden kaçınılması 
konusunda uyarılarda 
bulundu.
Sağlık Bakanlığı, 
bayanların en büyük 
sorunu olan şişman
lığa bağlı olarak 
diyetle bilinçsiz 
zayıflama konusunda 
resmi web sitesinde 
önemli açıklama ve 
uyarılarda bulundu. 
Şişmanlığın har
canandan fazla enerji 
atımına bağlı olarak 
oluşan bir sağlık 
sorunu olduğu ifade 
edilen açıklamada, şu 
bilgilere yer vekildi: 
"Şişmanlığın oluşu
munda aşırı yeme, 
fiziksel aktivite azlığı, 
psikolojik bozukluk
lar, metabolik veya 
hormonal bozukluklar 
önemli rol oynar. 
Günümüzde tüm 
dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de şişman
lık görülme sıklığı 
giderek artmakta, 
bireyler şişmanlıktan 
kurtulmak için çeşitli 
zayıflama diyetlerine 
yönelmektedir. Vücut 
ağırlığının denetlen
mesinde bir başka 
deyişle şişmanlığın 
kontrol altına alın
masında temel ilke, 
vücuda alınan ener
jiyle günlük hayatta 
harcanan enerjinin 
dengede tutulmasıdır. 
Zayıflama diyet
lerinde temel ilke ise, 
besinlerle sınırlı ener
ji alınmasıyla birlikte 
vücudun ihtiyacı olan 
besin öğesi gereksin
imlerinin karşılan
masıdır. Sağlıklı 
zayıflama diyetleri, 
bu ilkeyi göz önünde

bulunduran 
diyetlerdir ve doktor 
kontrolü ve 
diyetisyen gözetimi 
altında uygulan
malıdır. Sağlıksız 
zayıflama diyetleri 
ise, sadece vücudun 
düşük enerji almasını 
sağlamakta; ancak 
vücudun ihtiyacı olan 
karbonhidrat, protein, 
yağ, vitamin, miner
aller ve benzeri besin 
öğelerini yeterli ve 
dengeli bir şekilde 
karşılayamamakta ve 
bu nedenle kısa ve 
uzun dönemde 
bireyde çeşitli sağlık 
sorunlarına yol 
açmaktadır. Baş 
ağrısı, konsantrasyon 
bozukluğu, sinirlilik, 
yorgunluk, bulantı, 
kusma, ishal, kabı
zlık, safra ve böbrek 
taşı, kalp ritminde 
bozukluk, tansiyon 
düşüklüğü, adet 
düzensizliği, kuru 
cilt, saç dökülmesine 
neden olmaktadır. 
Sağlıklı zayıflamak 
için kısa sürede hızlı 
kilo kaybı sağlayan, 
çok düşük enerjili 
şok diyetler ve 
tek tip besine dayalı 
diyetlerden kaçınıl
malı, doktor veya 
diyetisyen tarafından 
bireye özgü olarak 

hazırlanan ve haftada 
0.5-1 kilogram ağırlık 
kaybına yol açan, 
yavaş ve uzun 
sürede zayıflamayı 
hedefleyen diyetler 
tercih edilmelidir. 
Zayıflama diyetleri 
hazırlanırken bireyin 
yaşı, beden yapısı, 
boy uzunluğu, cin
siyeti, mesleği, mev
cut hastalıkları, 
bireyin beslenme 
alışkanlıkları ve ben
zeri faktörler göz 
önünde bulundurul
malıdır." 
"SAĞLIKLI BİR 
ZAYIFLAMA DİYETİ 
NASIL OLMALIDIR?" 
Sağlıklı zayıflamayı 
sağlayacak diyetlerle 
ilgili bilgilerin de yer 
aldığı web sitesinde, 
"Diyetin yağ içeriği, 
günlük enerjinin yak
laşık yüzde 25-30'u 
olacak şekildev belir
lenmeli ve yağ türüne 
özen gösterilmelidir. 
Zayıflama diyet
lerinde yer alan yağ, 
tokluk hissi verdiği 
ve yağda eriyen A, D, 
E ve K vitaminlerinin 
vücutta kullanımını 
sağladığı için önem
lidir. Bununla birlikte 
yağ türüne de dikkat 
edilmeli, yemeklerde 
kullanılan yağın bir 
kısmının zeytinyağı, 
bir kısmının da 
mısırözü, soya 
veya ayçiçek gibi 
bitkisel sıvı yağlar 
olmasına özen 
gösterilmeli, 
ancak aşırı yağlı 
besinler ve kızart
malardan kaçınıl
malıdır. Diyetin kar
bonhidrat içeriği 
günlük enerjinin yak
laşık yüzde 50-55'ini 
sağlayacak şekilde 
hesaplanmalıdır. 
Tatlı, pasta gibi şek
erli besinlerin tüketi
mi azaltılmalı, kuru 

baklagiller grubuna 
giren nohut, mer
cimek, kuru fasulye 
gibi kompleks kar
bonhidratların tüketi
mi ise daha çok tok
luk sağladığı için 
artırılmalıdır.
Diyetin protein içeriği 
günlük enerjinin yak
laşık yüzde 15’ini 
sağlayacak şekilde 
hesaplanmalı ve iyi 
kalite protein kay
naklarına yer verilme
lidir. Zayıflama diyet
lerinin posa yani lif 
içeriği yüksek olmalı, 
posalı yiyecekler 
grubuna giren; 
sebze, meyve, 
kurubaklagiller, 
kepekli un-ve kepekli 
ürünlerin kişinin mi 
dedeki sindirimini ve 
mide boşalma hızını 
yavaşlatarak tokluk 
hissini uzattığı ve 
ağırlık kaybetmesine 
yardımcı olduğu 
unutulmamalıdır.
Sağlıklı bir ağırlık 
kaybı için günlük 
en az 2 litre su 
tüketilmelidir. Yeterli 
ve dengeli beslenme; 
dört besin grubunda 
bulunan besinlerin 
yeterli miktarda 
tüketilmesiyle 
sağlanır. Bu besinler, 
süt grubunda yer 
alan süt, peynir ve 
yoğurt, et grubunda 
yer alan et, tavuk, 
balık, yumurta ve 
kuru baklagiller, 
sebze ve meyve 
grubuyla tahıl 
grubuna giren 
ekmek, bulgur, 
makarna, pirinç, mısır 
ve tarhana gibi besin
lerdir. Bu besinlerin 
önerilen tüketim mik
tarları kişiye özgü 
olarak değişmekte, 
bireyin yaşı, cinsiyeti 
ve fiziksel aktivite 
durumu bu oranları 
etkilemektedir.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

I Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

Tel *.(0.224) 514 62 02
I GSM: (&.S37) 933 25 26

ELEMAN ARANIYOR
Ön muhasebe bilen 

Excel ve Woıid PC programlan kullanabilen 
Müşteri ile divalog kurabilen 

Düzgün konuşabilen eleman aranıyor 
SİNAN REKLAM 
TEL: (0.224) 513 41 55

I
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Kasılma ve titremelere dikkat
Bursa Acıbadem 
Hastanesi Nöroloji 
doktorlarından 
Nebahat Bilici, beyin 
hareketini kontrol 
eden merkezlerdeki 
problemlerin 
Parkinson'dan, esan- 
‘siyal tremora ve dis- 
toniye kadar geniş 
bir grup hastalığa yol 

•açtığını söyledi.
Titreme, istemsiz 
hareketler ya da 
hareketlerde 
yavaşlıkla kendini 
gösteren bu hastalık* 
ların tedavisinin 
öncelikle ilaçlarla 
yapıldığını açıklayan 
Dr. Nebahat Bilici, 
"Ancak kullanılan 
ilaçlar yeterli 
görülmediği takdirde 
cerrahi yöntemlere 
başvurulabiliyor" 
dedi.
Bilici, hareket bozuk* 
luklarının, hareketi 
ince planda kontrol 
eden beyindeki 
merkezlerin hastalık
larına bağlı olarak 

* oluşan ve yavaşlık 
ya da istemsiz

1 hareketlerle kendini 
gösteren geniş bir 
grup hastalığı kap
sadığını ifade ederek, 
"Bu hastalıklardan 
eh sık görüleni, 
temelde yavaşlık ve 
titreme ile seyreden 
Parkinson hastalığı. 
Bir diğer hareket 
bozukluğu da, genç 
erişkinlik döneminde 
başlayan ve yaşla 
birlikte artan iyi 
huylu bir titreme 
bozukluğu olarak 

tanımlanan esansiyel 
tremor hastalığı. 
Vücudun değişik böl
gelerini etkileyen 
istemsiz kasılmalarla 
kendini gösteren 
hareket bozuklukları 
arasında da en sık 
görülen distonidir" 
şeklinde konuştu. 
Sözlerini sürdüren 
Bilici, kronik bir 
hareket bozukluğu 
olan Parkinson 
hastalığı ve neden
leriyle ilgili şu açıkla
malarda bulundu: 
"Pafkinson hastalığı, 
beyindeki dopamin 
hücrelerinin hasara 
uğraması sonucunda 
oluşan kronik bir 
hareket bozukluğu 
hastalığı. İlk kez 1817 
yılında Ingiliz hekim 
James Parkinson 
tarafından "titrek 
felç" adıyla tanımlan
mış. Hastalığın 
başlama yaşı 40 ile 
70 arasında değişse 
de genellikle 60 yaş 
sonrasında başlıyor. 
Ancak hastaların 
yüzde 5 ile 10'unda 
semptomlar, 20 ile 40 
yaşları arasında 
ortaya çıkıyor. 
Parkinson hastalı 
ğının görülme sıklığı 
erkeklerde kadınlara 
oranla biraz daha 
fazla. Parkinson 
hastalığı sinsi 
başlayan ve ilerleyen 
bir hastalık olduğu 
için semptom ve bul
guları hasta ve 
yakınları tarafından 
yaşlanmanın doğal 
bir belirtisi olarak

algılanıyor".
Bilici, Parkinson 
hastalığının tremor 
(titreme), rijidite (kas 
sertliği) ve 
bradikinezi 
(hareketlerde 
yavaşlama) olarak 
adlandırılan üç temel 
belirtisi olduğuna 
dikkat çekerek şu bil
gileri verdi: 
"Titreme çoğunlukla 
bir parmakta, elde, 
bazen de bir ayakta 
ortaya çıkar.
Başlangıçta aralıklı 
olup zamanla sürekli 
hal alır ve karşı uzva 
da geçer. Rijidite ise 
daha çok kollarda, 
bacaklarda, boyunda 
ve bazen de sırttaki 
kas gruplarının aynı 
anda kasılarak 
harekete engel 
olmasıdır.
Bradikinezi, 
Parkinson hastalığı 
nın belki de özür
lülük oluşturan en 
temel belirtisi olan 
hareketlerdeki 
yavaşlamadır. Bu, 
hastaların en çok 
sıkıntı çektiği bulgu
lardan bir tanesidir. 
Denge bozukluğu, 
küçük adımlarla 
yürüme, öne doğru , 
hafifçe eğik durma, 
konuşmada bozulma, 
ciltte yağlanma, kabı
zlık, idrar yapma 
bozuklukları, yutma 
güçlüğü, tükürük sal
gısının artışı gibi 
belirtiler Parkinson 
hastalığı ile 
görülebilen diğer 
şikayetler.

Sigara içen kadınlara 
zehirli guatr uyarısı

Guatr ve Tiroid 
Kanseri Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Cumali Aktolun, 
sigara içen kadınlar
da zehirli guatrın 
daha sık 
görüldüğünü bildirdi. 
Prof. Dr. Aktolun, 
ABD'nin bir çok 
eyaletinde, açık hava
da dahi sigara 
içmenin yasak
landığını, sigaranın 
"esrar" gibi zararlı 
madde olarak ele 
alınması ve yasayla 
sınırlandırılmasının 
savunulmaya baş
landığını ifade etti. 
Türkiye'de ise sigara 
içme yaşının gittikçe 
düştüğüne ve toplam 
nüfusa göre kullanan
ların oranının arttığı
na dikkat çeken 
Aktolun, bu nedenle 
sigaraya bağlı 
hastalıklarda ciddi 
artış olduğunu

. ifade etti.
"Sigara içen kadınlar
da zehirli guatr daha 
sık görülüyor" diyen 
Aktolun, Amerikan

Tiroid Birliği (ATA) 
üyesi ve Harvard 
Üniversitesi araştır
macılarından Prof. Dr. 
Robert Utiger ve ekib
inin, 25-42 yaş arasın
daki kadınlarla yap
tığı yeni bir araştır
maya göre, sigara 
içmenin, kadınlarda 
zehirli guatra 
yakalanma açısından 
somut ve ciddi 
bir risk oluşturduğu
nun ortaya çıktığını 
bildirdi..
Prof. Dr. Cumali 
Aktolun, araştırma 
sonuçlarına 
değinerek, şunları 
kaydetti: "115 bin 109 
kadını içine alan bu 
yeni araştırmada, 12 
yıl boyunca takip 

edilen ve sigara içen 
her 1000 kadından 
4.6'sında zehirli guatr 
ortaya çıkmıştır. Bu 
çalışmada, günde 
içtiği sigara miktarına 
bakılmaksızın, sigara 
içen kadınlarda 
zehirli guatra 
yakalanma oranı, içe- 
meyenlere göre 2 kat 
daha yüksek olduğu 
saptanmıştır." 
Zehirli guatrın, tiroid 
bezesinin normalden 
ve ihtiyaçtan daha 
fazla tiroid hormonu 
üretmesiyle ortaya 
çıkan bir hastalık 
olduğunu ifade eden 
Cumali Aktolun, 
bunun guatr tür
lerinin en yıkıcısı 
olduğunu bildirdi.
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Kızılay kan topluyor
Sahra çadırında

Seyfettin ŞEKERSÖZ Sergi Salonunda 
alınan kan bağışı 
kampanyası iki 
yıldır Özürlüler 
Şenliğinde de 
sürdürülüyor. 
Dün Özürlüler

. adına yapılan 
kan bağışı 
kampanyasına 
vatandaşlar

tarafından 
büyük ilgi gösterildi. 
Gün boyu devam 
eden kampanyada 
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
ekipleri vatan
daşların duyarlı 
davranmalarından 
memnun olduklarını 
belirttiler.

Özürlüler Şenliği 
nedeniyle; festival 
alanına Bursa 
Kızılay Kan Merkezi 
ekipleri tarafından 
kurulan Sahra 
çadırında kan 
bağışı yapıldı.
Daha önce Belediye

TÜRKİYE’NİN
EN KALİTELİ ve 

EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN

fi®1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

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

DOĞAL GAZLI HAYAT O m3
OH NE RAHAT DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI BEDAVA

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR 
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.
İrtibat Tel : 513 29 29

8 TAKSİT 
AYDA 22.5$

6 TAKSİT
AYDA 30$

GEMDAŞ
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, ilçe örgütünü ziyaret etti

“Gemlik benim ilçemdir”
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, CHP Gemlik İlçe merkizini ziyaret 
ederek partililerle buluştu. Uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören Demirel, "Gemlik
Benim ilçemdir" dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Organ bağışına
ilgi artıyor

2 Haziran 2006 Cuma info@geihlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

AKUT, Sağlık Bakanlığı ve Uludağ 
Üniversitesi katkılarıyla İskele Meyda 
nı’nda organ bağışı aldı. AKUT ekibi 
Bursa Operasyon Birim Sorumlusu 
Aziz Doğan, organ bağışı yapmak 
isteyenlerin form doldurmalarının 
yeterli olacağını söyledi. Sayfa 5’de

EğitimMeffâfCO “ıjatafindanGelişimi

Askerden Haydariye Köyü'ne destek
Güne Bakış

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı dün Toplumsal Gelişimi Destekleme 
Faaliyeti kapsamında Haydariye Köyü’ne yaptırdığı Atatürk Büstü'nün açılışı Kaymakam Mehmet Baygül 
ve Merkez Komutanı Topçu Kurmay Albay Özen Şenyiğit tarafından açıldı. Askerler, Haydariye Köyü’ndeki 
öğrencilere kırtasiye ve gıda yardımından bulunurken, sağlık kontrolünden de geçirdiler. Haberi syf 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Toplantının ardından 2
TBMM Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma 

Komisyonu’nun önceki gün yaptığı toplantı hayli 
kalabalıktı.

Salon bu kez taşıma yoluyla değil, kendiliğin
den doldu.

Erdek, Karacabey, İznik, Orhangazi ve 
Mudanya’dan birçok üretici ve yönetici bu 
toplantıyı izledi.

Ne hikmetse, yeni yapılan Kültür Merkezi’nde 
havalandırmayı yapmayı düşünenler, klima koy
mayı düşünmediklerinden kısa sürede Salon 
hamama döndü.

Başta Araştırma Komisyonu üyeleri ve gelen
ler, ellerinde ne varsa kendilerini serinletmeye 
çalıştı.

Bir kısmı da serinlemek için çareyi koridora 
çıkmakta buldu.

Gemlik ve çevre zeytincinin Komisyona sun
duğu sorunların bir tanesi de piyasalarda dene
timsizlik konusuydu.

Bunu Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 
Dillioğlu dile getirdi.

Dillioğlu, menşe tescili yaptırmalarına karşın 
uygulamada sıkıntılar bulunduğunu, denetimsiz
lik nedeniyle haksız rekabetin önlenemediğini 
söyledi.

Emek Yağ Sanayi Koordinatörü Ruhi Çetin 
ise; Ayvalıktaki üreticinin müstahsil destekleme 
primi almasına karşın, Bursa da başvuran çık

amadığını söyledi.
Birlikler yanında sanayicinin de desteklen

mesini istedi.
Gemlik zeytini erken toplandığında Körfez 

zeytinyağları gibi kaliteli yağ elde edilebileceği 
belirtilerek, üreticinin buna yöndirilmelesi, 
köylünün salamurahaneleri AB normlarına 
uyması için destekleme yapılması da istendi.'

Bu toplantıdan birşey çıkar mı?
Sanmam ama, sorunlar belirlenerer bir kay

nak kitap ortaya çıkabilir.

Köy Meydanına konan Atatürk Büstü açılırken Askerler köy öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı

Liseli kızların fotoğrafını çeken 
sapık Bursa’da yakalandı

Bursa’da, halk 
otobüsünde 
cep telefonuyla 
liseli kızların etek 
altından fotoğraf 
ve görüntülerini 
çeken bir kişi 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
llçeşi'nde B.Y. 
ve Ö.Ü. isimli 
15 yaşındaki iki 
kız öğrencinin 
şikayeti üzerine 
harekete geçen 
polis ekipleri,

Demiryolu altındaki 
mahallelerden 
Atatürk 
Caddesi'ndeki 
okullara otobüsle 
giden kızları takip 
eden ve otobüs 
içerisinde etek altın
dan cep telefonuyla 
görüntülerini çeken 
Murat Ç'yi cep 
telefonu kayıtlarıyla 
birlikte yakaladı. 
Çakırhamam'daki 
otobüs duraklarında 
gözaltına alman 
Murat Ç'nin,

Kemerçeşme'den 
halk otobüsüne 
binen kızların 
eteklerinin altından 
11 gündür iç 
çamaşırlı 
görüntülerini 
çektiği belirlendi. 
Şahsın daha önce 
çektiği liseli 
kızların fotoğraflarını 
bastırdığı anlaşıldı. 
Murat Ç, şikayetçi 
olan kızlara teşhis 
ettirildikten 
sonra adliyeye 
sevk edildi.

Özürlü 
öğrencileri 

MEB 
himayesine 

alıyor 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"Bugünden itiba 
ren bütün özürlü 
yavrularımız Milli 
Eğitim Bakanlığının 
himayesi altındadır. 
Bu Türkiye Cum 
huriyeti tarihinde 
bir ilktir" dedi. 
Bakan Çelik, 
329 YTL yardım 
yapılacağını 
söyledi. Sayfa 7'de

mailto:info@geihlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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1 Buluşma

Gürhan ÇETİNKAYA

“Garip bir ülkede yaşıyoruz..”

“Bu ülke bitmiş...
Ölmüşümüz de ağlayanımız yok.”
Bu sözler ticaretle yaşamını sürdüren, 

iş hacmi pek de hafife alınmayacak 
işadamı bir dostuma ait..

“Nereden çıktı bu laflar” dedim..
“Bildiğim kadarıyla senin tuzun kuru..

Alırsın satarsın..”
Kaça alırsan üzerine karını koyar 

satarsın.. Senin umurunda mı bitmiştik 
tükenmişlik”

“Yok yok.. Kazın ayağı hiç de öyle 
değil.. Sen ben figüran.. Büyükler parsayı 
topluyor. Öyle az buz falan da değil.. 
Hamuduyla götürüyorlar alim Allah... Hem

' de Allahın adını ağızlarından düşürme* 
den..”

“Ya sen ne diyorsun.. Duyduklarıma 
inanamıyorum. Başına taş mı düştü.. 
Kafayı mı sıyırdın..”

“Sen ne dersen de arkadaş.. Haa unut* 
madan bundan sonra sağ partiye oyumu 
değil günahı mı verirsem... Bana da......
demesinler...”

“Yaa”...
“Sol partiye vereceğem sol partiye...

Adamlar bakalım ne yapacaklar..
Bunlardan kötüsü olmaz.. Mümkün değil.. 
Elim oy tuttuğundan beri bilmem ne ruhu 
mudur nedir onlara ve onların uzantılarına 
veriyorum. Babadan ne gördüysek Biz de

| sürdürüyorduk..
Şimdi vatanın düştüğü hale bak..

, Sınırlar tartışılıyor. Cumhuriyet sorgulanı
I yor.. Paramız pul oldu.. Başımıza çuval 

geçirdiler. Ne oldu bize yaaa.. Bizi bugün
lere getirenler bizim oy verdiklerimiz.

I Anamızı ağlatmışlar.. Haberimiz olmamış. 
Hay elimiz kopasıymış. Şimdi şimdi 
uyanıyoruz.. Çünkü bıçak kemiğe dayandı.

Bu lafları işçiden memurdan duyardık 
da.. İşadamından sanayiciden hiç duy
mazdık.

Demek ki gerçekten de ülkede taşlar 
yerinden oynamış.

Sermaye akımı tek yanlı..
Hep aynı yere doğru akıyor.
Ne var ki bu böyle gitmeyecek..
Sanayici ve işadamı da sol partiye oy 

vereceğim dediğine göre...
Uyanış mı başladı..
Umutlar mı tükendi..
Zaman gösterecek..
Gösterecek de...
Bize nankörlük etmese..
Çok sürmese ..

< İyiyi görmesek bile iyiye gitme 
olasılığını hissedelim.

Gazetemizi 
www.gemlikkorfezgazetesi.com 

adresinden okuyabilirsiniz

'Gemlik Körfez1

Sayfa 2

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, ilçe örgütünü ziyaret etti

“Gemlik benim ilçemdir’

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süredir 
rahatsızlığı 
nedeniyle siyasetten 
uzak kalan
CHP Bursa Milletveki 
li Kemal Demirel, 
dün ilk kez 
Gemlik örgütüne 
ziyarette bulundu. 
Parti binasında 
alkışlarla karşılanan 
Kemal Demirel 
birlikte geldiği 
Osmangazi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Memişoğulları ile 
ı'j n ıVA ı‘u ay Vd r u‘ı r 
uzak kaldığı ve 
"Benim ilçem" 
dediği Gemlik'e 
gelmekten mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Geçirdiği rahatsızlık 
nedeniyle eski 
gücünü yeniden 
toplamaya çalışan 
Kemal Demirel’i 
aralarında görmekten 
mutluluk duyduk
larını belirten 
CHP İlçe başkanı 
Erdem Akyürek, 
"İlçemizin Milletvekili 
aramıza hoş 
geldiniz" dedi. 
Kendisini siyasi 
çalışmalarında 
hep örnek aldıklarını 
söyleyen Akyürek, 
"Size örnek olarak 
kurduğumuz Kadın 
ve Gençlik Kollarını, 
hediye ediyoruz. 
Biz örgüt çalış
malarını sizden 
öğrendik, siz bizim

Demirel, "CHP'yi iktida^ 
getirecek en büyük güç 
kadınvegençlik 
kollarındır." dedi.

siyaset hocamızsıniz. 
Sizinle birlikte çalış
malarımız daha da 
canlanacak" dedi. 
SEVENLERİM İÇİN 
İYİLEŞTİM 
CHP'ye hayatını 
adamış biri olarak 
yeniden sevenleriyle 
birlikte olmanın ken
disini daha çabuk 
iyileştireceğini 
söyleyen Kemal 
Demirel, partinin 
tabanından en üşt 
organına kadar 
her yerde görev 
yapmış tek CHP'li 
olduğunu belirterek, 
yaşadığı hastalık ve 
çektiklerini anlatırken 
gözleri doldu.
"Ben CHP ile ve 
partimin terbiyesiyle 
büyüdüm" 
diyen Kemal Demirel, 
"CHP'yi iktidara 
getirecek en 
büyük güç kadın ve 
gençlik kollarımızdır.

CHP'yi onlar 
iktidar yapacaklar. 
Gençlere daha fazla 
önem verilmeli, 
Atatürk Cumhuriyeti 
gençlere emanet 
etti bizde gele
ceğimiz için, 
CHP'nin geleceği 
için gençlerimize 
daha çok önem 
vermeliyiz" dedi. 
Boğazında gördüğü 
rahatsızlık nedeniyle 
konuşması, zorlanan 
Demirel, en güçlü 
olduğu dönemde 
yaşamış olduğu 
hastalığı sanki 
hissettiğini ve 
kendinin tespit 
ederek doktorlara 
gittiğini söyledi. 
Demirel, "Kısa 
ve yorucu tedavi 
gördüm, siyasetten 
uzak kalmamak için 
bu yolu seçtim. 
Halkıma, dostlarıma 
ve partime olan

sevgim için iyileşmek I 
zorundaydım, 
onlara sorumluluğum. | 
vardı ve benim 
hızlı iyileşmemi

sağladı. Hastalığımı ; 
yendim ve aranıza 
yeniden katılıyorum. I 
Sizlerin beni 
sevmenizle 
bu hastalığı yendim, I 
örgütümün beni . 
arayarak bana 
ihtiyaç duyduklannı ı 
iletmeleri beni 
etkiledi ve bu lanet 
hastalığı sizlerin 
sayesinde yenmeyi 
başardım. Bundan 
sonra yine eskisi S 
gibi hep birlikte 
olacağız ve Gemlik I 
halkı beni nasıl 
kendi milletvekilleri | 
biliyorsa bende 
onları aynı şekilde | 
seviyorum.
Gemlik benim 
ilçemdir" 
şeklinde konuştu. IBURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR KÖRFEZ REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMUK
Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 5139683 Fax: 5133595

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından Haydariye'de Toplumsal Gelişimi Destekleme Faaliyeti yapıldı

Diş Hekimi Öze an VURAL

YazıYORUM

siyfasi.com

Suç cenneti... Türkiye.

Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkez Komutanlığı 

tarafından 
her yıl iki köyde 
uygulanan 
“Toplumsal Gelişimi 
Destekleme 
Faaliyetinin 
bu yıl ilki Haydariye 
Köyü’nde yapıldı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Askeri Veteriner 
Okulu ve 
Egtitim Merkezi : 
Komutanı 
fbpçu Kurmay 
Albay Özen 
Şenyiğit'in de 
bulunduğu ekibi 
Haydariye Köyü’nde 
Muhtar Halil 
İbrahim Pak ile 
köylüler karşıladı. 
Silahlı Kuvvetlerin 

Jköylerde başlattığı 
'“Toplumsal 
Gelişimi Destekleme 
Faaliyeti” kapsamın
da Haydariye 
Köyü’nde .yapılan 
törende ilk 
olarak köy konağı 
önünde bulunan 
alana yapılan 
Atatürk Büstü açıldı. 
Bayrağa sarılı 
Atatürk Büstü’nün 
açılışında konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, ‘‘Asker 
millet el ele 
düşüncesiyle büyük 
insan Atatürk'ün 
heykelini Haydariye 
Köyü’ne kazandıran 
askerimize teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Kaymakam Baygül 
ile Albay Şenyiğit, 
hazırladıkları 
kırtasiye torbalarını 
öğrencilere 
vererek onların 
eğitimlerini katkıda 
bulunurken, Albay 
Özen Şenyiğit, 
köy kahvesinde 
bulunan, kitaplığa 
Atatürk'le ilgili 
CD hediye etti. 
Toplumsal Gelişimi

Destekleme 
Faaliyeti içinde 
ihtiyaç sahiplerine 
kırtasiye ve erzak 
yardımı yapılırken, 
köy kahvesi kitaplığı 
da hizmete açıldı. 
Köy destek faaliyeti 
kapsamında yer alan 
hayvan sağlığı ekip
leri köyde bulunan 
hayvanlara aşı 
yapıldı. Diş Hekimi 
Yedek Subay Murat 
Tiryakı da köydeki 
küçüklerin diş 
kontrolleri yapıldı. 
Köylülere sağlık 
taramasında yapan 
Tabip Yüzbaşı Murat 
Seven, Köy Muhtarı 
Halil İbrahim Pak’tan 
başlayarak, açılışa 
katılan köylüleri

muayene ettiler A 
ve tansiyonlarını 
ölçtüler.
Köyde belirlenen 
ailelere de içinde 
kuru erzak bulunan 
paketler köy muhtarı
na teslim edilirken, 
köylülere bahçelerin 
de yetiştirdikleri 
meyveler konusunda

hijyenik bilgiler 
verildi. x 
Köy kahvesi önünde 
köylülerle sohbet 
eden Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Albay Özen Şenyiğit, 
Askeri Doktorun 
köylülere verdiği 
sağlık bilgilerini 
birlikte dinlediler.

Son yıllarda Türkiye bir suç cenneti olup 
çıktı.. Televizyonları açıp bakın; verdikleri 
haberlerin çoğunluğu asayişsizlik, terör, 
cinayet, kapkaç.. Gazetelerin manşet haber
leri çok zaman bu gibi haberlerle dolu..

Dürüst, devletine ve yasalara kalben bağlı 
vatandaşımı korku alıyor, haklı olarak nereye 
gidiyoruz diye gözlerini açarak soruyor..

Neden gördüğümüz, işittiğimiz tüm örnek
ler suçla ilgili ?..

Neden insanlarımızın topluma, hakka, 
hukuka saygısı yok?

Ve asıl soruyu soruyorum; Bu soruya 
dikkat ediniz !...

Neden suçluları cezalandırmaktan 
korkuyoruz?.. Neden?..

Aslında Türkiye’nin önündeki en önemli 
konusu bu olmalı..

Uyduruk kaydınk konularla, tesettürle, 
imam hatiplerle oyalanmak yerine seni, 
aileni bir hiç için öldüren, yollarda terör 
estiren, evinde dahi huzur içinde oturamaya- 
cak durum yanında başın kapalı olsa ne olur, 
açık olsa ne olur ?..

Kim ve hangi mazeretle yapmış olursa 
olsun yasaları, hakkı, hukuku çiğneyenin 
yakasına yapışmak, anasından doğduğuna 
pişman etmek olmalı..

O yaşlıdır, bu siyasetçidir, öbürü ünlüdür, 
bu bizim partidendir, bu bakandır, bu 
mafyadır, diyerek ayırım yapmadan..

Nasıl mı olacak bu iş derseniz 
yasalarımızı bizim insanlarımızın, eğitim 
düzeyimizin, toprağımızın yapısına uygun 
yaparak..

Amerika’da bir suç işlerseniz yaptık
larınızın karşılığını ödeyinceye ve tövbe 
edinceye kadar asla kurtulamazsınız.. 
Hukukun kayıtsız şartsız uygulandığı ülkeler 
de suçlunun kim olduğunun hiçbir önem 
taşımayacağı gerçeğidir..

Suçlu çok nüfuslu bir iş adamı veya 
siyasetçi de olsa yasalar karşısında eşittir, 
topluma zarar veren, yasalara göre suç 
sayılan bir hareket yapmışsa bunun hesabı 
sonuna kadar sorulur..

Kimsenin gizli veya açık dokunulmazlığı 
yoktur..

Yurt dışında yakalanan bir suçlu yıllarca 
ceza alıyor, ömrü ceza evlerinde geçerken, 
bizde ünlü bir uyuşturucu kaçakçısına yap
tıkları gibi, kısa bir hapis cezasından sonra 
iyi haline bakarak cezada indirim, af yasaları 
sonunda sokaklarınız hırsızlarla, katillerle 
dolar, bir Çoğu da evinize saldırmaya 
başlar...

Sen türbanla uğraş dur, hırsızlar, katiller 
evime, dükkanıma, arabama, saldırıyor, 
siyaset kürsülerinde bu bizden -şu sizden 
gibi ayırımlar yapılarak hırsızlar korunuyor...

Katil Danıştay’a giriyor, beş kat çıkıyor, 
katliam yapıyor, yaparken de, ceza evinde de 
“Türban için yaptım” diyor, bizim siyasiler 
oraya buraya bulaştırmak isteyerek işi ucuz 
(atıyorlar !...

Bu kafayla gittiğimiz içinde Türkiye bir 
kurtlar cenneti haline geldi...

En ağır suçları işleyenlere bile hak ettiği 
ceza veremeyen, hatta onları kahraman 
yapan, bakanlıktan dahi alamayan ülkelerde 
başınıza daha çok daha kötü şeyler gelir...

Bizim gerçeğimiz bu...
Bu gerçeğin kesinlikle değişmesi gerekir..

ABONE OLDUNUZ MU?
riÖİ'J / Jd ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

siyfasi.com
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AK Parti Gençlik Kolları tarafından İstanbul’un kurtuluşunun 553. yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi

ÂKP’İiler fetih için yürüdü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti Gençlik 
Kolları tarafından 

' organize edilen
İstanbul'un 
kurtuluşunun 
553. yıldönümü 
Fetih Yürüyüşü 
hareketli geçti, 
ilçe stadının 
bulunduğu yerden 
başlayan ve 
Orhangazi Caddesi 
ile İstiklal Cadde 
si’nde vatandaşların 
akışlarıyla devam 
eden Yenişehir 
OsmanlI Mehteran 
Takımı heybetli 
marşıyla İskele 
Meydanı’na geldi. 
Festival sahnesinde 

başlayan akşam 
şenliklerinde İl Genel 
Meclis Üyesi Ilhan 
Başaran okuduğu 
şiirlerle, kılıç kalkan 
ekibi de oynadığı 
güzel oyunlarla 
izleyenlerden 
alkış aldı.
Artvin ve yöresinin 
güzel ezgilerini 
seslendiren 
Berivan ve Yunus 
güzel sesleriyle ilgi 
toplarken AK Parti 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, İstanbul'un 
fethi üzerine 
açıklamalarda 
bulundu.
Parti gözetmezsizin 
fetih yürüyüşü

Sayfa

HplUNtUK SİYASI GAZETeHB

düzenlediklerini 
söyleyen Yılmaz, 
davet ettikleri 
Mehteran Takımı 
ile izleyenlerin 
zevkli bir akşam 
geçirmelerini diledi. 
İki aylık bir sürede 
kurduğu Mehter 
Takımı ile Gemlik'e 
gelen Yenişehir 
Belediye Başkanı 
Bülend Hamdi 
Cingil'e parti 
teşkilatı adına 
teşekkür eden

Gemlik AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin kendisine 
teşekkür ederek 
plâket verdi.
Mehter Takımının 
sahnede ilahiler 
okumasıyla sahneye 
fırlayan bir vatandaş 
ise protestoda 
bulundu.
İlahi okumak için 
camiye gitmelerini 
isteyen kişiyi polis 
ekipleri sahneden 
uzaklaştırdılar.

t
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 Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 nr
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 m: 
, Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

I ı

■i 
fi

Yalova’da Termal Baraj ı’ n m 
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 ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır, 
SEKER SİGORTA 

Madde ÖZALP

Tel:5132474 Fax;5141021'$_______________ |

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

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

TEMAA
www.tema.org.tr

http://www.tema.org.tr
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Dursun Solmaz
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Manavgat’a atandı
AKUT, Sağlık 
Bakanlığı ve 
Uludağ Üniversitesi 

«katkılarıyla İskele 
Meydanı’nda 
organ bağışı aldı. 

.İskele Meydanı’nda 
yapılan Özürlüler 
Şenliği’nde 
ve akşamında 
vatandaşlara organ 
bağışı hakkında 
broşürler dağıtan 
AKUT ekiplerine 
vatandaşlar 
ilgi göstererek 
bilgi aldılar. 
Organ bağışı 
yapmak isteyenlere 
form doldurtan 
AKUT ekibi 
Bursa Operasyon 
Birim Sorumlusu 
Aziz Doğan, 
halkımızın 
organ bağışına 
her geçen gün 
ilgisini artırdığına 
dikkat çekerek, 
hayat kurtarmanın 
yaşamak gibi 
güzel olduğunun 
bilinmesini istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kız Meslek 
ve Anadolu Meslek 
Lisesi Müdür Vekili 
Dursun Solmaz 
Antalya'nın 
Manavgat ilçesine 
tayin oldu. 
Kendi isteği ile 
tayinini isteyen 
Dursun Solmaz 
yaklaşık iki yıldan 
bu yana Kız Meslek 
Ve Anadolu meslek 
Lisesi Müdür Vekili 
olarak görev yapıyor. 
Mesleğe ilk olarak 
Gaziantep Gazi Orta 
okulunda başlayan 
dursun Solmaz, 
daha sonra geldiği 
Gemlik Kız Meslek

Lisesi’nde 20 yıldan 
bu yana görev 
yapıyor.
Sırasıyla öğretmen
lik, Müdür 
Yardımcılığı, Müdür 
Baş Yardımcılığı ve 
son olarak Müdür 
Vekili olarak görev 
yapmakta olan 
Dursun Solmaz, 
Manavgat Kemer 
Turgut Şen İlköğre
tim Okuluna branş 
öğretmeni olarak 
tayin oldu. 
Dursun Solmaz'ın 
Okulların kapanma 
tarihi olan 19 
Haziran 2006'dan 
sonra Gemlik'ten 
ayrılacağı öğrenildi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
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. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0224) 513 % 83 Fax: (0.224) 513 35 85

33 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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{Seyfettin ŞEKERSÖZ'

Gemlik Belediyesi 
ile4lçe Milli Eğitim j 
Müdüçffiğii'nün 

düzen^^r4nBy ud 
I Bahçe SatranfoYiqBy

11 Eylül IfköğçgHpı^ii 
OfcMİU ll»a sY 
bulunarrŞ^fcrapç şc8 
alany^acd<mrjo nOe 
başla yanturnuvanm 
açılış kfctfdoiesirû [Ey 
Be ledtye Başkanı u d 
MehmetTurgutkesti. 
15HköğretimOku|u 
birinci Ye ikincio mit 
kaddmette fr e misi ğö 
30 öğrenciniflo niyet 
katrithğrnloB nuaıuO 
BahçeSatranç I i mjIO 
Turnuv&i’ndbD idinst 
maisehieföH nsıissH 
okuftPkâüfftftfJrann o s 
M^rrfelPTurğut.! iye I

.«ilk satranç 
hamlesini İlçe

| Milli Eğitim 
Müdürü Mehrnet

| Ercüfnen'le^H 
bjrlikte yapacaki3 
turnuvayı Başlattılar. 
Kâfdballk İzleyicinin 
tâta^^ttiölobcnA sv 
BâhçÖ 
Turnâ^r^ftfciâu2ıua 
derece alâhbkül 
ve öğfrbricrfefi n61^ 
Belediye Öa^Rdht7' 5 
Mehmet1 Turgut 3 
tarafiWa^Vınin>YGi 
ödüllendirilecekler. 
Gehlfîİ$‘te 
^g|ce ft Eylül u,

bâhÇesM îJ 
^9reöci- j 

flVTÖ1 W^4KV9isiPh 
' .X 

a • rtU¥RıÖS®^jj?iLib 
f'n de 

y^P?.Wagı öğrenildi, i

Bahçe Satranç Turnuvası’na 
15 İlköğretim Okulu birinci ve ikinci 

kademeden 30 öğrengj^tıldı.

iT-feS

Tuffluy^ınaç"^ kurde|esini «W 
BWfye "MMgMhnNt Turgât^6;

www.geml ikkorfezcjazetesı
ÜM; M—J.. ■   ■“  com

http://www.geml
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KDV’de iade yeniden düzenleniyor
Maliye Bakanlığı, 
katma değer ver
gisinde indirimli 
orana tabi işlem
lerdeki İade uygula
masını yeniden 
düzenliyor 
Bakanlıkça hazır
lanan KDV Genel 
Tebliğ Taslağı'na 
göre, indirimli orana 
tabi İşlemlerden KDV 
konusuna girmeyen
ler, KDV beyan
namelerine dahil 
edilmeyecek. 
İndirimli orana tabi 
işlemlerden doğan 
KDV alacakları, 
mükellefin kendisine 
ait vergi borçları ile 
SSK prim borçlarına 
mahsup edilebilecek. 
Ancak, İthalat 
sırasında uygulanan 
vergiler, bu kapsam 
içinde yeralmayacak. 
Yıl içinde mahsuben 
iade edilecek KDV 
tutarlarının hesaplan
masına, ilgili yılın 
Ocak ayından 
itibaren başlanacak. 
Hesaplama, aylar ■ 
itibariyle ve kümüla 
tif olarak gerçekleşti 
rilecek. 3 aylık 
vergilendirme 
dönemine tabi olup,

İndirimli oran kap
samında işlemleri 
bulunan mükellefler, 
hesaplamaya Ocak- 
Şubat-Mart dönemi 
ile başlayacak. 
Bu şekilde yapılacak 
hesaplama sonunda, 
iade tutarının 10 
bin YTL'yl geçtiği 
dönemde aşan kıs
mın, İzleyen dönem
lerde ise tamamının 
mahsuben ladesi 
talep edilebilecek. 
Taslak uyarınca, 
vergilendirme 
dönemleri İtibariyle 
4 bin YTL'yl aşmayan 
mahsup talepleri, 
inceleme raporu ve 
teminat aranmak
sızın, bu tutarı aşan 
talepler ise vergi 
inceleme ya da 
yeminli mail müşavir 
tasdik raporu 
karşılığında 
yerine getirilecek 
İndirimli orana tabi 
işlemlerden doğan 
iade alacağının yılı

İçinde mahsuben 
İade edilemeyen 
kısmı, izleyen yıl 
İçinde mükellefin 
isteğine bağlı olarak, 
nakden veya mah
suben İade edilebile
cek. İade talebi en 
erken, İzleyen yılın 
Ocak dönemine alt 
olarak, Şubat ayı 
içinde, en geç de 
Kasım dönemine 
ait olup, Aralık ayı 
içinde verilecek KDV 
beyannameleri ile 
yapılabilecek.
Bu durumdaki telafi 
edilemeyen vergi 
tutarları, yıl İçinde 
mahsup edilen 
vergiler dikkate 
alınmadan hesaplana 
cak. Söz konusu 
tutardan yıl içinde 
mahsup edilen 
vergiler düşürülecek 
ve kalan kısmın 10 
bin YTL'yl aşan 
bölümü, iade 
edilebilecek KDV 
olarak hesaplanacak

Özürlü öğrencileri 
MEB himayesine alıyor
Milli Eğitim Bakanı' 
Hüseyin Çelik, 
"Bugünden itibaren 
bütün özürlü 
yavrularımız 
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
himayesi altındadır. 
Bu Türkiye Cum 
huriyetl tarihinde 
bir İlktir" dedi, 
özel Saygı Eğitim 
Kurumlarının 
engellilere yönelik 
okulunun açılış 
töreninde konuşann 
Çelik, özürlüler 
Yasası'nın 
çıkarılmasının 
hükümetlerine 
nasip olmasının 
kendilerini çok 
mutlu ettiğini 
söyledi.
Eksikliği hissedilen 
pek çok konunun bu 
yasada yer aldığına 
işaret eden Çelik, 
eskiden sosyal 
güvencesi bulun
mayan engelli çocuk
ların özel eğitime

muhtaç olsa bile 
devletten destek ala
madığını ifade etti. 
Türkiye'nin sosyal, 
laik bir hukuk devleti 
olduğunu, ancak 
"sosyal devlet" 
ilkesinin bugüne 
kadar tam anlamıyla 
uygulanmadığını 
kaydeden Çelik, 
bu durumun 
engellilerin sorunları 
noktasında da ortaya 
çıktığını belirtti, 
özürlülerin bu yasay
la sosyal güvenceye 
kavuşacağını anlatan 

Çelik, "Yarından 
itibaren bütün özürlü 
yavrularımız Milli 
Eğitim Bakanlığının 
himayesi altındadır. 
Bu Türkiye 
Cumhuriyeti 
tarihinde bir ilktir. 
Yavrularımız özel 
öğretime muhtaçsa 
ister SSK'lı, ister 
Emekli Sandığı'na, 
Bağ-Kur'a bağlı 
olsun, isterse hiçbir 
sosyal güvencesi 
olmasın 329 YTL'ye 
kadar yardım yapıla
cak" diye konuştu.

^0^ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISANj

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SINHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

L 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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Sosyal Sigortalar Kanunu 
aynen kabul edildi

Sivile, askeri mahkeme yok

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in bir kez daha 
görüşülmek üzere 
iade ettiği Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu, TBMM 
Genel Kurulunda 
aynen kabul edildi. 
Temel yasa olarak 6 
bölümde ele alınan 
kanunun görüşmeleri 
sırasında, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, mil
letvekillerinin soru
larını cevaplandırdı. 
Kolesterol ilaçlarının 
devlet tarafından 
karşılanmasına ilişkin 
uygulamaya yönelik 
soru üzerine Başesgi 
oğlu, "Bu ilaçların 
hangi şartlarda 
karşılanacağı konu 
sunda bir algılama 
sıkıntısı var. İlgili 
Bakan arkadaşa, 
konuyu ileteceğiz. 
Yanlış anlaşılmalar 
düzeltilerek, bu 
ilaçların hastalara 
verilmesinde eski 
uygulamaya devam - 

edilecek" dedi. 
Bakan Başesgioğlu, 
sosyal güvenlik 
mevzuatının, 950 
maddelik dağınık 
ve parçalı bulun
duğunu, yeni düzen
lemelerle mevzuatın 
172 maddeye 
indirildiğini anlattı 
Kız çocuklarının 
sağlık hizmetinden 
yararlanmalarına 
ilişkin soruları da 
cevaplandıran 
Başesgioğlu, "Kız 
çocukları, 18 yaşına 
kadar hangi şartta 
olursa olsun ücretsiz 
sağlık hizmetinden 
faydalanacaklar. 
Kız çocuklarından 
orta öğretim görenler 
20, yüksek öğrenim 
görenler ise 25 yaşı
na kadar sağlık 
hizmeti alacaklar" 
diye konuştu. 
Görüşmelerin 
tamamlanmasının 
ardından yapılan 
oylamada Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu, aynen 
kabul edildi.

Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
sivillerin askeri 
mahkemelerde 
yargılanmasına 
ilişkin düzenlemeye 
son verilmesi 
gerektiğini belirterek, 
"Orhan Pamuk 
gibi bir yazar, 
yazısından dolayı 
askeri mahkemede 
yargılanırsa, bunun 
dünya çapında 
yansıması olur" dedi. 
TBMM Adalet 
Komisyonu, 
Askeri Mahkemeler 
Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü 
Kanunu'nda 
değişiklik yapılmasını 
öngören kanun 
tasarısını, alt 
komisyona sevk etti. 
Tasarı hakkında 
komisyona bilgi 
veren Milli Savunma

Dış ticaret 
açığı yüzde 
50 arttı

Bakanı Vecdi 
Gönül, Anayasa 
ve bazı kanunlarda 
yapılan değişikliklerin 
askeri yargıya da 
yansıtılmasının 
gerekli hale geldiğini 
belirterek, tasarıyla 
sivillerin askeri 
mahkemelerde 
yargılanmasına son 
verilmesinin amaç
landığını söyledi. 
Başta Türk Ceza 
Kanunu ve onun 
uygulanmasına 

2006 yılı Nisan ayında ihracat, 
geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 6,1 azalarak 5 milyar 754 
milyon dolar, ithalat ise yüzde 
14,2 artarak 10 milyar 954 
milyon dolar olarak açıklandı. 
Söz konusu ayda dış ticaret 
açığı, yüzde 50 artışla 5 milyar 
200 Milyon dolar oldu.

yönelik diğer kanun
ların, Askeri Ceza 
Kanunu ile Askeri 
Mahkemelerin 
Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü 
Hakkındaki Kanun'u 
etkilediğini anlatan 
Gönül, sivillerin 
askeri mahkemelerde 
yargılanmasıyla ilgili 
yeni düzenlemenin, 
AB sürecindeki öne
mine işaret etti. 
Gönül, "Orhan 
Pamuk gibi bir yazar 

yazısından dolayı 
askeri mahkemede 
yargılanırsa, bunun 
dünya çapında yansı
ması olur. Sivillerin 
askeri mahkemede 
yargılanmasına son 
veren uygulamayı 
ne kadar çabuk 
çıkarırsak, AB 
sürecinde o kadar 
çok mesafe almış 
oluruz" dedi.
Yapılan görüşmeler
den sonra tasarının 
alt komisyona sevk 
edilmesi kararlaştın 
lirken, tasarının bu 
dönem yasalaşma- 
ması durumunda, 
sivillerin askeri 
mahkemede yargılan
masına ilişkin mad
denin, bir kanun 
teklifiyle tek madde 
ola rak Genel Kurula 
indirilmesi görüşü 
benimsendi.

TCıttoye'nın SügernMHtaiar'mOdn önyu.
'Tffltnonranr-

taksit

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : II Sırameşeler - BURSA 
www,vaillant.com.tr bilgitf&vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 Euro = 1.75 YTL olarak sabitledik!

Peşin 4 vade 
fiyatına | U veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir «e

vaillant.com.tr
vaillant.com.tr
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HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOM0KAY ‘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.
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.

TOMSKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Optimistler yarıştı
Gemlik Körfez’inde 28 Mayıs’ta Borusan 

Kupası optimistler yelken yarışları birinci
lerini belirlemek üzere denize açıldılar. 
Güzel bir günde ypılan müsabakaların 
heyecanını hep birlikte yaşadık.

İşte biz bu günleri bekliyoruz Gemlik 
şenlensin, Gemlik’te güzel şeyler olsun 
diye.

iki gün boyunca yarışan optimistlerin 
yelken yarışları saat H.öo’de başlayıp 
16.oo’da bitti ve yarış sonnd dereceye 
girenlere kupa ve madalyaları verildi.

AKP Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’a, katılan ve destek veren tüm 
Gemliklilere Yelken Kulübü’ne verdikleri 
destekten dolayı teşekkür ederim.

ARMUTLU’DA
SATILIK ARSA

✓ 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

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) , . 513 65 30
✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ TETKİKLERİ Fax: (0.224) 513 65 18

► İskele Mevkiinde 
►Anayola cepheli 

►4 kat imarlı 
► 650 m2 arsa sahibinden

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

GRUP AİLE 

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

UMURBEY’DE 
SATILIK LÜKS VİLLA

► BAYAR EVLERİNDE 
►583 M! 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

rn « pnM ABONE OLDUNUZ MU? 
I don ABONE OLUN 
SSSHSE OKUYUN OKUTUN

SATILIKTIR.
Tel: (0.535) 348 84 17

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer.”

DEVREN SATILIK MARKET
Yalova Yolu üzeri

Dörtyol kavşağında 
Koç Otobüs Yazahanesi yanı 

63 m2 HİSAR MARKET 
sahibinden devren satılıktır. 
Tel : 514 77 13

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 49131 30 ‘GemlikKörfez’interıette ►
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Dünyayı kadınlar mı yönetiyor?
"Erkekler istediği 
kadar caka satsın, 
hava atsın dünyayı 
yönetip onları bir
birine kırdıran" kadın
lardır diyor Dr. Kemal 
Gülden. Gülden'e 
göre erkekler kadının 
bu gizli gücünü 
bildiği için ona baskı 
yapıyor.
"Anlamak evrende 
varlığımızı kanıtla 
mak, yaşadığımızı 
kanıtlamak için en 
temel insan ihti 
yacıdır. Tarihi belge 
ler incelendiğinde 
herkesin peşinden 
koştuğu zenginliğin 
ve zenginlerin isim
lerinin hiç bir kıymeti 
olmadığını görürsü 
nüz. Ama anlama 
yeteğini işleterek tari
he ölümsüz imzalar 
atmış düşünür, bilim 
adamı, sanatçı, bilge 
ve devlet adamları 
hâlâ yaşamaktadırlar. 
İnsan tarihinde bir 
şey yazılmış ise 
orada mutlaka bir ' 
amam ürünü vardır" 
diyen Dr. Kemal 
Gülden, Anlamanın 
gizemi adlı eserinde 
"Kadını anlama" 
konusuna hayli geniş 
bir yer vermiş... 
Sizlere bu eserin 
Dünyayı kadınlar mı 
yönetiyor adlı 
bölümünden alıntılar 
sunuyoruz. Her felse- 
fik yargı gibi bu 
çıkarımlar da şüphe
siz pek çok yönü ile 
tartışmaya açık.
Ancak kadına yönelik 
şiddetin, aldatma 
vakalarının ve kadın
lar yüzünden işlenen 
cinayetlerin arttığı bir 
dönemde, konuya bil
imsel bir giriş olması 
açısından önemlidir. 
DÜNYAYI KADINLAR 
MI YÖNETİYOR?
Kadın erkek ilişkileri 
insanlık tarihi boyun
ca çok önemli bir 
konu olmuş, hiçbir

S.NO
1-
2
3
4
5
6

çağda güncelliğinden 
bir şey kaybet
memiştir. Aslında bu 
konunun sürekli 
güncel kalmasının 
sebebi; ilişkinin 
bilincimizde çok 
derin anlam 
basamakları oluştur
ması, üstelik bu 
basamaklardaki 
anlam öğelerinin 
yaratılışla getirilmesi 
ve akıl yolu ile 
değişikliğe kapalı 
olması, buralardaki 
motivasyon ve 
çatışmaların sürekli 
olarak bilincimizi 
meşgul etmesidir. 
KADINLAR ÇOĞU 
KEZ SEZGİLERİYE 
DOĞRUYU 
HİSSEDER 
Hepimiz biliriz ki 
kadınlar karşılarına 
çıkan olayları açık
larken erkeklere göre 
daha çok duygularıy
la ve sezgileriyle 
karar verir. Beğenme 
ve seçme gibi konu
larda neden ve nasıl 
beğendiklerini ifade 
edemeseler bile 
kararlan daha 
kesindir ve genellikle 
de haklı çıkarlar. 
Erkeklerinse karar
larında sebep-sonuç 
ilişkileri daha belirgin 
olsa da, karar süreç
leri çatışmahdır.
Kadınlar erkeklere 
göre kendilerinden 
daha emindir, kendi
leriyle daha barışık 

ÖZEL TURUNCUM Y. DİL VE BİLGİSAYAR KURSU 
2006-2007 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANI 

KDV DAHİL

Rukiye BAŞUĞUR - Kurs Müdürü 
B - 2631

PROGRAMIN ADI BİR DERS SAATİ ÜCRETİ
BİLGİSAYAR İŞLETMEN 1.00 TL 160.00 TL
İNGİLİZCE 1.35 TL 162.00 TL
MUHASEBE 0.456 TL 250.00 TL
İKTİSAT 0.456 TL 250.00 TL
İŞLETME 0.456 TL 250.00 TL
MATEMATİK 0.456 TL 250.00 TL

yaşarlar. Onların 
çatışmaları daha çok 
erkek egemenliğinin 
koyduğu engelleyici 
kurallar yüzündendir. 
ERKEK KADINA 
BAĞIMLIDIR 
Kadın ve erkek bir
birine çok benzemek
le beraber derin 
anlamlsasamakların- 
da farklı yaradılışlara 
sahiptirler. Bu yüz
den birbirlerine karşı 
motivasyonları çok 
kuvvetlidir. Ancak bu 
karşılıklı motivas 
yonun şiddeti, çıkış 
zeminleri farklı 
olduğundan, primer 
(doğal) süreçler 
açısından erkeğin 
kadına bağımlı, 
segonder (akılla 
edinilmiş) süreçler 
açısından bakıldığın
da kadının erkeğe 
bağımlı olduğu 
görülmektedir. Ancak 
primer süreçler ikin
cil süreçleri denet
tiğinden, neticede 
erkekler tüm faaliyet
lerinde kadına bağım
lı yaşamaktadır. 
Eylemlerinde özgür 
davranıyor gibi 
görünmesine rağ
men, temel basamak
larda kadına motive 
olarak yaratıldığı için, 
erkeğin verdiği her 
karar aslında kadının 
istekleri doğrultusun
da olmaktadır.
Ana ve çocuk ilişki
lerini nedensellik 

basamaktan açısın
dan incelersek, 
çocuğun en az iki 
fark edilebilir 
basamakta anneye 
bağlı olduğunu 
görürüz. Çocuk, 
annesine, kendisini 
dünyaya getiren ve 
doğumundan itibaren 
tüm ihtiyaçlarını 
karşılayan varlık 
olması yönünden iki 
nedensellikle bağlıdır. 
Erkek açısından 
bakıldığında, hem 
anne, hem de 
ihtiyaçlarını 
karşılayan annesinin 
bezeridir.
Annelik ve çocukluk 
ihtiyaçlarının 
karşılanması derin 
ihtiyaç basamakları 
olup erkek, erişkin
liğinde de tüm 
yaptığı işlerde bu 
ihtiyaçlarının karşı
landığından emin 
olmak zorundadır. Bu 
ihtiyaçların doyurul
masını sürekli olarak, 
gayri iradi olarak arar 
ve ister. Bu yüzden 
erkek, arkasında 
kadının olmasını 
sürekli ister. Kadınını 
kaybettiğinde çok 
derin bunalıma düşer. 
Sanki kendini zemin- 
siz hisseder. Erkek, 
eşi ile anne arasında
ki benzerliği anlam
landırıp derin bi 
linçine kaydetmiştir. 
Erkeğin şiddetle 
ihtiyacı olan bu iki 
nedensellik basama 
ğını bir üçüncüsü 
tamamlar: Üreme ve 
cinsellik ihtiyacı da 
kadınla birlikte 
karşılanmaktadır. 
Şimdi baktığımızda 
erkek için gerekli 
ihtiyaç basamağını 
kadın kendisinde 
taşımaktadır.. Dolayı 
sı ile bu basamaklar
da çatışma olursa 
erkeğin eminlik duru
mu, kendini hissediş 
biçimi bozulmaktadır.
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Dondurma kalsiyum ve fosfor zengini
Yaz aylarının 
vazgeçilmezlerinden 
olan dondurmanın 
kemiklerin başlıca 
yapıtaşlarından olan 
kalsiyum ve fosfor . 
yönünden zengin 
olduğu, ancak günde 
100 gramdan fazla 
tüketilmesinin kilo 
sorununa neden ola
bileceği bildirildi. 
Erciyes Üniversitesi 
Atatürk Sağlık 
Yüksekokulu 
Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. 
Neriman İnanç, 
hijyenik koşullarda 
üretilen dondur
manın, aşırıya 
gidilmemesi halinde 
son derece yararlı bir 
gıda maddesi 
olduğunu söyledi. 
Dondurmanın 
içeriğinin kalsiyum 
ve fosfor açısından 
zengin olduğunu 
kaydeden İnanç, 
kemikler için 
vazgeçilmez olan bu 
minerallerin eh iyi 
kaynağının süt ve 
süt ürünleri

olduğunu belirtti. 
100 gram sütteki 
kalsiyum ve fosfor 
miktarının, yapılışın
daki yoğunlaşmadan 
dolayı dondurmada 
daha fazla bulun
duğunu ifade eden 
İnanç, "100 gram 
dondurmada 135 mg 
kalsiyum bulunmak
tayken sütte bu mik
tar 115 mg'dır. Yine 
100 gram dondurma
da 115 mg fosfor 
bulunmaktayken 
sütte bu miktar 92 
mg'dır. Dünya Sağlık 
Örgütü 1-10 yaş için 
800 mg, 11-24 yaş 

için 1200 mg, son
rasında 800 mg/gün 
kalsiyum alınmasını 
önermektedir. Yani 
ergen dönem ile 
menopoz döneminde 
daha çok ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Bu nedenle bu yaş 
aralığındakiler daha 
çok dondurma 
tüketmelidir. 
Dondurma ayrıca, 
B grubu vitaminleri 
ile A vitamini 
bakımından da 
zengin bir 
kaynaktır" dedi. 
100 gram dondur
manın vücuda 190- 
200 kalori sağlaya
cağının unutulma
ması gerektiğine 
dikkati’ çeken İnanç, 
"Günde 100 gramdan 
daha fazla dondurma 
tüketilmesi şişman
lığa neden olabilir. 
Özellikle anne ve 
babaların çocukların 
çlondurma tüketimini 
kontrol altında tut
ması, sağlıkları 
açısınmda yararlı 
olur" diye konuştu.

Yazın zehirlenmeler artıyor
Zehirlenme olay
larının sıcaklara bağlı 
olarak arttığına dikkat 
çeken uzmanlar, yaz 
mevsiminde yiyecek
lerin hazırlanması 
sırasında temizlik 
kurallarına gereken ' 
özenin gösterilmesi 
gerektiğini bildirdi.
İç Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Koptagel 
İlgün, yaz mevsi
minde süt ve süt 
ürünleri, kremalı yiye
cekler, mayonezli, 
yumurtalı yiyecekler, 
pişirilip uygun 
koşullarda saklan
mayan et ve deniz 
ürünlerinin bozulma 
riski en yüksek 
gıdalar arasında yer 
aldığını belirterek, 
beklemiş ve mikro
plarla kirlenmiş 
besin maddelerinin 
yenilmesinin gıda 
zehirlenmelerine 
neden olduğunu kay
detti. Gıda ve içecek
lerin enfeksiyona yol 
açan mikroorganiz
malarla veya zehirli 
maddelerle bulaştık
larında zehirlenmeye 
neden olduklarını 
vurgulayan Prof. Dr. 
İlgün, "Süt ve süt 
ürünleri, kremalı yiye
cekler, tavuk ve diğer 
kümes hayvanlarının 
etleriyle hazırlanan 
yiyecekler, mayonezli, 
yumurtalı yiyecekler, 
pişirilip uygun 
koşullarda saklan-

ürünleri, bozulma 
riski yüksek yiyecek
lerdir" dedi.
Yiyecek ve içecek
lerin saklanması, 
hazırlanması ve 
sunulması aşa
malarında uygun 
sağlık koşullarının 
olmamasının gıda 
zehirlenmelerini 
önemli bir sorun 
haline getirdiğini 
ifade eden Prof. Dr. 
İlgün, kişisel temi
zliğe özen göster
ilmemesi ve kirli 
suların gıda zehirlen
melerine neden 
olduğunu söyledi. 
Gıda zehirlen
melerinin belirtilerinin 
zehirlenmeye yol 
açan bakterinin özel
liğine göre değiştiğini 
belirten Prof. Dr. 
İlgün, ancak pek 
çoğunda bulantı, 
kusma, ateş, karın 
ağrısı, kanlı ishalin 
gözlendiğini kaydetti. 
Yazın tarım ilaçlarına 
bağlı zehirlenmelerin 
de arttığına dikkat 
çeken Prof. Dr. 
Koptagel İlgün, 
"Tarımsal ilaç 

laçlama yapan 
kişilerde görülebildiği 
gibi, ilaçlama yapılan 
yere yakın olanlarda 
da görülebiliyor.
Rüzgarın etkisiyle 
dağılan ilaçlı 
havayı soluyanlar 
etkilenebiliyor.
Özellikle, tatil 
nedeniyle gidilen 
yörelerde ve kırsal 
kesimde dalından 
koparılarak yıkan
madan yenilen 
meyvenin ilaçlı ola
bileceği dikkate alın
mıyor. Bu da tarım 
ilacı zehirlenmelerine 
neden olabiliyor" 
diye konuştu.
Tarım ilacı zehirlen-, 
meşine neden olabile
cek meyvelerin başın
da üzümün geldiğini 
söyleyen Prof. Dr. 
İlgün, asmadan 
üzüm koparıp yeme 
keyfinin zehirlenme 
olayıyla üzüntüye 
dönüşebildiğin! ifade 
etti. Prof. Dr. İlgün, 
her sebze ve meyve 
nin mutlaka iyice 
yıkandıktan sonra 
yenilmesi gerektiğini 
belirtti.
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Gençlik Kampı’nda geri sayım başladı
Tatil imkanı olmayan 
gençlere hem güzel 
bir tatil yaşatma, 
hem de kentlilik 
bilinci kazandırma 
amacıyla Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu yıl 
6.’sını düzenlediği 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı için 
geri sayım başladı. 
Kamp için heyecanlı 
bekleyiş devam 
ederken, BURFAŞ 
Genel Müdürü 
Abdurrahman Tığ 
başkanlığında 
Ürünlü’de yapılan 
toplantıda, hazırlıklar 
bir kez daha 
gözden geçirildi. 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nda 
hazırlıklarının 
tamamlanmak üzere 
olduğunu söyleyen 
Tığ, eksiklerin bir 
hafta içerisinde 
giderileceğini 
belirterek, 
“Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
bir gelenek haline 
gelen kamp ateşi

bu yıl yine büyük bir 
coşku içerisinde 
yanacak" dedi.
KAMPTAN
BİN 600 ÖĞRENCİ 
YARARLANACAK 
Tatil yapamayan 
12-15 yaş arasındaki 
öğrencilere hizmet 
veren kamptan 
bugüne kadar 
12 bin 500 öğrenci 
yararlandığını, 
bu yıl da ilk ateşin 
26 Haziran Pazartesi 
yanacağını söyleyen 
Tığ, “139 bin 
metrekarelik 
Türkiye'nin en 
büyük kampı olan 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’na 
2005 yılında 7 bin 
başvuru oldu. Bu yıl, 
bu rakam şimdiden 
geçildi ve 7 bin 500 
başvuru oldu. Bu 
yüzden geçen yıl 
olduğu gibi yine 
bu yıl da bin 250 
kişilik kamp kapa
sitesini bin 600 
kişiye göre 
hazırlayacağız " 
diye konuştu.

Gençler, kampta 
hem eğlenecekler, 
hem öğrenecekler 
Milli Eğitim'e bağlı 
40 eğitimci öğret
menin görev 
yapacağı kampta, 
ilk dönem
26 Haziran- 5 Temmuz 
tarihleri arasında 
düzenlenecek, 
Kampların 10-19 
Temmuz, 24 Temmuz- 
2 Ağustos, 7-16 
Ağustos tarihleri 
arasında 4 
dönemde şeklinde 
gerçekleştirileceğini 
ifade eden Tığ, 
“Her dönemde 200 
erkek ve 200 kız 
olmak üzere toplam 
400 genç kamptan 
yararlanacak. Türkçe 
dil sevgisi, şiir, kent 
kültürü, kentlilik 
bilinci, aile içi 
iletişim, ilk yardım 
ve hayat kurtarma 
derslerinin zorunlu 
olacağı kampta ayrıca 
resim el sanatları, 
bilgisayar, müzik, 
modern ve halk 
dansları, satranç,

tiyatro, drama, ani
masyon gösterilerine 
de yer verilecek.
Gençlerin boş vakit
lerini geçireceği

kütüphanenin de 
olduğu kampta 
öğrenciler, Bursa 
kültür ve çevre 
gezisinin yanı

sıra Uludağ ile 
İznik'i de 
tanıma imkanı 
bulacaklar” 
şeklinde konuştu.

DOĞAL GAZLI HAYAT nf
OH NE RAHAT
TAKSİTLİ BAHİR KAMPANYASI

.. ■■ .... ■ v-x. '

8 TAKSİT
AYDA 22.5$

6 TAKSİT
AYDA 30$

f»NİSAN W r HAZİRANI 
Mi MAYIS ’ " 31 HAZİRAN ]

TARİHLERİ ARASINDA 
ABONE OLANLAR 
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GEM D AŞ
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

DOĞAL GAZ

BEDAVA

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR 
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.
İrtibat Tel : 513 29 29



Belediye Meclisinde yen ı spor salonu nun cretler

Belediye Meclisi toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını pazartesi günü yapacak. Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut Başkanlığında toplanacak oalan Belediye Meclisi gündeminde, Spor Salonu ücetinin belir
lenmesi, 2006-2009 yılı stratejik planlama taslağının görüşülmesi ve imar İle İlgili konular yer alıyor.

ÖSS’ye gireceklere 
MEB’den destek

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSS sınavına 
girecek lise ve OKS sınavına girecek 
ilköğretim son sınıf öğrencilerine 
sınav desteği verecek. Devamsızlık 
ların yüksek olması üzerine tüm ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında "Danışma 
Büroları" açılması kararlaştırıldı. 7'de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Ulaştırma Bakanı Binall Yıldırım’ın 4 maddeden oluşan soru önergesini cevaplamasını istedi.

Kadri GÜLER
kadri gulcr@hotmail.com

Güne Bakış

Demiryolu
CHP Bursa Milletvekili Sevgili Kemal Demirel 

ciddi bir rahatsızlık geçirdi.
Uzun süren tedavisinden sonra görevini bırak

tığı yenden sürdürmeye başladı.
önceki gün İlçemize geldi.
Gemllk'l hiç boş bırakmadı.
Köy köy, mahalle mahalle gezidl..
Balıkçının, zeytincinin sorunlarını TBMM 

taşıdı.
Soru önergesi üzerine soru önergesi verdi.
Kemal Demirel, mllletveki olmadan önce 

Bursa'ya DEMİRYOLU yaptırılması için bllnlerce 
İmza topladı. Bunun İçin IIII, ilçe ilçe dolaştı.

önünüze bir Türkiye haritası alın ve 
Demiryollarını gösteren işaretlere bakın.

Bir tek Bursa İlinden demiryolunun 
geçmediğini göreceksiniz.

Türkiye'nin ekonomisi en gealişmlş III olması
na, İki tane liman llçemlsi bulunmasına karşın 
Bursa da demiryolu yoktur.

Taşımacılık, yalnız karayolu üzerinden kam 
yon ve TIR'larla yapılmaktadır.

Bu tür taşımacılık, demiryolu taşımacılığına 
göre ne kadar pahalı olduğunu yazmaya gerek 
yoktur. Oysa, OsmanlI dönemende Bursa İle 
Mudanya arasında bir demiryolu olduğunu hepi 
mlz biliyoruz.

Cumhuriyetin İlk yıllarından sonra demiryolu 
politikası rafa kaldırıldı. Bilhassa DP iktidarında 
ABD'nln Marşall yardımı İle dışa bağımlı karayolu 
taşımacılığı ön plana çıkarıldı.

Bu politika bugünde değişmedi.
Siyasetçilerimiz, ucuz ve ulusal olan demir 

yolu ile taşımacılığını halka komlnistllk olarak 
sundular.

Vatandaşın gözlerine baka baka yalan 
söylediler.

Bursa artık bugünkü ekonomisiyle demiryolu 
na İhtiyaç duymaktadır.

Gemlik İse gelişmesiyle buna daha çok ihtiyaç 
duymaktadır.__________________________

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
Eskişehir-Osmaneli-Bursa-Bandırma 
bağlantılarını içine alan demiryolu 
projesi için Ulaştırma Bakanı B i nal i 
Yıldırım’a 4 maddeden oluşan soru 
önergesi verdi. Demirel, Bursa ilinin 
coğrafi yapısı ve sahip olduğu doğal 
zenginlikler sayesinde, ekonomiye 
yerdiği katkıların her geçen gün art
makta olduğunu belirterek, "Bu katkı
ların daha da arttırılması için ulaşımla 
ilgili sorunların çözülmesi gerekmekte
dir. Bursa ilinin demiryolu hizmetinden 
yararlanamaması büyük bir eksikliktir. 
BursalI vatandaşlarımızda bu konuhun 
destekçisidir” dedi. Haberi sayfa 3’de

Bursa'da işadamını öldüren 
genç kız yakalandı

Otomobilinde bıçaklanarak öldürülen oto 
büs işletmecisinin katil zanlısı olduğu öne 
sürülen genç kız gözaltına alındı. 3 yerinden 
bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk babasının 
en son kimlerle görüştüğü cep telefonu 
kayıtlarından çıkarıldı. Soruşturmayı 
derinleştiren polis, 16 yaşındaki A.A.'yı 
gözaltına aldı. Haberi sayfa 5’de

Kemal İTİ Demirel

İl Birinciliklerinde derece alan okul yöneticileri ile takımların 
kaptanları Kaymakam. Mehmet Baygül'ü ziyaret etti

Baygül; ‘Helal olsun 
size çocuklar’

Bursa Valiliği h Milli Eğitim Müdürlüğü Voley 
bol İl Birinciliği 2. Küme Gençler birincisi 
olan Celal Bayar Anadolu Lisesi ile Futbol 
branşında İl İkincisi olan Endüstri Meslek 
Lisesi takım kaptanları ile müdür ve öğret 
menleri Kaymakam Baygül’ü ziyafet 
etti. Baygül, "Ailelerinizle birlikte öğretmen
lerinizi de kutluyorum, helal olsun size" 
dedi. Haberi sayfa 2’de

mailto:gulcr@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bursa...
Kim yazmış bilmiyorum. Anonim diyelim. Ancak altına imza atılır. İstan

bul Boğazında seyr-ü sefer yapacak olan vapurlarla ilgili tartışmaların 
yaşandığı şu dönemde tam da cuk oturmuş. Paylaşmak da gerekir.

Aradan çıkalım ve sözü üstada bırakalım:
“Yeşil şehir Bursa'nın hamamı ve Boğaz sefasıl
Heykel semti Bursa'nın göbeğindedir. Adını da meydanda bulunan 

Atatürk heykelinden alır. Heykelin kaidesinde yer alan yazıda yoldan 
geçene “Hürmetle eğil," diye seslenilmesl son derece düşündürücüdür. 
Atatürk'e saygı göstermek, her bağımsızlık tutkununun yüreğinde yanan 
bir ateştir elbette. Ama "Eğil," sözcüğüne bir anlam vermek oldukça zorl.. 
Çünkü Atatürk, eğilmek yerine dik durma hakkını vermiştir İnsanlara. 
Padişahın önünde eğilen kulluk anlayışından, kanunlar karşısında eşit 
olan vatandaşlık anlayışına geçişin adıdır Atatürk. Ona hürmetin göster
gesi de eğilmek değil, manevi mirası olduğunu söylediği bilimin ve aklın 
yolundan yürümek ve de bunu engellemek İsteyenler karşısında asla 
eğilmemektir.

O, yüzyıllardır erkeğin karşısında eğilmeye mahkûm edilen kadınların 
köleliğine son vermiş ve onları yüceltmiştir. 1925 yılında Bursa'da 
karşılaştığı 12 yaşındaki kız çocuğu bunun en güzel örneğidir. Küçük 
Sablha eğilmek yerine kalabalığı yararak ulaşır Atatürk'ün yanına. Kısa bir 
sohbetten sonra Atatürk, evladı olarak yanına alır Sablha'yı... Küçük kız 
için açılan yol bulutların arasına kadar uzanır.

O kız çocuğu, ilk kadın havacımız olan Sablha Gökçen'den başkası 
değildir!..

Ve Sabiha Gökçen, ne zaman Atatürk'ün adı geçse, başını 'hürmetle' 
kaldırır ve bulutlara bakar...

EDEBİYATÇILARIN MEKÂNI
10 Temmuz 1920 tarihinde, Bursa'nın işgal edildiği haberinin Ankara'ya 

ulaşmasından sonra ilk meclis oturumunda kürsüye çıkan Bursa mil
letvekili Muhittin Baha Bey, son derece etkileyici bir konuşma yapar.

O gün, Bursa kurtuluncaya kadar Meclis Başkanlığı kürsüsünün 
üstüne siyah bir şal örtülmesine karar verilir, örtü, 11 Eylül 1922'de 
Bursa'nın kurtuluş haberinin alınmasıyla kaldırılır.

Heykelin önünde ne zaman dursam, önümden geçen kara çarşaflı 
kadınları görünce bu olayı anımsarım, ister istemezi..

Setbaşı Köprüsü'nün yanında yer alan Mahfel, en eski kahvelerinden 
biridir kentin. 'Bursa'nın Beyoğlu'su' diye anılan Setbaşı da meyhane ve 
bozahaneleriyle ünlüydü bir zamanlar. Kahvenin 110 yıllık bir geçmişe 
dayanan tarihi kısmı 18 Ocak 1999 gecesi yanar, ne yazık ki... Çay İçip, 
marşal tatlısı yiyeceğimiz tek katlı yapının hemen yanında, tarihi kahve
den geriye kalan boşluğu görebilirsiniz. Bilin ki orada Reşat Nuri 
Güntekin, Sabahattin Ali, Oktay Akbal, Orhan Kemal gibi nice edebiyatçı 
oturmuş, sohbete dalmıştır. Setbaşı Köprüsü de Bedri Rahmi 
Eyüboğlu'nun her geçişinde durup şiir okuduğu bir köprüdür. Sözü Reşat 
Nuri'ye getirip de, ünlü eseri Çalıkuşu'ndan bir bölüm okumamak olmaz. 
Romanın kahramanı Feride, öğretmen olarak geldiği köyü şöyle anlatır:

"İlk bakışta Zeyniler bana, hâlâ yer yer dumanları tüten bir yangın 
harabesi gibi göründü."

MÜZİSYENLER ŞEHRİ
Ben de, yanan Mahfel'den geriye kalan boşluğa bakınca Çahkuşu'nu 

anımsadım. Çünkü, orada anlatılan Zeyniler Köyü, Bursa'dadırl.. 
Kahvenin yanan kısmının pencerelerinden Gökdere görülürdü bir zaman
lar. Evliya Çelebi müzisyenler kenti olarak anar Bursa'yı: "Çalgıcı ve 
şarkıcılar günde üç kez Hüseyin Baykara fasılları ederler. Hepsinde 
insanı mest eden gazel okuyanlar vardır.

En büyük kahvesi Ulu Cami dibindeki Emir Kahvesl'dlr. Burada dünya 
güzeli rakkaslar bulunur. Bursa kahveleri birer okuldur. Şerofyar, Serdar, 
Cin Müezzin kahveleri en meşhurlarıdır. 90 yerde ünlü bozahanolerl vardır. 
Bursa eşrafınca bozahaneye girmek ayıp değildir. Buralarda da çalgıcı ve 
şarkıcılar bulunur."

O yıllarda bozaların alkollü olarak da satıldığını söyleyecek olursak, 
Evliya Çelebi'nin yazdıkları daha İyi anlaşılacaktır.

1924 yılında, Bursa'da özel bir okul olan 'Bizim Moktep'to okuyan 10 
yaşındaki kız çocuğu komanı olmadığı İçin keman dersinde eli boş oturur. 
Şapka Kanunu yetişir küçük kızın imdadına. "No ilgisi var?" demoylnl 
Annesi kasket dikip satar ve kazandığı paralarla da bir keman alır bizim 
kıza. Sonra küçük kız ünlü bir müzisyen mİ olur?.. Hayır ama Uludağ'dan 
kopup gelen bir 'çığ' gibi düşer Sümer tarihinin üzerine. Adını, birçok 
kitabın kapağına yazının ilk örneklerini okuyabilen bir sümorolog olarak 
yazdırtır; Muazzez İlmiye Çıg... Annemin, çocukluğumda boni kadınlar 
hamamına götürüp, yaşamımdaki İlk sansür olan sabunlu suyu yüzüm
den eksik etmediğinden olsa gorok, sovomodlm şu hamamları!..

Ama Bursa sokaklarında yaptığımız kısa gozlyi bir hamam öyküsüyle 
bitirelim... Sadaret müsteşarı Koçeclzado Fuat Boy llo İlk adllyo vekili 
Ahmot Covdot Boy, şifalı sulardan yararlanmak düşüncosiylo İstanbul'dan 
kalkıp Bursa'ya gollr. İki arkadaş Bursa kaplıcalarını zlyarot odorlorkon, 
Boğaz'ın İki yakasında yolcu taşıyacak bir şirketin kuruluş hazırlıklarına 
girişir. Kuruluşun nizamnamesini do Bursa'da kalomo alırlar.

İstanbul'a gorl döner dönmez do, OsmanlI Dovlotl'nln İlk anonim şirketi 
olan Şlrkot-i Hayriye'yi kurarlar.

Diyeceğim odur kİ, İstanbul vapurlarının şeklinin no olacağı tartıs-

ll birinciliklerinde derece alan okul yöneticileri ile takımların 
kaptanları Kaymakam Mehmet Baygül'ü ziyaret etti

Baygül; ‘Helal olsun 
size çocuklar’

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
Bursa'da oynanan 
Voleybol ve 
Futbol il birincilik
lerinde derece 
alan okul yöneticileri 
ile takımların 
kaptanları 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret ettiler. 
Bursa Valiliği İl MIHI 
Eğitim Müdürlüğü 
Voleybol İl Birinciliği

I 2. Küme Gençler
I birincisi olan Celal 

Bayar Anadolu
I Lisesi İle Futbol
I branşında İl İkincisi 

olan Endüstri 
Meslek Lisesi 
takım kaptanları 
İle müdür ve 
öğretmenlerinin 
katıldığı ziyarette 
Kaymakam Baygül, 
başarılı takım 
kaptanlarına 
hediyeler vererek 
onları kutladı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyarette 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de hazır 
bulunurken, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü Idrls 
Aka İle Beden 
Eğitimi öğretmenleri 
Serpil Aka, AH 
Görücü ve Muammer 
İnan ve Voleybol 
Takım Kaptanı 
ömür Uzunkaya, 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü 
Ercan Baş ve 
Müdür Yardımcısı

Turgut Akcan, 
Beden Eğitimi 
öğretmeni Orhan 
Evyurt llo Futbol 
Takım Kaptanı 
Erkan Ellkeslk 
kazandıkları 
başarıları 
Kaymakam 
Baygül'lo paylaştılar. 
Okulların aldığı 
başarıların 
Gemlik adına 
mutluluk verici 
olduğunu belirten 
Kaymakam Baygül, 
"Gemlik'in adını 
bu şekilde duyur
manız çok güzel, 
Atatürk'ün dediği

gibi sporu 
ahlaklı yapalım. 
Yaptığımız işi 
adam gibi 
yapmaya çalışırsak 
ve alınan başarılar 
ismimizi hemen 
iyi olarak 
değiştiriyor. 
Bunun yanında 
iddialı olmak ta 
çok önemli, 
herşey oyun kuralları 
içinde olsun, 
ailelerinizle birlikte 
öğretmenlerinizi de 
kutluyorum, helal 
olsun size" diyerek 
sporcuların mutlu
luğunu paylaştı.

I l/ll-f--I ---- “
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Eskişehir-Osmaneli-Bursa-Bandırma 

bağlantılarını içine alan demiryolu projesi için Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım’a 4 maddeden oluşan soru önergesi verdi.

Deınirelta taiıyılı önergesi
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Eskişehir-Osmaneli- 
Bursa-Bandırma 
bağlantılarını içine 
alan demiryolu 
projesi için Ulaştırma 
Bakanı Binali
Yıldırım’a yazılı 
cevaplaması için 
soru önergesi verdi. 
Demirel, bu konuda 
ortaya koyduğu 
görüşlerde;
Bursa ilinin coğrafi 
yapısı ve sahip 
olduğu doğal 
zenginlikler sayesinde, 
ekonomiye verdiği 
katkıların her geçen 
gün artmakta 
olduğunu belirterek, 
"Bu katkıların daha da 
arttırılması için 
ulaşımla ilgili 
sorunların çözülmesi 
gerekmektedir.
Bursa ilinin demiryolu • 
hizmetinden yararlana
maması büyük bir 
eksikliktir. Bu eksiklik 
giderildiği taktirde 
Bursa'mızın ülke 
ekonomisine olan 
katkısı daha da 
artacaktır" dedi.
Bursa'ya demiryolu 
getirilmesini, bu 
konuda bir çok 
çalışmalar yapan 
biri olarak çok 
önemsediğini 
söyleyen Demirel, 
"Benimle birlikte 
BursalI vatandaşlarımız 
da bu konunun 
en büyük destekçisidir. 
Yıllardır Eskişehir- 
Osmaneli-Bursa- 
Bandırma Demiryolu 
çalışmalarının 
başlamasıyla ilgili

bilgi almama 
rağmen bu çalışmaların 
hangi aşamada 
olduğu ve ne zaman 
başlanıp, ne zaman 
tamamlanmasının 
planlandığı ile ilgili 
herhangi bir açıklama 
yapılmamıştır. Bu 
belirsizlik BursalI 
hemşehrilerim 
tarafından merakla 
beklenmektedir. 
Eskişehir-Osmaneli- 
Bursa-Bandırma 
bağlantılarını içine alan 
demiryolu projesi 
gerek Bursa, gerekse 
hat üzerindeki il ve 
diğer ilçeler için büyük 
önem taşımaktadır. 
Bu demiryolu projesi 
gündeme geldiğinden 
beri uzun bir süreç 
geçmesine rağmen 
henüz bir sonuca 
ulaşılamamış 
olması da üzücüdür" 
dedi.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal

Demirel, Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım’a yazılı 
cevap vermesi için 
gönderdiği önergede 
şu sorular yer alıyor: 
"1? 2006 yılı programı 
çerçevesinde 
Eskişehir-Osmaneli- 
Bursa-Bandırma 
Demiryolu ile ilgili 
olarak planlanmış 
çalışmalarınız nelerdir. 
2- Bu demiryolu 
hattına 2006 yılı için 
ayrılan ödenek 
miktarı ne kadardır? 
3- Bu hatla ilgili 
olarak Mayıs ayı 
itibariyle neler 
yapılmıştır?
4- Eskişehir- 
Osmaneli-Bursa- 
Bandırma Demiryolu 
ile ilgili olarak bu 
yıl sonuna kadar 
neler yapılması 
planlanmaktadır? 
Faaliyet çalışmalarınız 
içerisinde bu konu 
gündemde midir?"

BURSA HAKİMİYET UE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü 

alım-satım, 
eleman ilanlarınız 
ve reklamlarınız 
için bizi arayın

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

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

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Kimsesizlerin Öğretmeni...
Siz hâlâ 'halk öğretmeni' olmadınız mı?!..
Tam zamanı. Tam günü. Hiç vakit kaybetmemeli. Hiççç. 
'Mustafa Kemal'i benimsemek sadece onu anmakla olmaz. 
Anlamakla olur. Mustafa Kemal öldü!!!
Vasiyetinde. Türk gençliğine emanet etti, Cumhuriyeti.
O Türk gençliğini torunlarının torunları büyüdü.(.)
Neredeler?! Öyle 'lâfı alıp' Halk öğretmeni olmalı* demekle iş 

bitmiyor. Slogançıhk yok!.. İki gün yazıp, pes etmek de yok.
Sahip çıkacaksın. Konu güzel de, 'gündemde* yok oluyor, dost

lar. On Kasım törenini andık, bitti...
İşte böylesine önemli bir konuyu da başlatırız.
Birileri yok eder başlığınızı, önce ona öğretmeli, öğrenmiyorsa, 

ayıklamalı!.. Türkiye gündeminde de kaydırak gibi kayıyor, önemli 
konular, başlıklar!.

Siz, ben, biz. Laik Cumhuriyet'in kuşağının gençleri çok suçlu.?!
Çocuğunuzu yetiştirdiniz mi; Bu toplumun halk öğretmeni 

olmaya aday. Sonra kardeşler, akrabalar, komşular.
Duraklarda gazete unutun birkaç kez, 'okumadan atma' diye de 

not atın. Elbet bir okuyan olur. Zira gazeteye bile para veremeye
cek durumda olanlar o kadar çook ki...

Size otobüste yer vermeyen öğrenciyi köteklemeyin.
Birey bilinci... Eğitmehler yanıt versin, 3-6 yaş grubunda mı 

başlar, eğitim?!.. Okullarda Aile Birliklerinde görev almalı; yobazlar 
gibi sızmayın. Paraallah olan birliklerin köküne kibrit suyu.

Ben hatırlarım; köyümde köylüler, öğrencilerle birlikte 'okul 
temsilleri'nde yer alırdı...

Barış mesajh oyunlar. Falakalı eğitimli günler canlandırıldı...
Meclisdeki takiyyelerin takkesi düşürülürdü.
LAN YA!.. "Lan oğlum" "Sus sana Lan derste" demeyen 

babalar, öğretmenler... "lan çiftçi, lan ." Başbâkan'ı sustura- 
bildiğimiz gün.

KAZANDIK. Unutuldu mu? Sadece Cumhuriyet'in kurulduğu 
günlerde anımsanırdı, o da kalmadı. Ağaç kabuklarıyla karnını 
doyuran Mehmetler, çocuğu yerine öküzünü örten anaların 
hikâyeleriyle büyüdük, bizler.

Ders kitaplarından öğrenmedik, gönüllü öğretmenlerden. 
Diplomasız, okullulardan... Sarıkamış'da pisi pisine emperyalist
lerin oyununa gelerek donan 90 bin askerin donan patlayan göz
lerini anlatın. Okul kitaplarında yazmaz.

Anlatın ki, tarih öğretmenleri de eklesin, onlar da kimsesizlerin, 
doğanın, alanların öğretmeni olsun...

Misak-ı Millî'yi anlatın. Başbakan'ın, TC dışındaki gezilerini.
Toprakların nasıl yabancılara peşkeş çekildiğini.
Fildişi medyayı anlatın. Dişlerini nasıl parlattığını...
Yakın tarihe kadar ezanın Türkçe -dilimizde- okunduğunu.
Coğrafya . Ülkemde nerede ne yetişirdi şimdi ne yetişiyor.
Bursa kestanesinin nasıl kanser olduğunu. Şeker pancarlarının 

köküne nasıl kibrit suyu döküldüğünü.
Olağanüstü durumda en gerekli iletim aracı TÜRK TELEFO

NUNUN yabancı sermayenin kulağına küpe olduğunu.
Yerli malını anlatın...
Sümerbank'ın nasıl yok edildiğini. Sümerbank kumaşından giyi

nen 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 
sildiğini.

Köy Enstitüleri'ne kibrit suyu döktüler. Halk Eğitimlerine de. 
Türk Dil Kurumu'na da. O kibrit suyunun suyu çıktı, dilimizde.

. Eğitim yobazların elinde. Nerede halk öğretmenleri?! Onların 
çocukları büyümedi mi? Her mahallede, her köyde bir -iki kişi 
'okullu' (denirdi ya) gönüllüeğitimciydi.

Cumhuriyet gazetesinin köy kahvelerinde okunduğu yıllar.
Tiyatro ile ilgisi olmayanlar da Halk Eğitim camiasında oyunlar 

düzenlerdi ; çağdaş. Avukat, Doktor, öğretmen, Okullu herkes.
Açık Halk Öğretmeni kimliktir, doğanın, alanların, kimsesizlerin 

kimsesizidir.
Tam zamanı. Ülkemin 'lanh* gündemini başka türlü sona erdire

nleyiz. 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 yaldızlarla, yok edildi.
Açık Halk öğretmenleri. Yani, kimliksizlerin 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 I..
Adına, Cumhuriyet Tiyatrosu. Cumhuriyet öğretmeni mi, desek.
Yok yok.
Hemen eklerler Islâm Cumhuriyet Tiyatrosu (İCT), İslam 

Cümhüriyet öğretmeni (İCÖ). Islâm yutulsa da. Dil altında kaydır
maca!.. Siz hala kimliksizlerin öğretmeni olmadınız mı?

Ben mi?...
Yaşamı boyunca hiç kitap okumayan komşular çalar kapımı;
'Bir kitap versene' diye.
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Anadolu Eğitim Sendikasından tanıtım toplantısı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te eğitimci
lerin üye olduğu 
sendikalara bir yenisi 
daha katılıyor.
Merkezi Ankara'da 
bulunan Anadolu 
Eğitim Sendikası 
Genel Başkanı 
Cansel Güven ile 
Hukuk ve Toplu 
Görüşmeler 
Sekreteri Mehmet 
Kutukçu, sendikanın 
Gemlik'te tek üyesi 
ve temsilcisi olan 
Ahmet Durak'la 
birlikte okulları 
gezerek eğitimcilere 
sendikayı ve 
çalışmalarını 
anlatıyorlar.
İlçemizde bulunan 
Türk Eğitim-Sen, 
Eğitim-Sen ve 
Eğitim-Bir-Sen'den 
sonra kuruluş 
çalışmaları yapan 
dördüncü sendika 
olacak Anadolu 
Eğitim Sendikası'nı 
tanıtan Genel 
Başkan Cansel 
Güven, Sendika 
olarak amaç ve 
ilkelerinin Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devleti'nin üniter 
yapısını ve

1 ■ H I

Anayasa'nın 
2. maddesinde 
belirtilen 
Cumhuriyetin 
temel niteliklerini 
korumayı, toplumun 
milli ve manevi 
değerlerine bağlı ve 
saygılı olmayı temel 
ilke saydıklarını, 
demokratik 
sendikacılık 
ilkelerinden taviz 
vermeden üyelerinin 
ortak hak ve çıkar
larını, sosyal barışı 
ve çalışma barışını 
korumayı ve 
geliştirmeyi, ayrıca, 
kamu hizmetlerinin 
etkin, verimli ve 
kaliteli bir şekilde 
sunulmasıyla Atatürk 
ilke devrimlerine 
bağlı kalarak 
korunmasında ve 
yayılmasında 
öncülük etme 
amacını taşıdıklarını 
söyledi.
Endüstri Meslek 
Lisesi toplantı 
salonunda dersi 
olmayan öğretmen
lerle bir araya 
gelen Anadolu eğitim 
Sendikası yönetici
leri, sendikalarının 
henüz 1.5 yıllık 
olduğunu belirten

3800 öğretmen 
arasında yaptıkları 
anket çalışması 
sonucu istenilen 
niteliklere sahip 
bir sendika kurduk
larını ve bu amaçları 
taşıyan eğitimcilerle 
yola çıktıklarını 
söyledi.
Farklı siyasi 
görüşlerden olun
masına karşın 
amaçlarının sadece 
eğitimcilerin haklarını 
savunan onları 
koruyan ve eğitimin 
başarısına ağırlık 
verecek bir sendika 
amaçladıklarını 
belirten Genel 
Başkan Cansel 
Güven, "Bir öğretmen 
sınıfına hangi sıfatla 
giriyorsa aynı şekilde 
sendikaya girmelidir, 
yani siyasetçi değil, 
öğretmen olmalıdır. 
Bizim sendikamızda 
ayrı görüşler olabilir 
ancak yaptığımız işte 
siyaset olmayacaktır. 
Bunun yanında hiçbir 
sendikanın üzerine 
yeterince gitmediğine 
inandığımız teknik 
öğretmenlerin büyük 
sorunları da bizim 
uğraşımız içinde 
olacaktır. Tüm

sendikalar birer 
siyasi parti 
şemsiyesi 
altında faaliyet 
göstermelerine 
karşın bizim 
sendikamızda 
siyaset olmayacaktır. 
Bizin sendikamız 

gerçek öğretmen 
sendikası olacaktır" • 
şeklinde konuştu.
Yapılan tanıtım 
toplantısında 
öğretmenlerin 
çeşitli sorularına 
yanıt veren 
Anadolu Eğitim

Sendikası 
Genel Başkam 
Cansel Güven, 
çok kısa zaman 
içinde 
Gemlik'te 
üye kayıtlarına 
başlayacaklarını 
duyurdu.

3
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK <e KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+l, 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 atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m 
Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda l Salon Satılık Daire

i
Yalova’da Termal Barajı'nın 

altında 408 nı2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 nı 2 arsa

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m 2

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 nı2 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 VÜLP

Tel:51324 74 Faı: 5141021

£

Başkan Şahin: “Pedalı 
aralıksız çevireceğiz”
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Doğu Yakın 
Çevre Yolu'nu 
Otosansit Kavşağı'na 
bağlayacak 5 kilome
trelik yolun yıl 
sonunda hizmete 
açılacağını müjdele
di. “Belediyecilik 
bisiklete binmek 
gibidir” diyen Şahin, 
“Pedalı çevirmeye 
devam ettiğiniz 
sürece düşmezsiniz. 
Biz aralıksız pedal 
çevirmeye ve Bursa 
mn hak ettiği hizmet
leri süratle hayata 
geçirmeye devam 
edeceğiz” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve kur
maylarıyla birlikte 
kamulaştırma işlem
leri tamamlanan 
Doğu Yakın Çevre 
Yolu'nun 5 kilometre

daha uzatılacağı 
yolda incelemelerde 
bulundu.
Doğu Yakın Çevre 
Yolu'nun Gökdere 
Kavşağı'na bağ
landığı 2,5 km'Tik 
etabın 1998 yılında, 
Yüksek İhtisas 
Kavşağı'na bağ
landığı 2,7 km.'lik 
ikinci etabın ise 2002 
yılında hizmete 
açıldığının altını 
çizen Başkan Şahin, 
“Doğu Yakın Çevre 
Yolu'nun yaklaşık 10 
yılda inşa edilen 
bölümü kadar bir 
mesafeyi biz 2,5 yılda 
bitireceğiz. Bu bizim 
ulaştıran ulaşım' 
hedefindeki karar
lılığımızın bir örneği. 
Bu proje Bursa'nın 
ulaşım konusunda 
bizim dönemimizde 
kat edilen mesafenin 
somut göstergele 
rinden biridir” dedi. 
10 yılda yapılan 5,2

km'lik Doğu Yakın 
Çevre Yolu'nun 
Samanlı Kavşağı'nda 
sona erdiğini, 
araçların Ankara 
Yolu'na Yüksek 
ihtisas Kavşağı 
üzerinden geçtiğini 
hatırlatan Başkan 
Şahin, “Doğu Yakın 
Çevre Yolu'nun 
Otosansit Kavşağı'na 
bağlanacağı 5 km'lik 
yol, Yüksek ihtisas 
Kavşağı ile Otosansit 
Kavşağı arasındaki 
şehir içi trafiğinde de 
ciddi bir rahatlama 
sağlayacak ve 
Ankara Yolu'na da 
alternatif güzergah , 
oluşturacak. Bursa 
yerel yönetimler tari
hinin en kısa sürede J 
tamamlanan ulaşım 1 
yatırımlarımız, ken- i 
timizin ulaşımda 
gerçek anlamda çağ
daş bir şehir haline 1 
gelmeye başladığının 
göstergesidir.” dedi.
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Bursa’da işadamını öldüren genç kı
Bursa'da, otomobi 
linde bıçaklanarak 
öldürülen otobüs 
işletmecisinin katil 
zanlısı olduğu öne 
sürülen genç kız 
gözaltına alındı. 
Olayın ardından 
cep telefonu 
görüşmelerini ve 
kayıp cep telefo
nunun izini 
araştıran cinayet 
masası dedektifleri, 
zanlı olduğu 
iddiasıyla, 
iş adamıyla olaydan 
önce görüştüğü 
belirlenen genç 
kızı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs Terminali’nde 
Hidayet, Hazar, 
Şampiyon, Hakiki 
Koç firmalarına 
yazıhane hizmeti 
veren ve şehirlerarası 
4 otobüsü bulunan 
Hacı Demir'den 
ailesi 6 gün haber 
alamamıştı. 3 gün 
önce tarlasına giden 
bir şahsın polise 
ihbarı üzerine Hacı 
Demir'in (49) cesedi, 
Nilüfer İlçesi Üçevler

Mahallesi Gümüştepe 
Yolu Sabundere 
mevkiinde bulunmuş
tu. 16 HD 006 plakalı 
aracın içerisinde 
3 yerinden bıçakla
narak öldürülen 
4 çocuk babasının 
en son kimlerle 
görüştüğü 
cep telefonu 
kayıtlarından 
çıkarıldı.
İş adamının kayıp 
cep telefonunun da 
aranan evdeki 16 
yaşındaki bir kız 
tarafından Santral 
Garaj'da satıldığı 

tespit edildi. 
Soruşturmayı 
derinleştiren polis, 
16 yaşındaki 
A.A.'yı gözaltına aldı. 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'ne 
teslim edilen A.A.'nın 
olayda kullandığı 
iddia edilen suç aleti 
bıçak ise ormanlık 
alanda bulunamadı. 
Parmak izi 
karşılaştırması 
yapılacak ve 
detaylı sorgulaması 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'nde 
sürecek olan

A.A.’nın Cumhuriyet 
Savcısı nezaretinde 
ifadesinin alınacağı 
öğrenildi.

Gasp zanlısı yakalandı
Bursa’da pazara 
giden bir kadına 
saldırarak içerisinde 
cep telefonu ve 15 
YTL bulunan parası 
bulunan çantasını 
gasp ettiği öne 
sürülen şüpheli, 
Santral Garaj'da 
yakalandı.
Şüpheliyi başındaki 
şapkasının ele 
verdiği bildirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 30 
Nisan'da Soğukpınar 
Mahallesi Fırın 
Caddesi'nde saat 
17.00 sıralarında 
meydana gelen 
olayda, pazara 
giden 41 yaşındaki 
Havva Kara, kimliği 
belirsiz bir kişinin % 
saldırısına uğramış 
ve içerisinde cep 
telefonu ile 15 YTL > 
parası bulunan çan
tası gasp edilmişti. 
Havva Kara'nın 
verdiği eşkal bilgileri 
doğrultusunda 
harekete geçen

polis, olayla ilgili 
çok yönlü araştırma 
başlattı.
Yapılan çalışmaların 
ardından Kara'yı 
gasp eden kişinin 
eşkaline benzeyen 
bir kişiyi Santral 
Garaj'da dolaşırken 
gören ekipler 
harekete geçti. 
Gözaltına alınan 
Remzi K. (19) isimli 
kişinin olayın faili 
olduğu belirlendi. 
Olay sırasında 
başındaki şapkasın
dan tanınan Remzi 
K.'nın, mağdur 
Havva Kara tarafın
dan da teşhis 
edildiği belirtildi. 
Remzi K.'nın 
Soğukkuyu 
Mahallesi'ndeki 
bir inşatta işçi 
olarak çalıştığı 
bildirildi.
Emniyette ifadesi 
alınan Remzi K. 
gasp suçundan 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi. BHA

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEVIHOLLANDMÜJDE!... 
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Telgraflar renkleniyor
PTT Genel Müdürlü 
ğü, telgrafı yeniden 
cazip hale getirmek 
için telgrafları ren
klendiriyor. Ankara, 
İzmir ve Bursa'da 5 
Haziran Pazartesi 
günü başlayacak 
pilot uygulamayla 
telgraflar internet 
üzerinden de alın
maya başlanacak. 
İnternetten telgraf 
gönderenler kutlama 
ve tebrik telgrafları 
nın üzerinde 
yer alacak fonları 
seçebilecek.
PTT Genel Müdürü 
Osman Tural, 
PTT'nin hizmetlerini 
otomasyon ağının 
yaygınlaştırılmasıyla 
online olarak verme 
ye başladığını, online 
işyeri sayısının 2795 
e ulaştığını belirtti. , 
Telgrafla ilgili iş ve 
işlemleri de elektro 
nik ortama taşıya
bilmek üzere çalışma 
başlattıklarını ifade 
eden Tural, telgraf 
hizmetlerinin şu 
anda "Telem" adı

verilen özel cihazlar
la Türk Telekom'dan 
kiralanan telefon 
hattı üzerinden 
gerçekleştirildiğini, 
bunu elektronik 
ortamda sunmanın 
yollarını araştırdık
larını kaydetti. 
Bu kapsamda geliş 
tirdikleri "e-telgraf" 
adlı projeyi ilk etapta 
Ankara, İzmir ve 
Bursa'da 5 Haziran 
Pazartesi gününden 
itibaren pilot olarak 
uygulamaya başlaya
caklarını bildiren 
Tural, vatandaşların 
PTT'nin "www.ptt. 

gov.tr" adresli inter
net sitesinden 
telgraflarını yazabile- 
ceklerini söyledi. 
Tural, vatandaşların 
internetteki formda 
yazacakları metnin, 
personel tarafından 
aranarak teyit 
edileceğini, ücretinin 
de Alofon 141 
üzerinden verilen 
telgraf hizmetlerinde 
olduğu gibi telefon 
faturalarına yansıtıla
cağını kaydetti. 
Telgrafların resmi 
belge niteliği taşı
ması nedeniyle elek
tronik imza uygula
ması başlayıncaya 
kadar sadece 
kutlama ve tebrik 
mahiyetinde olan 
telgrafların internet 
üzerinden kabul 
edileceğini belirten 
Tural, uygulamanın 
daha sonra resmi 
nitelikli olan 
telgrafları da 
kapsayacak şekilde 
tüm illere yaygın
laştırılacağını 
ifade etti.

Otomobil fiyatlarına zam geldi
Otomotiv sektöründe 
beklenen zamlar, dün 
itibariyle listelere 
yansıdı. İlk etapta 
Ford, Hyundai, 
tyonda ve Toyota 
fiyatlarını artırdı. 
Otomotiv Distribütör 
leri Derneği (ODD) 
Başkanı Yüksel 
Mermer, bazı fir
maların piyasalardaki 
dalgalanmalarla bir
likte fiyatlarına orta
lama olarak yüzde 3 
ile 5 oranında zam 
yaptığını ifade etti. 
Mermer, "çoğu firma, 
daha dövizin nereye 
oturacağını bekliyor. 
Dövizin etkisini he 
nüz tamamen 
yansıtmış durumda 
değiller" dedi.
Otomobil fiyatlarının 
bundan sonraki 
dönemlerde de arta
cağını dile getiren 
Mermer, "Dövizin bu 
kadar yükselmesini, 
yüzde 3'lük 5'lik zam
lar karşılamaz" dedi. 
Dövizin artışının 
yüzde 16-17 civarın
da olduğunu belirten

Mermer, "Bizim sek
törümüzde döviz 
artışı ile iş bitmiyor. 
Gelen mallarda 
yüzde 62 oranında 
vergi var. Döviz biraz 
rayına oturunca 
hakiki fiyatlar ortaya 
çıkacaktır. Şu andaki 
fiyatlar bayağı 
aşağılardadır. 
Sektörümüzde anor
mal rekabet var. 
Fiyatlar en alt sevi 
yeye inmiş durumda. 
Bayiler distribütörler 
birşey kazanmıyordu. 
Bu olay da üzerine 
tuz biber oldu. 
Piyasalar yerine otu- 
runcaya kadar fiyat 

artışları kademeli 
devam edecektir. 
Otomobil satın almak 
isteyenler acele 
etsin” dedi.
Bu arada Ford 
Otomotiv, binek 
araçlarda yüzde 2,5 
ile yüzde 4 oranında 
bir artış gerçek
leştirirken, ticari 
araçlara yapılan 
zam ,da yüzde 2 
oranında oldu. 
Hyundai, Honda, 
Toyota da, yaptığı 
yeni düzenlemelerle 
fiyatlarını artırdı. 
Tofaş ise henüz dün 
itibarıyla artırım 
yapmadı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

33 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
■i' 

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

tali (H Bora Sok. Albııl talıj «o: )/B GEMLİK TtJ: SU K S Fn: M SIS İS«

http://www.ptt
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OSSVe gireceklere MEB’den destek
Milli Eğitim Bakanlığı, 
ÖSS şınavına 
girecek lise ve 
OKS sınavına girecek 
ilköğretim son sınıf 
öğrencilerine sınav 
desteği veFecek. 
Lise son sınıf 
öğrencilerinin 
ÖSS'ye ve ilköğretim 

■ mezunlarının da
OKS'ye hazırlan
maları nedeniyle 
okulların kapanması
na 17 gün kala 
artan devamsızlık
ların yüksek olması 
üzerine tüm ilk ve 
ortaöğretim kuram
larında "Danışma 
Büroları" açılması 
kararlaştırıldı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik adına. 
Müsteşar Necat 
Birinci imzasıyla 
gönderilen yazıyla 
tüm ilk ve orta 
öğretim kurumlarında 
"Danışma Büroları" 
açılması talimatı 
verildi.
Müsteşar Birinci, 
11 Haziran'da da 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı'nın 
(OKS), 18 Haziran'da

da ÖSS Sınavı'nın 
yapılacağını 
hatırlatarak, 
açılmasını istediği 
"Danışma 
Büroları"nca 
sınava girecek 
öğrencilerin istek 
ve yetenekleri 
doğrultusunda 
yönlendirilip üst 
öğretim programları
na geçişlerinin 
sağlanmasında 
rehberlik ve 
psikolojik 
danışma hizmetleri 
verilmesini istedi. 
Yaklaşan sınavlar 
nedeniyle son 
sınıflarda derslerin 

boş geçtiği ve 
devamsızlıkların 
yüksek oranlarda 
gerçekleştiği 
belirtilen yazıda, 
"Danışma Büroları" 
ile sınav kaygısını, 
giderme, test 
teknikleri ve 
meslek seçimi 
gibi psiko-sosyal 
destek verilmesinin 
amaçlandığı 
bildirildi.
Açılması istenen 
"Danışma Büroları", 
ÖSS ve OKS son
rasında öğrencilerin 
tercih formlarını tes
lim edecekleri güne 
kadar açık tutulacak.

Sınav için son başvuru 9 Haziran
Milli Eğitim 
Bakanlığının, yazılı 
sınav ve sonrasında ' 
yapılacak mülakat 
yöntemiyle fen ve 
sosyal bilimler 
liselerine öğretmen 
alacağı, 26 Mayıs'ta 
başlatılan başvuru
ların 9 Haziran 2006 
tarihinde sona 
ereceği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel 
Müdürü Kerem Altun, 
halen çalışmakta 
olan öğretmenler 
arasından fen ve 
sosyal bilimler 
liselerine 'seçme 
sınavı ve mülakat' 
yoluyla 15 branşta 
alım yapılacağını 
duyurdu. Altun'un 
açıklamasına göre, 
bu okullarda çalış- '< 
mak isteyen aday 
öğretmenlerin bazı 
şartları taşımaları 
gerekiyor. Öğretmen
lerin alanında en az 5 
yıllık öğretmenlik 
yapmış olmaları, son 
3 yıllık sicil notu orta
lamalarının en az 80

puan ve aylıktan 
kesme ve maaş kesi
minden daha ağır bir 
ceza almamış 
olmaları gerekiyor. 
Sınavda, zorunlu 
çalışma yüküm
lülüğüne tabi, 
illerde çalışan 
öğretmenlerden, 
zorunlu çalışma 
yükümlülüğünü 
tamamlamamış 
olanlar ile henüz 
zorunlu çalışma 
yükümlülüğünü 
yerine getirmemiş 
olanlar, sadece 
zorunlu çalışma 
yükümlülüğü bulu
nan illerdeki fen 
liselerini tercih ede
bilecek. Ayrıca, halen 
fen liselerinde 

kadrolu görev 
yapan öğretmenler, 
bu sınava müracaat 
edemeyecek.
Seçme sınavı 
MEB Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'nce 26 
Haziran 2006 tari
hinde yapılacak. Fen 
ve Sosyal Bilimler 
Liseleri'ne alınacak 
öğretmenlerde 
aranacak branşlar ise 
şöyle: "Matematik, 
İngilizce, resim, . 
müzik, rehberlik, 
beden eğitimi, Türk 
dili ve edebiyatı, 
tarih, coğrafya, fizik, 
kimya, biyoloji, din 
kültürü ve ahlak 
bilgisi, felsefe grubu 
ve bilgisayar."

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus 5GAZ

^JSISAN^) kalorifer 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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Mudilere kötü haber
Danıştay 13. Dairesi, 
el konulan İmar 
Bankasının kıyı 
bankasındaki "off 
shore" hesaplarında 
hesabı bulunanlara 
ödeme yapılmaya* 
cağını öngören Bakan 
lar Kurulu Kararı'nın 
ilgili maddesinin iptal 
istemini reddetti.
Alınan bilgiye göre, 
el konulan İmar 
Bankasının kıyı 
bankasında "off 
shore" hesabı bulu
nan bir kişi, İmar 
Bankası'ndan ödem
lerin nasıl yapıla
cağını düzenleyen 
Bakanlar Kurulunun 
3 Ocak 2004 tarihli 
kararının ilgili hükmü 
ile kıyı bankasında 
ödenmeyen 
18 bin YTL hesabı 
karşılığının ödenme
sine karar verilmesi 
istemiyle dava açtı. 
Davayı karara 
bağlayan Danıştay 
13. Dairesi, kıyı 
bankalarındaki hesap 
lan, bu hesapların 
nitelikleri gereği yur
tiçi bankalarda açılan 
mevduat hesaplarına 
uygulanan fon güven 
cesi kapsamına. 

Tûrtoye'nın Sûpermartalar'ıMan örrpz.

ralli

almayan dava konusu 
Bakanlar Kurulu 
Kararı'nın, dayanağı 
5021 sayılı kanuna ve 
hukuka uygun 
olduğuna işaret etti. 
Tazminat istemini de 
karara bağlayan 13. 
Daire, davacının yurt- 
dışındaki bir kıyı 
bankasına havale 
yapılmak suretiyle 
hesap açtırdığını, bu 
hesabın yurtiçinde 
mevduata dönüşme 
diğine işaret ederek, 
buna göre ilgili 
hesabın fon güvence
si kapsamına girme 
diği sonucuna 
varıldığını bildirdi. 
Daire, bu nedenle 
tazminat isteminin 
kabulüne olanak 
bulunmadığına 
karar verdi.
Danıştay 13. Dairesi, 
bu nedenlerle dava 
konusu Bakanlar 
Kurulu Kararı'nın 
ilgili hükmünün 
iptali ve tazminat 
istemini oybirliği 
ile reddetti.
Davacı kararı temyiz 
ederse dosya 
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kuruluna 
gidecek.

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
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www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Peşin 
fiyatına

vade
veya farklı v Q taksit

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Sabancı: ‘Hükümet piyasaların güvenini sarsıyor’
TÜSİAD'dan hüküme 
te sert uyarılar geldi. 
TÜSİAD'ın 2006 yılı 
birinci Yüksek istişa 
re Konseyi toplan
tısında konuşan 
TÜSİAD Başkanı 
Ömer Sabancı, 
Türkiye'de reformlar 
yerine dini konuların 
öne çıkarıldığını 
belirterek, AB ile 
ilişkilerden hükümet 
te isteksizlik gördük
lerini söyledi.
AB ve IMF çıpalarına 
rağmen piyasalardaki 
dalgalanmadan Türki 
ye'nin daha fazla et 
İnlendiğini kaydeden 
Sabancı, hükümetin 
piyasaların güvenini 
sarstığını savundu. 
Sabancı, yapılan her 
eleştirinin hükümete 
düzenlenmiş bir kom
plo olarak görüldüğü 
nü vurgulayarak, 
"Laiklik konusunda 
kutuplaşmaya yol 
açacağı ayan beyan 
ortada olan açıkla
malar tedirginlik 
yarattı" dedi.
Ekonomik ve siyasi 
istikrar hassas den
geler üzerinde seyret
tiğine dikkat çeken 
Sabancı, "Türkiye'nin 
siyasi istikrarı ve

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 Euro = 1.75 YTL olarak sabitledik!

reformları devam 
ettireceğine dair bek
lentiler bozulduğu 
için dalgalanma kötü 
etkiledi. Türkiye'nin 
son üç yıldır yükse
len itibarı yavaş 
yavaş erozyona 
uğruyor. Dalgalan 
malar daha fazla 
sarsarken, bu alanda 
güven yitirdiğimiz 
olduğumuzu somut 
olarak ortaya serelim. 
Dalgalanmanın 
ekonomide nasıl iz 
bırakacağını görmek 
için piyasaların durul
duğundan emin 
olmalıyız. İstikrar 
politikaları eskisin
den daha kararlılıkla 
sürdürülmeli" diye 
konuştu.
Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer 
Sabancı, "Bize göre 
ekonomide son gün
lerde yaşadığımız bu 

dalgalanma, erken 
seçimi de kesin 
olarak gündemden 
çıkarmıştır, çıkarmış 
olmalıdır" dedi. 
TÜSİAD Yüksek 
İstişare Konseyi 
Toplantısı'nın açılışın
da konuşan tabancı, 
analistlerin dünya 
piyasalarındaki dal
galanmanın durul
ması ertesinde, yeni 
dengenin farklı 
düzeyde kurula
cağını, eski den
gelere geriye 
dönüşün söz konusu 
olamayacağını belirt
tiklerini söyledi.
Bu öngörünün doğru
lanması halinde 
Türkiye ekonomisinin 
de enflasyon beklen
tilerini yukarı, 
büyüme beklentilerini 
aşağı çekmek zorun
da kalacağını aktaran 
Sabancı, şunları 
söyledi: "Bize göre 
ekonomide son gün
lerde yaşadığımız 
dalgalanma, erken 
seçimi de kesin 
olarak gündemden 
çıkarmıştır, çıkarmış 
olmalıdır. Hem 
ekonomimiz hem de 
siyasi sorunlarla yüz 
yüze olduğumuzu 

düşünerek erken 
seçimi savunanlar, şu 
noktayı göz ardı 
etmektedirler. Tam 
olarak ne zaman 
durulacağını 
kestiremediğimiz bu 
dalgalanmanın yarat
acağı etkilerin ekono
mi içinde özümsen- 
mesi zaman alacaktır. 
Etkiler daha tam 
olarak hazmedilme
den, bir de seçim 
şoku yaşamak hede
fleri iyice bulanık
laştıracak ve ekono
mide ciddi bir geriye 
dönüş tehlikesi yarat
acaktır. Yani bir erken 
seçim, siyasi ve 
ekonomik sorunları 
daha da ağırlaşmış 
olarak bir sonraki 
döneme taşıyacaktır. 
İhtiyacımız olan şey, 
sorunları ertelemek 
değildir. Türkiye her 
sıkıştığında seçime 
başvuran bir ülke 
olmaktan çıkmalı, 
bunun yerine toplum
sal uzlaşma 
kültürünü geliştirmeli 
ve sorunlarına bu 
yolla çözüm bul
malıdır. Bu, hüküme 
tin, devletin, toplu 
mun, hepimizin 
sorumluluğudur.

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Sağlık Bakanhğı’na 9 bin kadro
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu'nda 
Sağlık Bakanhğı'na 
bağlı okulların 
Milli Eğitim Bakan 
lığı’na devredilme
siyle boşalan 9 bin 
690 kadronun iptal 
edilmesi ve bunun 
yerine aynı sayıda 
kadro ihdas edilmesi
ni öngören teklif 
kabul edildi.
TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu'nda 
dün Sağlık 
Bakanhğı'na bağlı 
okulların Milli Eğitim 
Bakanhğı'na 
devredilmesiyle 
Sağlık Bakanhğı'nda 
ortaya çıkan 9 bin 
690 kadro açılmasını

öngören yasa teklifi 
ele alındı, yapılan 
müzakerelerin ardın
dan teklif kabul 
edildi, önümüzdeki 
günlerde Genel 
Kurul'da yasalaştırı 
lacak teklife göre 9 
bin 690 kadro Sağlık 
Bakanlığı için açıla
cak. Bu çerçevede 
iptal edilecek okul 
müdürü, öğretmen, 
hizmetli, memur,

daktilograf gibi 
kadrolar yerine, 
uzman tabip, diş 
tabibi, eczacı, 
diyetisyen, psikolog 
gibi kadrolar ihdas 
edilecek. İhdas edile
cek kadrolar arasında 
112 Acil Servis'te 
görev yapacak 2 bin 
100 sağlık teknikeri 
de bulunuyor. Aynı 
teklife komisyon 
görüşmelerinde

DEVREN SATILIK MARKET
Yalova Yolu üzeri 

Dörtyol kavşağında 
Koç Otobüs Yazahanesi yanı 

63 m2 HİSAR MARKET 
sahibinden devren satılıktır. 
Tel : 5 1 4 77 1 3

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

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 

eklenen ek mad
delere göre, Sağlık 
Bakanlığı, sağlık 
grup başkanlığı 
oluşturabilecek. 
Ayrı kadro ihdas 
edilmeyecek sağlık 
grup başkanlığı göre
vi, ilçelerde görevli 
hekimler tarafından 
yürütülecek. Bu 
göreve atanan kişiler, 
ikinci görev ödeneği 
alabilecek. Kurum 
hastanelerinde 
görevli eczacıların 
döner sermayeden 
aldıkları payın kat
sayısı, yüzde 150'den 
300'e çıkarılacak. 
Böylece kurum 
eczacılarının döner 
sermayeden aldıkları 
pay, iki katına 
çıkarılmış olacak.

ARMUTLU’DA
SATILIK ARSA

► İskele Mevkiinde
► Anayola cepheli

►4 kat imarlı
► 650 m2 arsa sahibinden 

SATILIKTIR.
Tel: (0.535) 348 84 17

Kız Meslek Lisesi’ndcn aldığım 
tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
PINAR DUR PARLAK

Gemlik Ticaret Sicili Memurluğundan 
Sicil No : Gemlik / 2526

Ticaret Ülivanı 
TASFİYE HALİNDE HARUN GIDA 
MADDELERİ NAKLİYAT İTHALAT 

İHRACAT
SANAYİ ve TİCARET LİMİTE!) ŞİRKETİ 

I; İLAN
Tasfiye Memurunun Adresi :
Ham id iye Mah. Orhangazi Cad. No : 24 
Gemlik / BURSA
Yukarıda ticaret Unvanı ve ticaret sicil 

numarası yazılı şirketin 02.05.2006 tarihinde 
yapılan ortaklar kurulu toplantısı ile şirket tas
fiyeye 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 tasfiye memurluğuna 
müracaatları ilan olunur.

(5/A) (9/2332II-233212-233213)
B -

Arada -Sırada
Aykon YILMAZ 

Yıkıntı Restaprant...
Yaklaşık bir yıldır kadar önceydi Üniver- 

site'den ev arkadaşım Tolga Aykut ile 
Nişantaşı'nda Reösreans çarşıda buluştuk. 
Yıllardır görmüyordum onu, özlemişim 
gerçektende kendisini...Önce uzun uzun 
lafladık eski günlerden konuştuk.

Üniversitenin ilk günü rastlantıyla yan 
yana oturmuştuk. Ben 18, o 25 yaşındaydı 2 
üniversite, üzerine 18 ay askerlik deneyimi 
vardı. Ağabeylik etti bize yıllarca hayatı 
öğretti. Deneyimlerinin çok ciddi faydalarını 
gördüm. (Sınavlarda nasıl kopya çekile
ceğinden başlayınca, hovardalığa kadar)

Saatler su gibi akıp gitti, konuştuğumuz 
tarihte benim evliliğime yaklaşık 3 ay kadar 
bir süre kalmıştı. Arkadaşımı Bursa'ya 
davet ettim düğünüme. Ve Başladı anlat
maya bana Bursa'da nerde yenir, nerde 
içilir. Anlattığı yerlerin hepsini avucumun 
içi gibi biliyordum, bir yer hariç Yıkıntı 
Kuzu tandır.

Bir Gemlikli olarak utandım kendimden, 
nasıl olurda bilmezdim Namı Istanbullara 
kadar yayılmış bir yeri. İstanbul dönüşü ilk 
işim oraya uğramak olmalıydı. Topçulardan 
arabalı ,vapurla geçtim karşıya Dostum öyle 
anlatmıştı ki bana o mis gibi eti kendimi zor 
attım Yıkıntıya. Saat 17.00 sularıydı ben 
içeriye girdiğimde içeride sadece 2 kişi 
yemek yi yordu. Şaşırmıştım açıkçası 
böylesine ülke çapında meşhur bir yer nasıl 
olurda bu kadar boş alabilirdi. İşletme 
mezunu genç bir müteşebbis olarak merak 
ettim illaki bir hata bir eksiklik olmalıydı. Ya 
yemek? Ya hizmet? Ya fiyat? Ya tanıtım?

Ortam gerçektende isminden anlaşıla
cağı gibi yıkılıyordu, cam şişelerden dekore 
edilmiş, her tarafta suların aktığı şehir 
insanının dikkatini çekebilecek nitelikte bir 
yer. Yemeğimi yedikten sonra şunu İtiraf 
etmeliyim ki anlatıldığı kadar leziz ve farklı 
bir tat... Hemen şu soru geldi aklıma böyle 
güzel yemekler, böylesine rahatlatıcı bir 
ortam niye hak ettiği yerde değil?Naçizane 
fikrimi soracak olursanız size şöyle açık
layabilirim.

öncelikle mekanın doğru tanıtımı yapıl
malı, mekanın içkisiz olduğu, aile için 
uygun olduğu ta Yalova iskelesinde başla
yarak insanların kafasına sokulmalı, mesela 
üzerinde aile resimleri olan büyük totemlere 
başvurulabilir. Bu metodu en başarıyla 
uygulayan firmalardan biri özdilek tir. 
Devasa çim alanlar, çocuklu ailelere yönelik 
pazarlama Bursada çok tutmuş, buradan 
edinilen bilgiyle Afyon ve İzmir'e yeni yerler 
ve son olarak Gemlik projesi.

Yıkıntı bu dediğim methodları uygular, 
fiyatlarında da aşağıya doğru bir iniş 
yaparsa, Niye bir Boludaki İsmail 'in yeri 
olmasın.

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
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Elbiseniz sizi sıkıcı kadın yapmasın
Çoğumuz işin 
kolayına kaçıp, 
koyu renk takımları 
çekiveriyoruz.
Böylece fazla uğraş
maya gerek kalmıyor. 
Öte yandan hayat 
tekdüze, iş tekdüze, 
bir de giysiler tek 
düze olunca, insanın 
enerjisi çekiliyor.
Sabah kalk, giyin, işe 
git. Üstelik günün 
çoğu ofiste geçiyor 
ve ne giydiğiniz de, 
hem işteki imajınız, 
hem de günü nasıl 
geçireceğiniz açısın
dan önem taşıyor. 
Oysa çoğumuz işin 
kolayına kaçıp, koyu 
renk takımları 
çekiveriyoruz.
Böylece fazla uğraş
maya gerek kalmıyor. 
Öte yandan hayat 
tekdüze, iş tekdüze, 
bir de giysiler tekdü 
ze olunca, insanın 
enerjisi çekiliyor. Bu 
durumda neden bir 
değişiklik yapıp, ofis 
hayatınıza renk kat
mıyorsunuz? 
İşte 6 öneri... 
İhtiyacınız olan şey: 
Renk. Eğer çoğunluk- 

| ‘la riotr renklerde 
' giysiler giyiyorsanız.

tarzınızı geliştirmenin 
en kolay yolu giyi
minize biraz renk 
katmaktır. Örneğin 
ceket, hırka ya da 
bluzunuzun altına 
parlak renkli bir 
şeyler giyebilirsiniz. 
Ayrıca renkli 
kıyafetlerş, büyük 
çantalar, parlak 
kemerler, uzun 
kolyeler, renkli 
eşarplar ve sallantılı 
irice küpelerle 
birleştirevilirsiniz. 
İşte iş kıyafetleriniz 
için bazı renk 
önerileri:
Eğer kahverengi

giyiyorsanız: Kobalt 
mavisi ya da turkuaz 
renginde takıları 
deneyin.
Eğer siyah giyiyor
sanız: İnce sarı bir 
kemer ve sarı topuklu 
ayakkabılar deneyin. 
Eğer lacivert 
giyiyorsanız: Kırmızı 
boncuklu, sallantılı 
bilezik ve,küpeler 
deneyin.
Eğer beyaz giyiyor
sanız: Ahşap kolye 
ve bilezikler deneyin. 
Gündelik hayatta 
giymeyi sevdikleriniz 
le iş kıyafetlerinizi 
bileştirin. Sert iş 
kadını görünümüzü, 
daha hafif giysi ve 
aksesuarlarla 
yumuşatın. Mesela 
hırkadan sıkıldınız 
mı? O zaman göm
leğinizin üzerine 
hırka yerine, eşofman 
üstü tarzında kapi 
şonlu bir üst giyin. 
Topuklular yerine 
spor ayakkabıların 
daha şık tarzda olan
larını tercih edin. İş 
yerinizde Cuma 
günleri istediğinizi 
giymeye izin varsa, o
zaman bugünü şık bir 
kotla geçirebilirsiniz. 
Kotun üzerine giye
ceğiniz üzerinize otu
ran bir tişört, metalik 
takılar ve değişik bir 

ceketle gayet şık ola
bilirsiniz. Bu kıyafetin 
altına ise mutlaka 
kısa topuklu bir 
ayakkabı giyin. 
Renkler, kumaşlar ve 
aksesuarlar için 
endişelenmeyin. 
Karıştırıp, birarada 
kullanmak çok da 
modern. Tabii bu 
takımlarınızı atmanız 
gerektiği anlamına da 
gelmiyor. Mesela 
lacivert takımınızın 
pantolonunu, beyaz 
keten bir ceketle kul
lanarak, sanki başka 
ve yeni bir pantalon- 
muş gibi giye
bilirsiniz. Ayrıca haki, 
yeşil, turuncu ve sarı 
gibi bahar renklerini 
giymekten de kaçın
mayın. Bunlar koyu 
renklerle kombine 
edildiklerinde nefis 
duruyorlar.
Çoraplar ve 
ayakkabılar şık
lığınızın göstergesi 
olsun. Bir kere şu 
sıkıcı ten renkli, düz 
opak çoraplardan 
vazgeçin. Ayrıca 
çoraptan bahset
mişken, ayakkabıları 
da göz ardı etmeyin. 
Herkesin kahverengi 
ve siyah ayakkabı 
giydiği günler biteli 
çok oluyor.
Bugünlerde parlak 

renkli ayakkabılar her 
yerde ve her zaman 
giyilebiliyor. İşte bazı 
kombinasyonlar: 
Eğer siyah takım 
giyiyorsanız: Kobalt 
mavisi topuklu 
ayakkabıları deneyin. 
Eğer dar kesimli bir 
etek, hırka ve inci 
tonlarında bir üst 
giyiyorsanız: Parlam 
pembe babetler giyin. 
Eğer kahverengi bir 
elbise giyiyorsanız: 
Kırmızı topuklular 
giyin.
Eğer gri bir takım 
giyiyorsanız: Küçük 
topuklu lame 
ayakkabılar giyin. 
Birkaç parça orijinal 
giysiye yatırım yapın. 
Ofisinizde ortam çok 
mu tutucu? Bu 
durumda bir farklılık 
yaratmak için ceket, 
palto ve çantalara 
yükleneceksiniz. 
Mesela krem rengi, 
yeşil, koyu pembe ya 
da renkli desenli bir 
ceket veya palto 
giyin. Bu bahar pek 
moda olan cesur 
desenli trençkotlar 
bu iş için birebir. 
Ayrıca büyük, şık ve 
kaliteli bir çantaya 
yatırım yapın. Çok 
sevip sonsuza kadar 
kullanmak isteye
ceğiniz bir çanta 
satın alın ve çok para 
vermeyi de umur
samayın. "Aman 
canım, o da çanta, bu 
da çanta” diye 
düşünmeyin çünkü 
kalite kendini her 
zaman gösterir. 
Son zamanların en 
popüler trendi göm
lek elbiseleri'deneyin. 
Bunlar hem kullanım 
açısından rahat, hem 
modern, hem de 
ofiste giymek için 
ideal.

s

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 j 

Tel: 0.312 431 9936 Faks: 431 0736
web: ww.elele.org.tr

ww.elele.org.tr
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Bebekleri günde III Mika güneşte tutun Vazgeçilmez mineral ‘Magnezyum’
Uzmanlar bebeklerin 
kemik sağlığı için 
her gün en az 
10 dakika güneşe 
çıkartılmasını, 
hamilelerin de 
doğacak bebek
lerinin sağlığı 
İçin belli sürelerle 
güneşten yararlan
maları gerektiğini 
bildirdi. 
Sinop Sağlık İl 
Müdürü Dr. 
Abdülkerim Köroğlu, 
hamilelerde D vitami
ni yetersizliğinin 
anne karnındaki 
bebeklerin beyin ve 
kemik gelişimini 
olumsuz etkilediğini, 
doğumsal katarakt 
hastalığı ve 
enfeksiyon risklerini 
de beraberinde 
getirdiğini söyledi. 
Köroğlu, bütün 
hamile kadınların 
günde 10 -15 
dakika öğle saatleri 
dışında güneşe 
çıkmaları ve 
gebelikleri süresince 
süt ve süt ürünlerini 
üst düzeyde tüket
meleri gerektiğini 
İfade etti. D vitamini 
İle kalsiyum ve 
fosforun kemik 
dokusunun 
çimentosu olarak 
görev yaptığını 
kaydeden Dr. 
Köroğlu, şunları 
söyledi: 
"D vitamini, 
bağırsaklarda 
kalsiyum ve 
fosfor emilimini

artırarak vücuttaki 
kalsiyum - fosfor 
dengesinin sağlan
masında önemli 
rol oynan 
D vitamini yetersi
zliğinde özellikle 
hızlı kemik uza
masının olduğu 
ilk 2 yaşta, kemik 
mineralizasyonu 
bozulur ve vücudun 
kalsiyum ihtiyacı 
bağırsaklardan 
emilim yerine 
kemik dokusundaki 
kalsiyum deposun
dan sağlanır. 
Bu durumda 
kemik uçlarında 
genişleme, yük 
binen kemiklerde 
eğrilme, kalsiyum 
düşüklüğüne bağlı 
havale, diş çıkarma 
ve yürümede 
gecikme, kas 
güçsüzlüğü gibi 
bulgularla 
karakterize raşitizm 
hastalığı meydana 
gelir. Raşitizm 
hastalığı bebek ve 
çocuklarda havale 
geçirme, diş 
çıkarma ve 
yürümede gecikme, 

kafatası 
kemiklerinin 
şekil bozukluğu 
ve sık enfeksiyon 
larla yakalanma 
gibi sağlık 
sorunlarına yol 
açabilir.
Hamilelerde D 
vitamini yetersizliği 
anne karnındaki 
bebeklerin beyin ve 
kemik gelişimini 
olumsuz etkiler. 
Doğumsal katarakt 
hastalığı ve 
enfeksiyon risklerini 
de beraberinde 
getirir; Bütün 
hamile kadınların 
günde 10-15 
dakika süreyle ve 
öğle saatleri 
dışında güneşe 
çıkmaları gerekir. 
Bebek ve çocukların 
da günde 10 - 15 
dakika güneş ışığı 
almaları önemlidir. 
Bebek ve 
çocukların 
güneşlendirilmesi 
sırasında başında 
şapka olması ve 
kol - bacaklarının 
çıplak olması 
gereklidir."

Günlük hayatımızda 
şikayet ettiğimiz 
birçok rahatsızlığın, 
magnezyum 
eksikliğinden kay
naklandığını ve hatta 
yüksek seviyede 
magnezyum eksik
liğinin, ölüme 
bile sebebiyet 
verebileceğini 
biliyor musunuz 
Magnezyum, insan 
vücudu için hayati 
önem taşıyan 11 
mineralden biri 
olup, enerji gerektiren 
tüm metabolik 
olayların yürütülme 
sinde başrolü 
oynamaktadır.
Aslında vücudumuz 
için gereken 
Magnezyum'u günlük 
diyetimiz ve içtiğimiz 
su ile almamız 
gerekir. Ancak 
tarımda hormon kul
lanımının yaygınlaş
ması, içme suyu 
olarak sert suların 
tercih edilmemesi ve 
fast food tarzı yiye
ceklerin tüketimi ile 
ne yazık ki aldığımız 
magnezyum miktarı 
gün geçtikçe 
azalmakta ve 
tehlikeli seviyelere 
düşmektedir.
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yapılan 
bir araştırmada 1940- 
1994 yılları arasında 
32 milyon kişinin 
Magnezyum eksik
liğinden yaşamını

yitirdiği ve toplumda 
Magnezyum eksikliği 
görülme oranının 
% 10-20 arasında 
olduğu ortaya 
çıkmıştır 
Magnezyum 
neden gerekli? 
Magnezyum olmadan 
vücutta enerji 
dönüşümü olmaz, 
insanlarda metabolik 
aktiviteler meydana 
gelmez. Magnezyum 
vücudumuzda bir ön 
faktör gibi rol oyna
yarak 300 den fazla 
enzimatik reaksiyona 
girer. Kemiklerin 
güçlenmesini sağlar. 
Karbonhidrat 
metabolizmasında en 
temel görevleri alır. 
Canlıların yaşamında 
temel olan protein
lerin yapımından 
sorumludur.
Magnezyumun 
yaşamsal organımız 
kalp üzerinde de 
olumlu etkileri vardır. 
Aritmilerin tedavisi ve 
kalp krizinin tedavi 
sinde kullanılan mag
nezyum, kalp kasının 
kasılma şiddetini 
azaltır. Kalbin daha az 

enerji ve oksijen 
kullanmasını sağlar. 
Başka bir deyişle 
Kalbin ekonomik 
çalışmasın sağlar. 
Bu bilgiler ışığında 
magnezyum 
eksikliğinin insan 
yaşamında son 
derece önemli 
olduğu gerçeği 
ortayaçıkmaktadır. 
Ancak günümüz 
koşullarında ne 
yazık ki doğal yollar 
ile bu eksikliği 
gidermek gün 
geçtikçe zorlaşmak
tadır. Yeterli seviyede 
magnezyum alın
mazsa ne olur ? 
Kaslarda gerilmeler 
ve kramplar, sersem
leme. konsantrasyon 
bozukluğu, sinirlilik, 
yorgunluk hissi, 
kadınlarda ağrılı adet, 
ellerde iğnelenme 
hissi, uyuşukluk, 
migren, gerilim tipi 
baş ağrısı , bulantı, 
kusma ve çarpıntı 
gibi ortaya çıkan 
belirtiler vücudumuz
da magnezyum 
eksikliğinin 
habercisi olabilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
l’olis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
l’olis Karakolu 513 18 79
Gar. Kont. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Stabum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eftt. Md. 513 1174
Halk Kiltiipluıııe 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Limitti Baş. 513 II 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus M d. 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 Yalnız 185

Bursu 256 77 84
Mııduııyn 544 30 60
Nenikupı (212) 516 12 12
Nıllosu (226) 811 13 23
i DO İntanı Aslan
Dinlenme les. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

GSavcılığt 513 10 53
GSavcıYrtl. 513 2954
Emniyet Müd. ^8

ULAŞIM
Mi l no 513 12 12
Aydın Itıı Um 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kıınbcrııftlu-Esmlın 514 45 49
Aıııtuı 514 47 71
Kıııııll Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sag.()cuftı 513 10 68
Tontokay Toınogrufl 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

Nıılovıl (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklbisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
llabaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BI’Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
nkc an PETROL 513 10 79

N ERLİN t RTI.AR 513 30 33
PE TROL
1 t X< AN OTO (. \Z. 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
3 HAZİRAN 2006 CUMARTESİ 

SERİM ECZANESİ
4 HAZİRAN 2006 PAZAR 

SEDA ECZANESİ

Körfez
■■■■i l.l M t K SİN ASİ t. I I ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2456

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap Çİ LER 
Haber Miidilril : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklaıncıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar “ünleri yayınlanmaz)
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Karakucak güreşçisi sponsor arıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te spor 
yapan bir çok gencin 
içinde Karakucak 
Güreşi yaparak 
adını duyuran 
17 yaşındaki Hakan 
Er başarılarını 
devam ettirebilmek 
için sponsor arıyor. 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi 
11/C sınıfı öğrencisi 
olan Hakan Er, 
karakucak güreşine 
beş yıl önce 

başlamış. 
İlçe Spor 
Müdürlüğü'nün 
ilk kez düzenlediği 
Karakucak 
seçmelerinde birinci 
olarak Gemlik'i 
Bursa'da temsil 
eden Hakan Er'in 
başarıları bununla 
bitmiyor.
Bilecik Osmaneli 
Karakucak güreş
lerinde Küçük 
Orta'da rakiplerini 
yenerek birinci

olan genç güreşçi 
önümüzdeki günlerde 
İznik'te yapılacak 
güreşlerde de 
birinci olacağını 
söyleyerek 
kendisine destek 
olunmasını istiyor. 
İlçe Atatürk . 
stadının çimlerinde 
arkadaşı İlyas 
Demir'le idman 
yapan Hakan Er, 
derslerine ara 
vermeden 
sürdürdüğü 

karakucak 
güreşinde isim 
yaparak Gemlik'i 
tanıtmak istediğini 
belirterek, 
"Çeşitli yerlerde 
başlayan Karakucak 
güreşlerine 
takılabilmem için 
mutlaka maddi 
desteğe ihtiyacım 
var, bana güvenen 
leri kesinlikle 
mahçup etmeye
ceğim ve başarılı 
olacağım" dedi.

Enflasyon 
canavarı hortladı

Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
verilerine göre, bu 
yılın Mayıs ayında 
tüketici fiyatları 
(TÜFE) yüzde 1,88, 
üretici fiyatları (ÜFE) 
ise yüzde 2,77 arttı. 
Böylelikle, enflasyon 
Nisan ayından sonra 
geçen ay da 
beklentilerin üzerinde 
artış gösterdi.
TÜİK'in 2003 baz yıllı 
verilerine göre, Mayıs 
ayı itibarıyla yıllık 
enflasyon ise

ABONE OLDUNUZ MU? ' 
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

TÜFE’de yüzde 
9,86, ÛFE'de 
yüzde 7,66 oldu. 
Yılın 5 ayında fiyat 
artışları ise üreticide 
yüzde 4,53, 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 7,36 olarak 
hesaplandı.
Mayıs ayı itibarıyla 
12 aylık ortalamalara 
göre yıllık 
enflasyon ise 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 8,21, 
üretici fiyatlarında 
yüzde 4,27 oldu.

DOĞAL GAZLI HAYAT
OH NE RAHAT

100 m3 DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAİFKAMPANYASI
8 TAKSİT
AYDA 22.5$

F 24 NİSAN I
31 MAYIS 1

A TARİHLERİ ARASINDA
L ABONE OLANLAR J
İL iç>N J

6 TAKSİT
AYDA 30$

Fi HAZİRANDI 
r 30 HAZİRAN 1 
l\ TARİHLERİ ARASINDA A 
L ABONE OLANLAR J 
İL İÇİN J|

GEMDAŞ
DOĞAL GAZ

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.
GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. İrtibat Tel 513 29 29



Yaz sıcakları ilk kurbanını verdi. Bursa’dan Küçük Kumla'ya yakınlarıyla gezmeye gelen Ayşe Koca Abdi Reis Sitesi yakınlarında serinlemek için 
denize girdi. Küçük öğrenci bir anda suda kayboldu. Tüm aramalar sonuç vermeyince Küçük Ayşe’nin cesedini çağrılan dalgıçlar buldu.Syf 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Kumlamda 
uyuşturucuya 

darbe
Küçük Kumla Jandarması uyuşturucu 
operasyonunda, uzun süredir takip 
ettiği'uyuşturucu sattıkları iddia 
edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. 
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 
6’sı tutuklandı. Haberi sayfa 3’de

Optimistler Valilik Kupası için yarıştı
GüneBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sınırlama getirilmeli..
Türkiye’deki liberal yapıda isteyen iste

diği işi kurup, istediği yerde iş yeri açabiliy
or.

Bu konuda meslek sınırlaması bulun
muyor.

Sınırlamanın bulunmaması ise bazı 
mesleklerde enflasyonu doğuruyor.

Bir yerleşim yerinde meslek odaları her 
meslekten kaç kişinin o işi yapacağı 
konusunda sınır veya düzenleme getire
bilmeli.

Herhangi bir iş kolunu ele alalım,.
Örneğin aklıma gelen kapalı kaplarda su 

satanlar.
Çocukluğumda bu işle Mehmet 

Baloğlu’nun babası uğraşırdı.
Nüfusun artması ve içme sularının 

sağlıksız olması neredeyse tüm nüfusu 
kapalı kaplarda satılan paralı sudan almaya 
zorladı.

Piyasada bir çok firma var.
Bu işi yapan o kadar çok insan oldu ki bu 

kez kazançlar masrafları karşılamaz oldu.
Bir başka meslek ele alalım Emlakçilik.
Bu mesleğin bir sermayesinin de bulun

maması nedeniyle adım başı bir e'mlakçı ile 
karşılaşabilirsiniz.

Serbest rekabet düzeninde isteyen iste
diği işi yapabilmeli ama, bir yerde ihtiyaç- 
dan fazla aynı işi yapan bulunursa bu kez bir 
kısmı ekmek yiyemez olur.

Her mesleğin meslek odaları işyeri açım
larında mevcut durumu dikkate alarak, iş 
yeri açma izni vermeli.

Bu yapılmadığı için birçok meslekte 
enflasyon yaşanıyor.

Bunun doğal. sonucu işyerleri açılıyor, 
işyerleri kapanıyor..

Bu konuda meslek odaları harekete geçip 
yasal düzenleme çıkarılması için aşağıdan 
yukarıya doğru baskı oluşturmalılar.

Valilik adına düzenlenen Optimist 
yarışlarına Valilikten hiçbir ilgilinin katıl
maması skandal olarak adlandırıldı.
Bursa’nın tek yelken kubübü olan Gemlik 
Yelken Kulübü’nün düzenlediği programlı 
yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri 
dağıtıldı. Erkeklerde birinci olan Uğur 
Güner’e birincilik ödülünü AKP Bursa 
Milletvekili Altan Karapaşaoğlu verdi. 
İkincinin kupasını Kaymakam Mehmet 
Baygül, üçüncünün kupasını da 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 2’de 

ttes emlaki olamayacak
Hazırlanan yasa tas 
lağıyla, emlakçılı ğa 
"düzen” getiriliyor. 
Sektörde artık "üni 
versite mezunu, 
lisans sahibi" emlak 
müşavirleri hizmet 
verecek, emlak ücret
leri "tarifeye" bağla 
nacak. Tapu ve Ka 
dastro Genel Müdür 
lüğü’nün hazırladığı 
Emlak Müşavirliği 
Yasa Taslağı, görüş 
alınmak üzere ilgili 
kurum ve kuruluşlara 
gönderildi. Taslağın 
gerekçesinde, ülke 
çapında yaklaşık 300 
bin meslek mensubu 
ve 900 bin meslek . 
çalışanı ile ortalama 
2,5-3 milyon kişinin 
geçim kaynağı oluş
turan meslek hakkın
da yasal düzenleme 
bulunmadığı, Jşin 
teamüllere bırakıldığı

kaydedildi.
Ülke bütçesinin yak
laşık 10 katı kadar bir 
paranın el değiş 
tirdiği bu sektörde 
mesleki örgütlenme 
lerin, ticaret odaları, 
emlak meslek odaları 
ve emlak meslek 
dernekleri bünye 
sinde gerçekleştiril 
diği ifade edilerek, 
kurümların yetki 
yetersizliği nedeniyle 
halen "10 emlakçıdan 
4’ünün kayıtdışı 
çalıştığı" belirtildi. 
Mesleğin "uzmanlık 
alanı" olduğu vurgu
lanan gerekçede, 
işin, "belirli yasa! 
statü, mesleki 
örgütlenme, isim ve 
yetkiye sahip 
olmayan kişilerce 
yürütülmesinin" 
büyük sıkıntı yarat
tığı belirtildi.

Sağlıkta atamalar cetvele 
göre yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nca lan sağlık perso 
Atama ve Nakil Yö netinin sayısını belir- 
netmeliği'nde yapıla
cak değişiklikle, 
sağlık personelinin il 
ve ülke içi dağılımı 
Personel Dağılım 
Cetveline (PDC) göre 
düzenlenecek.
Sağlık Bakanlığı

| Personel Genel 
Müdürü Ali Yerli

' kaya, PDC ile ilgili 
। yaklaşık 20 aydır 

devam ederi çalış
manın bittiğini 
belirterek, Atama ve 
Nakil Yönetmeüği'n

| de yapılacak değişik
likle bunun uygula
maya geçirileceğini 
söyledi.
"Personel Dağılım 
Cetveli", hem her 
ilde görev yapan, 

'! hem de ihtiyaç duyu

larken, il içindeki 
dağılımı da göstere
cek. Böylece illere 
açıktan atamalar bu 
cetvele göre yapılır 
ken, il içi dağılımlar 
da hizmet puanına 
göre düzenlenecek. 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Personel Da 
ğılım Cetvelinin ata
malarda torpilin orta 
dan kaldırılmasına 
yönelik bir uygulama 
olduğunu kaydede 
rek, il içinde fazla 
olan personelin ha 
yuz içine alınacağını, 
bu kişilerin tercih 
yapması sağlanarak 
ihtiyaç olan yerde 
görevlendirilmeleri 
nin amaçlan d iğini 
bildirmişti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| Birleşik kaplar teorisi. Ve TOMOKAY.. 
“Başımızı suya soktuk bekliyoruz..

Akciğerleri sağlam olan başını sudan çıkara
cak.”

Rahmi Koç 2001 krizinde söylemiş yukarı
daki sözleri..

Güzel de...
Koşulların da eşit olması gerek..
Eğer birisi kayırdığı birine daha sonradan 

hesap görmek üzere kıyak yaparsa ne ola
cak..

Nitekim yapıyor da..
Şu son ekonomik krizde bazı özel ve güzel 

grupların dolarlarla euroları parlattığı ve üst 
üste getirdiği söyleniyor.

Ülkedeki ekonomik ve siyasal göstergeler 
kuralları alt üst ediyor.

Aslına bakarsanız aynı gemide değil miyiz?
Rotamız aynı yöne çevrili değil mi?
Uygarlık... Refah... Mutluluk.. Sağlık...
Hani fizikte bir teori var..
Kanıtlanmış da..
“Birleşik ve aynı basınç altındaki kapların 

her birindeki su seviyesi kabın sekline bağlı 
olmaksızın aynıdır.” .

Topluma uyarlandığında şu demek:
Aynı şartlar altında bulunan insanlara, haya 

tın eşit miktarda tazyik uygulayacağını veya 
eşit miktarda feraha taşıyacağını ifade edi 
yor.

Öyle mi?
Biz de azalan kaplar var..
Çoğalan kaplar var..
Toplumun büyük kesiminin kapları sürekli

I azalıyor.. Diğerlerınınki de doluyor.. Hem de 
ne dolma..

Ne var ki deniz bitiyor..
Sermayenin azdan çoğa transferi devrini 

tamamlıyor.
Kaynaklar, tükeniyor..
Kaynakların yerini alternatif kaynaklar 

doldurmuyor.
Boşluk uçuruma dönüşüyor.
Sonra ne olacak..
Tıkanma.. Debelenme.. Geriye gidiş..
Çöküş.. Artan bir hızla..
Ne yapıp edip çöküşün önüne geçmek 

gerek..
Duyarlılık..
Her zamankinden daha çok gerek..
Neme lazımcılık ve kadercilik toplumsal 

zaafiyet.
Bir an önce kurtulunmalı.. Kayda değer, 

ülkeye yarar bireysel girişimler şart..
TOMOKAY
Radyolog Dr.Ertan Okay gibi.. .. Tomokay 

gibi....
Sevgili Ertan, insan sağhğıiçin cesaretli 

girişimlerini hız kesmeden büyük kararlılıkla 
sürdürüyor..

Gözleri pırıl pırıl..
Kalitesi görüntüsünden menkul.
Yoluna çıtayı sürekli yükselterek devam 

ediyor. Şimdi de Kemik Ölçüm Cihazı getir
di.. Yaşlanan bedenin ana taşıyıcısı kemik- 

' lerin dayanma gücünü ölçen bir cihaz.
Önceki gün hem bu cihazın tanıtımı 

yapıldı.. Aynı gün TOMOKAY Gemlik'le • 
buluşmasının ilk yılının mutluluğunu dost
larıyla paylaştı..

Görünen o ki Ertan hem mutlu oldu..
Hem de gelecekten umutlandı..
Çünkü İlçe hazırunu oradaydı..
Milletvekili, Kaymakam, Belediye Başkanı, 

Siyasal Partilerin Gemlik'teki temsilcileri..
Çok iyi oldu hazırunun katılımı..
Hem merkezi gördüler.. İlçelerinin halkı 

adına kendilerini güven içinde hissettiler..
. Hem de Ertan’ın girişimci ruhunu, teknolojik 
' ve bilimsel alt yapısının gücünü gördüler.

Kimbilir belki de örnek alırlar..
Tam da örnek alınacak gibi..

Optimistler Valilik!
Miıııııın ıiM—JlüHuııııııi'iBMiınııı rniMiı Hin MinB iBaııiBiBiııı iminin ın m >ıınnınınKWT—Knnıırnnı-ıını- . ............................................ .................................

Kupası için yarıştı

Beli'

'ftlKEN KURSLARİ

iamsiıl

'çeuçfnjoirsurl

ba Ökıtuhan Ces|

Marmara
Alper 

Ü ra a lan

1»

■ -I'

Uğur Güner .

y elken kürsim

BM’t * Hasar

(Öner 

Bilgin

Jp Bahadır
Kabalı

Emirhaj 
Düşmf*

Cenkeri
Yusuf 
Doruk JT

Seyfettin SEKERSÖZ
Bursa Valiliği'ni 
temsilen hiçbir 
yetkilinin katılmadığı 
Valilik Kupası 
Optimist Yelken 
yarışları yapıldı. 
Daha önce 
hazırlanan program
da Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
Kupası olarak 
açıklanan yarışma 
Valilik Kupası 
olarak değiştirilmişti. 
Bursa ilinde tek 
Yelken Kulübü 
olan Gemlik 
Yelken Kulübü'nün 
düzenlediği 
Valilik Kupası 
yarışlarının kupa 
törenine Valilik 
temsilcilerinden 
hiç kimsenin katılma
ması ilgi çekti.
Yelken Kulübünün 
önlerinde yapılan 
ve iki gün süren 
Optimist Yelken 
Yarışmalarında 
derece aianiarın 
kupaları dün 
davetlilerin de 
katılımıyla verildi. 
ERKEKLER 
Erkeklerde birinci 
olan Uğur Güner'e 
kupasını AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu 
verirken, 
ikinci olan Cengiz 
Beliç'e kupasını 
Kaykamam 
Mehmet Baygül, 
üçüncü olan

Murat Samsun’a 
Kupasını Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi. 
Yarışmada dördüncü 
olan Haşan Şal'a ise 
madalyasını İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt verirken 
beşinci olan Batuhan 
Cesur'a madalyasını 
Gençlik Spor İlçe 
Müdür Vekili 
Necdet Arı verdi. 
KIZLAR 
Kızlarda ise birinci 
gelen Tuğba Öksüz'e 
Kupasını Yelken 
Temsilcisi Mustafa 
Tezcan verirken, 
ikinci olan Zeynep 
Salduz'a kupasını 
Yelken İl temsilcisi 
Alper Ünalan, 
üçüncü olan Buse 
Marmara'ya kupasını 
Yelken Kulübü 
Antrenörü Önder 
Cesur verdi.
MÜCADELECİLER 
Valilik Kupası 
Optimist Yelken 
yarışmasında 
en mücadeleci 
yarışmacı seçilen 
Bahadır Arabalı'ya 
madalyasını İznik 
Antrenörü Öner 
Bilgin verirken, 
ikinci olan Emirhan 
Düşmez'e madalyası 
Karadeniz Bölge 
Komutanlığı İstih
barat Müdürlüğü 
Deniz Yüzbaşı 
Cenker Yusuf Doruk 
tarafından verildi.
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Havaların birden ısınması nedeniyle Küçük Kumla da denize giren 
13 yaşındaki Ayşe Koca bir daha sudan çıkmadı.

Yaz sıcakları ilk kurbanını verdi. Bursa’dan 
Küçük Kumla’ya yakınlarıyla gezmeye 
gelen Ayşe Koca Abdi Reis Sitesi yakın
larında serinlemek için denize girdi. Küçük 
öğrenci bir anda suda kayboldu. Tüm ara
malar sonuç vermeyince Küçük Ayşe’nin 
cesedini çağrılan dalgıçlar buldu.
Küçük Kumla'da 
serinlemek için 
arkadaşları ile birlikte 
denize giren İlköğre
tim öğrencisi Ayşe 
Koca boğularak öldü. 
Küçük Ayşe’nin 
cesedi dün aramalar 
sonucu bulundu. 
Cuma günü akşam 
saatlerinde Abdi Reis 
Sitesi yakınlarında 
yüzmek için denize

giren Ayşe Koca 
bir süre sonra 
gözden kayboldu. 
Ayşe'nin arkadaşları 
durumu ailelerine 
bildirmesi üzerine 
denizde aranmaya 
başlayan küçük 
kız bülunamadı.
Durum Küçük 
Kumla Jandarma 
Komutanlığına da 
bildirildi.

Ayşe Koca'yı 
bulabilmek için gece 
geç saatlere kadar 
devam eden arama 
çalışmalarından 
sonuç alınamaması 
üzerine, bölgeye .. 
çağrılan dalgıçlar 
küçük öğrencinin 
cesedini bularak 
karaya çıkardılar. 
Arkadaşları Ve 
onların aileleriyle 
birlikte Bursa’dan 
Küçük Kumla’ya 
gelerek girdiği 
denizde kaybolan

ve aramalar sonucu 
cesedi, bulunan 
Bursa Barbaros 
İlköğretim Okulu 
7. Sınıf öğrencisi 
Ayşe Koca'nın 
ceseai'GemıiK . 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi' 
morgüna kaldırıldı. 
Olay ailesine 
bildirilmesi üzerine 
Küçük Kumla’ya 
gelen baba Cem 
Koca, kızının boğul
duğunu öğrenince 
fenalık geçirdi.

Kumla’da uyuşturucuya darbe
Küçük Kumla 
Beldesi’nde, 
jandarmanın 
uyuşturucu 
operasyonunda 
6 kişi gözaltına 
alındı. Zanlılar, 
çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 
Jandarma ekipleri, 
uzun süredir takip 
ettikleri 7 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Jandarma, gözaltına 
alınan ve uyuşturucu 
sattıkları iddia 
edilen kişilerin 
ev ve iş yerlerine

lik tedbirleri 
altında adliyeye 
sevk edildi.
Nöbetçi savcı 
tarafından E.D. 
serbest bırakılırken, 
diğer zanlılar 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

BURSA HAKİMİYET UE 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

eleman ilanlarınız istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Ve ^reklamlarınız (Akbank aralığı Stüdyo Prestij rıjılı
için bizi arayın Tvl. (0.224) 96 . 513 3'.;

Genel sağlık sigortası!...

aynı anda operasyon 
düzenledi.
Aramalarda 
1 tabanca ve 
bir miktar esrar 
ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 
zanlılardan M.C. K.Y. 
İ.Ü. R.A. M.N. Ş.T. 
ve E.D. geniş güven

Yeni çıkarılan Genel Sağlık sigortası uygu
lamasında neler olacak, bir hekim olarak 
ahladığım kadar bilgi vereyim.

Para ödemeden daha doğrusu sembolik 
bir “katılım payı’’ ödeyerek yararlanacak 
olanlar, hastalandıklarında doğrudan has
taneye gidemeyecek..

Peki bu hastalar ne yapacaklar?...
Genel Sağlık sigortası yeni düzenleme de 

(acil durumlar hariç) hastalar için “üç 
basamaklı’’ bir sıralama getiriyor, (madde 
70) Bu basamakların ve bunlar arasındaki ı 
sevk zincirinin nasıl olacağını bu kurul 
belirleyecek...

Sevk sisteminin ilk aşaması: O ilde “aile 
hekimliği’’ sistemi varsa buraya gidilecek. 
Yoksa “Sağlık ocaklarına” ya da polikliniğe 
gidilecek..

Hasta aile hekimi ya da sağlık ocağı dok
torun uygun görmesi halinde, ikinci basa 
makta yer alan, sağlık kuruluşuna şevk 
edilecek .. (hastaneye )

Ancak, hangi hastane olduğu konusu 
açıklanmamış.. (Devlet -Üniversite -özel)

Hastaneler arasında, zincirin ikinci ve 
. üçüncü aşaması olarak bir sınıflama yapıl

ması gündemde.. Bu sıralama ile apartman 
dairelerine sıkıştırılmış özel hastaneler ile 
on milyonlarca dolarlık yatırım yapılarak, 
nitelikli kadro ve modern cihazlarla dona 
tılmış hastaneler arasında, bir ayırım yapıl
ması söz konusu..

Sağlık karnesi kalkacak, yerine T.C. kimlik 
■ numarası bildirilecek.

Emekli Sandığı-SSK- Bağ-Kur sigorta 
numaraları geçerli değil..
’ Ancak acil durumda bu sevk sıra olmadan 
hastaneye yapılacak..

Ortez - protez - iyileştirme araç ve gereç
leri için % 10 - 20 “katılım payı” gerekecek. 
Ancak sağlık kurulu raporu İle bu para 
ödenmeyecek.

Hastalık ve tedavi olayının her aşamasın
da “SEVK” yaptırmak gerekiyor.

Sevk zincirine uymayanlar ya da sevk 
almadan sağlık hizmeti sunan bir kûruma 
gidenler, sağlık hizmeti bedelinin belli bir 
kısmını cepten ödeyecek. Kısaca para vere
cek..

Örneğin; sevk zincirine uymadan, 
“sözleşmeli bir sağlık kuruluşuna” giden 

I sigortalı, hizmet bedelinin % 30’unü ödeye
cek.

Yine sevk almadan “sözleşmesiz sağlık 
। kuruluşuna” giden, oradan sağlık hizmeti 
j alanlar hizmet bedelinin % 50’sini cepten 

ödeyecekler.
Kalan kısımda Sosyal Güvenlik Kurumu’n 

ca karşılanacak.
Sağlık hizmeti bedelleri, her il içinayrı ayrı 

belirlenecek.
Yani muayene, ameliyat, enjeksiyon, pro- 

| tez ücreti her ilde farklı olacak..
Sağlık tesisleri ve hekim dağılımının her 

yerde aynı oranda olmaması nedeniyle, alt 
| yapısı yeterli olmayan yerlerde, sistem otu- 
' runcaya kadar, sevk zinciri tam olarak aran

mayacak..
Bu yasa acele çıkarılan, bir çok eksiyi olan 

ı bir yasa.
İMF'nin bastırması ile AK parti bunu 

I çıkardı, sonra da korktu, tatbikatım 2007 
yılına bıraktı..

Aslında reform şeklinde bir yasaya 
Türkiye’nin çok ihtiyacı var...

Sosyal kurumlarımızın ne durumda 
| olduğunu her gün siz yaşayanlar biliyor, 
| bunun acı sonuçlarını hastane koridorların

da sürünerek çekiyorsunuz...
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"Dün-Bugün-Yarın" isimli OsmanlI Motiflerinin sergilendiği defilede Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri göz doldurdu

OsmanlI motifleri büyüledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi'nin düzenlediği 
"Dün-Bugün-Yarın" 
isimli OsmanlI 
Motifleri defilesi 
izleyenleri büyüledi. 
Atamer Turistik 
Tesisleri'nde 
düzenlenen defilede 
17 genç kız 20 giysiyi 
sundular.
Osmanh dönemi 
motiflerinin 
günümüze uyarlan
masıyla ortaya çıkan 
birbirinden güzeL 
giysilerin fasatınvve 
hazırlayıcıları ise 
Tekstil Konfeksiyon 
Bölümü Giyim Öğret
meni ve Teknik

ÎAÎKT1 ÖZALP ENLAM
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

Müdür Yardımcısı , 
Ümmühan Ergün, 
Giyim Bölümü Şefi 
Ayten Özen, Atölye 
Şefi Fikriye Eryüksel, 
Metre Şefleri Hatice 
Şenocak ve Seniha 
Gönül Taştaylan, 
Giyim öğretmenleri 
Ayşegül Dursun 
Özdemir, Sevim 
Uzun, ayrıca sunulan 
kolleksiyonu çizen 
resim öğretmenleri 
Ümitser Ergen ve 
Tanzer Özder ile 
Nakış öğretmeni 
Ulya Ersan oldu.
Okul Aile Birliği 
tarafından 
düzenlenen defileye 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut eşleriyle 
birlikte katılarak 
birbirinden güzel 
giysileri beğeniyle 
izlediler.
Okul Aile Birliği ikinci 
Başkanı Gülfirüz 
Solmaz yaptığı açış 
konuşmasında 
"Tarihin süreç içinde 
günümüze nasıl yan
sıdığını göstermek 
amacıylâ okul ve 
Kültür Dershanesi 
işbirliğiyle düzen
lediğimiz OsmanlI 
Motifleri defilesi 
inanıyorum ki sizlere

£

ig i? 

keyifli bir akşam 
geçirtecektir" dedi. 
Okul Müdür Vekili 
Dursun solmaz 
ise yaptığı veda 
konuşmasında 
"Yaklaşık 20 yıldan 
bu yana hizmet 
verdiğim okuldan 
Antalya Manavgat'a 
tayin oldum. Kendi 
isteğimle gideceğim 
yerde Gemlik'i ve 
sizleri hiçbir zaman 
unutmayacağım " 
dedi. Solmaz, 
defilenin düzenlen
mesinde katkıların
dan dolayı Kültür 
Dershanesi yönetici
sine teşekkür 
plaketi verdi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de, "Varsa 
hünerin vardır her 
yerde yerin" söz
leriyle başladığı 
konuşmasında 
Türk motiflerini 

kendilerine beğeniyle 
sunan ve heyecandan 
titreyen kızları tebrik 
ederek defilelerin - 
devamım diledi.
Atamer Turistik 
Tesisleri deniz

kenarında yapılan 
OsmanlI'dan günümü 
ze "Dün-Bugün- 
Yarın" isimli defile 
çekilişler ve eğlencey 
le gecenin geç saat
lerine kadar sürdü.

sS — ----------------------------------— - ■- ---------------------------- --—■------------------------------------------------------------------------- -

| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 nı^
i

1

3 Avrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde (Yen i Devlet Hastanesi Altı‘ - ■ ■ ■
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan &——— ——

| Eski Sahilde 3+1110 mİ asansörölü. kombi kaloriferli daire
§ Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 mİ çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m 

Bahçeli

fe i
K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik i

Dr. Ziva Kava Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire f

Yalova’da Termal Barajı'nın
9 altında 408 m2 arsa - Çınarcık.

Yalova 448.54 nı2 arsa
9 Termal Barajı’nda 407.77 nı2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 nı2
1■ Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

9- ve Azot kavşağına 400 nı2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlenileni e 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:513 2474 Fax: 5141021
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TOMOKAY Radyoloji Merkezi acildi
Öııyfmiln lEKfcltttÜZ

Uoillllh'İN IN^IIIİ VI* 
ö/mI mıühk kuru 
lııylmıınkı bulun 
mnymı laıyhla nllın/ 
lıitıyl** »loıirtlılrtiı 

tl'üiriOİUiy Hmlyolnjl dçılııııın AKI* Duma

M’Hİut/i açıldı.
Imiklnl (mıldanl
Dulluk Hukukin 
Hmlyolojl Uzııımıi Dı 
Filmi Dkny Ia 1 nI1 ınİn 11 
kmııbııı bnnnkny 
Hmlyıılııll Matka/l'ıllll 

Milimvaklll Alimi 
K ıll ıl| HI91II l(|ll I, 
Knyinnkmn MoIhih’I 
hnyuulı Dnlndlyn 
Maykmıı Maltııınl 
lınuul, Dmuıbay 
hnlmllytı Haykmıı 
“alili Mahınal (4lilui, 
Ih,»1 MIHI l"(|ltlm Minili 
ıiı Mahınal l~ıuiımaıiı 
Ih/' l iıııılyt'l MlldUlil 
Ali Kaıııal Kınlı nlyanl 
parla Ilga baçkmılmı. 
lııilıhıi IHİllllirlmİ! <İOK‘ 
İmim, kurum va kuru* 
lııy laıımllcıllarI İla 
1 Invatlllaı luıiıhlı
AKP Mlllal vaklll Alimi 
Kaıapmıanfllu'ınm 
ayilı*ım yaplıuı 
hılllıikrty Daily* *1* *|l 
Maıka/I (lamlik'la 
lıanbılmn yhııallk 
bııyiık bııylllCJU 
1 lııldııı mink.
Diniyi ıh ı|i Maıkazl 
hakkımla hllyl vatan 
Diı l~ılmı Ulmy, 
11 mu >k ay1111 Ganilikli 
İma Imııtılmam 
i|i'ii’kll(|lııl hiıylmll 
Dı, ıiv Om>a KKK İla 
anlamımı nadimlik» 
İmim blldlıaıı 
Dı r 1 İnil Olmy, 
uay 110111111 u( İllim t la 
ılı* hııakll ’iıiııılıııı İla

yapılan mılaçnıa 
m 111 umu ıdn hl/mal 
varmaya banladık» 
İmim duyurdu. 
DrtÇ|-Kıır İla da 
mılaçma yapmak İçin 
bayvuruda bulu* 
1 ımıfiklmını aöylayan 
Dl, < Huıy, ifiılyıılıı|l 
maıka/lııdn tiplini 
IHlıIl'Miynılı Itnııoçııafi 
Clhfl/ı İla Hım h I 
y aklmlmlııl 11 yapıl" 
makin <ıltlııcıınm, 
bu fllmlai' İla baylm 
buyıııi! nkolûm, kmııı 
lnil(|t*almlehi vı* dlûaı 
<ıi t|mılm ılnkl çaylHT 

bnalnlıklm, tümöılm, 
bal va boyun fıtık* 
İminin tayhla 
a(lllmakla olduğunu 
aoyladl, 
öamllk'to İlk va 
(ak 4 Boyutlu « 
Ullı nmnıogınfl 
Cllın/ının âon 
teknoloji ininin 
olduğunu va radyoloji 
mmka/l bUnyaalnda 
balkın hl/matlna 
lunııldugunu ballrtan 
Dı, I5ilmi Okay, 
"Hu anyada htu lılılu 
Ultı ftaoııoyififlı 
Hrufkll Dttppltu

Ultı anonouı afi va 4 
[ioyuthı Gaballk 
Ultı asoııoyı afini 
yapılıııaktadıı" dadl, 
Dalın Önco bu tür 
İhtiyaçlar İçin hanla* 
İmin Duma'ya ulttlk* 
İm ini va yollarda 
azlyat çaktlklarlnl 
hatırlatan Dr. Frtan 
Okay, "Toıııokay 
Radyoloji Moıkaıl 
ıııltdo bu lıııkaıılaı 
fatlanıyla vatllıuakta- 
dlı. Hantalaııııııt aıtık 
yollarda vakit kayb 
otıııoylp otlyot 
çakıııoyacak/pı" dadı,

âg UNVER TRAKTOR’den
NEW HOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLIMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
Ibnılılııı Onul ( :ıd. No : 26 ()rluıııgır/i BURSA
Icl : 57.1 27 77 - 57.1 64 52 OSM : 0 5.12 .112 22 .19
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Umurspor: 0 Bursa Dağgiicü: 0
Şahin (6) Mert (5) 
(Serkan (6) Halil (6) 
Burak (5) 
BURSA DAĞGÜCÜ : 
Ali (5) İsmail (5) Salih 
(5) Serhat (6) Remzi 
(6) Emir (5) Şakir (5) 
Haşan (5) (Kenan 5) 
Mustafa (6) Kenan (5) 
(Halil 5) Erdoğan (5) 
KIRMIZI KART : Dk. 
25 Erdoğan Dk. 90 
Mustafa (Bursa 
Dağgücü) Dk. 55 
Yavuz (Umurspor)

kaleci kurtarınca 
Öz Karadenizspor 
farkı ikiye çıkaramadı. 
İlk yarısı 1*0 
kapanan maçın , 
ikinci yarısında 
taraflar gol 
atamayınca maç 
Öz Karadenizspor'un 
1-0 üstünlüğüyle 
kapandı.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Erdinç Derya (7) 
M. Fırat Darcan (7) 
Bircan Cesur (7)

çıktığı maçta taraflar 
gol atamayınca zevk
siz geçen karşılaşma 
0-0 sonuçlandı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Engin Nurkaya (7) 
M. Fırat Darcan (7) 
Bircan Cesur (7) 
UMURSPOR : Deniz 
(5) Davut (5) (Erol 4 
Metin 4) Emrah (5) 
Haşan (5) Gökmen (6) 
Yavuz (5) Hüseyin (5)

Ataevlerspor'un 
genç ve diri bir takım 
olması nedeniyle 
Zaman zaman 
zorlanan Öz 
Karadenizspor sonu
ca ilk yarıda gitti. 
29. dakikada serbest 
vuruştan gelen topu 
kafayla rakip ağlara 
gönderen 
Musa takımını 
1-0 öne geçirdi. 
Golün hemen 
ardından kazanılan 
penaltı atışında 
Ferdi'nin vuruşunu

ÖZ KARADENİZSPOR 
Ercan (6) Talat (7) 
Serkan (7) Cem (7) 
Ferdi (7) Erol (7) 
Musa (7) Selman (4) 
(Mehmet Ayar 6) 
Deniz (7) Zeynel (7) 
Hakan (7) 
NİL. ATAEVLER : 
Emir (7) Serkan (6) 
Ceyhun (7) Ertan (6) 
Özkan (6) Mahmut (7) 
Nuri (6) (Yener 5) ’
Asker (6) Yusuf (6) 
Enver (6) Halil (6) 
GOL : Dk. 29 Musa 
(Öz Karadenizspor)

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
ikinci amatör 
küme 10. Grupta 
liderliğini koruyan 
Öz Karadenizspor, 
evinde oynadığı 
maçta Nilüfer 
Ataevlerspor'u 1-0 
yenerken zorlandı. 
Grubunda liderlik 
mücadelesi veren 
Öz Karadenizspor, 
liderliğinde verdiği 
rahatlıkla çıktığı 
maçta rakibi 
karşısında zor 
anlar yaşadı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birinci amatör küme 
takımlarımızdan 
Umurspor sezonun 
bitimine iki hafta kala 
birincilik umutlarını 
yitirince maçlarda 
gereken mücadeleyi 
veremiyor.
Umurspor, kendi 
evinde oynadığı 
Bursa Dağgücü 
spor'la 0-0 
berabere kaldı. 
Üç kırmızı kartın
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Zeytrnsporlu kızlar dayanamadı
Genç Bayanlar Futbol ligi C grubunda mücadele eden Zeytlnspor, dün kendi sahasında Malatya 

Gençlik ve Spor takımı İle oynadığı maçta 7-1 yenildi. İlk yarının 6-1 bittiği karşılaşmanın ikinci yarısın
da sakatlıklar meydana geldi. Zeytinspor’dan Mine İle Malatya takımından Emine ambulans ile 

hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 6 kişi İle devam eden Zeytlnspor, urriduğunu bulamadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2006*2006 sezonu 
Genç Bayanlar Futbol 
İlgi C grubunda 
oynayan Gomllk 
Zeytlnspor, kondl evin
de maçı 7*1 kaybetti. 
Dün saat 11.00 do 
sahaya çıkan 
Zeytlnspor İle konuk 
Malatya Gençlik ve 
Spor maçında İki takım 
futbolcuları da açın 
sıcak yüzünden zor 
anlar yaşadı. İlk yarıcı 
6*1 konuk Malatya

Gençlik ve Spor 
takımının üstünlüğüyle 
kapanan maçın 
İkinci yarısında 
sakatlıklar yaşandı. 
Zeytlnspor takımından 
Mine İle Malatya 
takımından Emine 
ambulans İle hastaneye 
kaldırılarak todaVI 
altına alınırken İkinci 
yarıda bir gol daha 
ylyon Zeytlnspor, 
oyundan İyice düştü. 
Sahaya yedeksiz çıkan 
Zeytlnspor takımı, 

maçın 80.İnci 
dakikasında sakatlıklar 
nedeniyle sahada 
6 kişi kalınca orta 
hakem Abdurrahman 
Lale maçı 7*1 Malatya 
takımının lohlno bitirdi. 
SAHA :
Gomllk Atatürk 
HAKEMLER: 
Abdıırrahman Lalo (8) 
Aziz Sonat (8)
Sinan Çan (8) 
ZEYTİNSPOR : Sodof 
((>) Mlno (5) Derya (5) 
Esin (5) Deniz (5) Aylin 

(5) Ceren (6) Gamze (6) 
Gül (6) Aslı (6) Elif (7) 
MALATYA GENÇLİK 
yo SPOR :
(J beyde (5) Ayşegül (6) 
Göknur (6) Binan (6) 
Morvo (7) Nurcan (6) 
(Borlvan 7) Arzu (7) 
Pelin (7) Emlno (8) 
(Zeynep 3) Songül (6) 
Esra (6) (Şeyda 6) 
GOLLER : Dk. 5-24-35- 
42 Emlno, Dk. 17-20 
Songül, Dk. 59 Pen.
Morvo (Malatya) Dk. 44 
Elif (Zoytlnspor)

77

Ab
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Ünver Traktör’den çiftçilere müjde 
Ünver Traktör 
yeni sezon için 
çalışmalarına 
aralıksız başladı.
"Traktörü olmayan 
çiftçi kalmasın” 
sloganıyla yeni 
sezonunu açan 
Gemlik - Orhangazi 
New Holland 
Trakmak Traktör 
Bayii Ünver Traktör 
sahibi Bekir Ünver, 
"Yaz sezonunun 
gelmesi ile birlikte 
bağ ve bahçe işlerin 
de artan işler için fir
mamız çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Traktör satışlarımız
da patlama oldu. 
Çiftçilerimizde aldık
ları ürünlerden mem
nun. Beş ayda 
143 traktör satarak 
rekor kırdık. ” dedi. 
Tarımda büyük bir 
değişim yaşandığını 
ve traktör almanın 
kolaylaştığını 
söyleyen ünver, 
"Hiç peşinsiz 4-5 yıl 
vadeli traktör 
teslim ediyoruz. 
Tüm kredi ve satış 
işlemleri firma ele
manlarımız tarafın
dan yapılıyor." dedi.

“Kredi kartı faizi daha da inecek”
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, kredi 
kartları faiz 
oranlarıyla ilgili, . 
"Önümüzdeki 
dönemde kredi 
kartlarına uygulanan 
faiz oranlarının 
rekabet yoluyla 
daha düşük 
düzeylere ineceği 
öngörülmektedir" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
DYP Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan ve CHP 
Manisa Milletvekili 
Haşan Ören'in 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
yönelttiği soru 
önergelerini, 
Merkez Bankasından 
verilen bilgilerle 
Babacan yanıtladı. 
Babacan, Merkez 
Bankasının 
dünyadaki örnekleri 
benimseyerek, 
bankaların kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulayacağı aylık 
azami faiz oranları, 
sektörün ağırlıklı 
ortalama faiz oran
larına 0,5 puanlık 
piyasa marjı 
eklenerek belir

lendiğine işaret etti. 
Bankalarca kredi 
kartı işlemlerinde 
uygulanan aylık en 
yüksek akdi faiz 
oranların yüzde 
2,75 ile yüzde 5,75 
arasında değiştiğini, 
kredi kartı hamil
lerinin önünde tercih 
yapabilecekleri 
geniş bir faiz 
yelpazesi bulun
duğunu belirten 
Babacan, kredi kartı 
sahiplerinin bu 
faiz oranlarını 
sürekli kontrol 
ederek daha düşük 
faiz uygulayan 
bankaları seçme 
olanağı bulunduğuna 
dikkati çekti. 
Babacan, "Kredi 
kartı kullanıcılarının 
düşük faiz öneren 
bankaların kredi 
kartlarına 
yönelmeleri, 
bankacılık sek
töründe rekabeti 
artırması ve böylece 
kredi kartı faizlerinde 
düşüş sağlaması 
beklenmektedir" 
görüşünü ifade etti 
Babacan, bankaların 
kredi kartı işlem
lerinde uygulayacak

ları azami aylık 
faiz oranlarının 
1 Haziran 2006 tari
hine kadar Merkez 
Bankası tebliğinde 
belirtilen azami 
faiz oranlarına 
uyumlu hale 
getirmeleri imkanı 
bulunmasına 
rağmen 2 Nisan 
2006 tarihi 
itibariyle, YTL 
cinsinden kredi kartı 
işlemlerinde 
5 bankanın akdi 
faiz oranı, 11 
bankanın ise 
gecikme faizi 
oranının tebliğde 
yer alan azami faiz 
oranlarının 
üzerindeyken, 
5 Mayıs 2006 
itibariyle 7 bankanın 
akdi faiz ve gecikme 
faizi oranında 
indirime 
gittiğini bildirdi. 
Babacan, 
"Önümüzdeki 
dönemde kredi 
kartlarına uygulanan 
faiz oranlarının 
rekabet yoluyla 
daha düşük 
düzeylere ineceği 
öngörülmektedir" 
dedi.

Haziran sonuna kadar

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ülukaya Ticaret (224) 513 88 26

L75 YTL olarak sabitiedikL,

vâde

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOMBKAY ‘da YAPTIRABİLECEKSİNİZ

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

Gemlik Rotaract Kulübü 
Genel Sekreteri 

I e-mail: yeldabykz@yahoo.com

Sessiz hastalık : OSTEOPOROZ (Kemik erimesi)
| Orta yaşı geçince kadın-erkek ayırt etmeden herkeste kemik kütlesi azalır.
I 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.
I 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.

TOMBKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3
'f ULTRASONOGRAFİ (US) (Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ Gemlik - BURSA

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ Tel: (0.224) 513 65 29
✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) §13 65 30
V OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ TETKİKLERİ Fax: (0.224) 513 65 18

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

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

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

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

ARMUTLU’DA 
SATILIK ARSA

► iskele Mevkiinde 
►Anayola cepheli 

►4 kat imarlı 
► 650 m2 arsa sahibinden 

SATILIKTIR.
Tel: (0.535) 348 84 17

Türkçe’yi etkin 
konuşmanın önemi

İnsan için dil ne kadar önemli değil mi? 
Aynı sınırlar içerisinde yaşayan insanların bir
birlerini anlayabilmeleri bu sayede ortak 
yaşam biçimini benimsemelerini sağlayan dil, 
ulusal benliğin en önemli temel taşıdır. 
Kendini ifade edebilmenin, ihtiyacı karşıla
manın daha sayabileceğim birçok işlevi ye 
rine getiren dilimize ne kadar sahip çıkabil! 
yoruz?

Kendi ülkemize baktığımızda bu konuda 
çok iç açıcı şeyler gördüğümüzü söyleye
meyeceğim.

Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber 
Atatürk'ün en büyük devrimlerinden bir tanesi 
de dil devrimidir. Türk harflerinin kabulü ve 
bunu pekiştiren Türk Dil Kurumu bu yolda 
atılan en büyük adımlardır. OsmanlI'nın kul
landığı Farsça ve Arapçanın (birazda Türkçe 
karışımıyla) kullandığı OsmanlIca, Atatürk'ün 
de gözlemleriyle Türk Milleti'nin yapısına 
uygun olmadığı saptanmıştır.

O zamandan günümüze gelene kadar kimi 
zaman Arapça gibi doğu dillerinin, kimi 
zamanda da İngilizce, Fransızca gibi (ki bu 
son zamanlarda çok daha yaygın) batı dil
lerinin kavramlarını dilimize adapte ettiğimizi, 
böylece Türkçeyi diğer dillerin etkisinde 
bıraktığımızı görüyoruz. Bu da ulusal dilimiz 
için çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır. İşte 
dilde gelinen bu nokta; kendi öz kültürümüz 
için gerçekten çok sakıncalı bîr durum teşkil 
etmektedir. Dilde bağımlılıktan en kısa zaman- I 
da kurtulmamız gerekmektedir.

Büyüklerimizden tutun da, yetişen yeni 
nesile kadar birçok insan hiçbir şekilde ne 
konuşma diline ne de yazı diline önem veri 
yör. Özellikle ailede başlayan konuşma 
düzgünlüğü, daha sonra sosyalleşmeyle okul
da eğitim alarak çok daha belirgin hala geli 
yor. Eğer öğretmen bu konuda dikkatliyse 
çocuk güzel Türkçe konuşmanın temellerini. 
sağlam atıyor.

Tabiî ki arkadaş çevresinin de edinilen 
konuşma şeklini etkilediğini de göz ardı 
etmemeliyiz. Bir başka tablo ise sokaklarda 
en az iki- üç dükkânın tabelası ya da cam 
yazıları yabancı isimler ve kavramlarla dolu. 
İlgimi çeken başka bir tablo ise, sunuculuk 
yapan ve bu konuda eğitimini almış kişiler 
bile halka hitap ederken kullandığı kelimelere 
dikkat etmiyorlar.

Örneğin uzun zamandan beri "şu şu olay 
şu saatte başladı diyeceklerine; şu saatte 
start aldı" gibi yarı İngilizce, yarı Türkçe 
kelimeler kullanıyorlar.

Nedir bu bir türlü anlamış değilim.
Eğer bu işin uzmanları da bunu yapıyorsa 

gerçekten işimiz çok zor Ben hiç unutmuyo
rum üniversitedeyken 2 yıl eğitimini aldığım 
"Türkçeyi Etkin Konuşma" dersinde TRT 
kökenli öğretmenimiz dilin güzelliklerini bize 
o kadar güzel özümseterek anlatmıştı ki, ben 
bu sayede Türkçenin güzelliğini bir kere daha 
anlamıştım.

Bu ülkeyi seven, tüm değerlerine sahip 
çıkan Türk Milleti'ne yine çok büyük iş düşü 
yor. Zararın neresinden dönersek kardır. 
Burada başta Türk Dil ve Tarih Kurumu olmak 
üzere (çünkü karşılığını buldukları kelimeleri 
yeterince halka aktaramıyorlar), Devlet büyük
lerimiz, programlar sunucularımız, yani 
herkes kullandığı dile çok önem vermeli, 
gereğini yerine getirmelidir.

Bakın kaç yüzyıl evvel Kutadgu Bilig ne 
demiş: "İnsanda dilince değişir kader, ya 
yurda baş olur ya baş gider"

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Kadın sürücüler en çok nelerden korkar?
Sürücüler arasında 
kadınların oranı her 
geçen gün artıyor, 
Her sürücünün araç 
sürerken korktuğu 
bazı şeyler var.
Yapılan araştırmalar, 
kadın sürücülerin en 
büyük korkusunu 
ortaya koydu. 
Kadın şoförler en 
çok lastiğin patla
masından korkuyor 
Tüm sürücülerin 
ortak korkusu lastik 
patlaması yüzünden 
yolda kalmak.
Kadınlar lastik değiş 
tirmeyi sevmiyor. 
Araştırmalar gösteri 
yor ki kadınların üçte 
biri patlak lastikle 
bile yola devam 
etmeyi tercih ediyor 
Lastik patlaması 
sürücülerin, özellikle 
de kadınların en 
büyük korkularından 
biri. Hele de hava 
karardıysa.
Goodyear'ın Avru 
pa'da yaptığı bir araş 
tırmaya göre, 10 
kadından 8'ini voâun

। trafiği olan bir yolda tekin olmayan bir lastik ' Runonflat i

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

EL KOYUN
, Telsim ve Turkcell haltınızdan 3464’e mesaj atın. T KM >
WWW.elkoyun.COmwww.tema.org.tr

TURAN TRAFİKADNAN TURAN
Her türlü araç devir 

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

Tek : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26Matbaamızda yetiştirilmek üzereÇIRAK ARANIYOR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİKKÖRFEZ OFSET

lastik patlaması, ben
zinin bitmesinden 
daha çok endişe
lendiriyor. Yüzde 29'u 
böyle bir durumda ilk 
iş olarak kocasını 
veya sevgilisini yardı
ma çağırıyor. Ama 
telefona sarılmayan- 
lar da var. Kadınların 
üçte biri tehlikeli de 
olsa yola patlak 
lastikle devam etmeyi 
tercih ediyor.
Yine aynı markanın 
Türkiye'de yaptığı 
araştırmaya bakılırsa, 
sürüşe yönelik 
endişelerde, arabanın 

yerde bozulmasından 
sonra ikinci sırada, 
yüzde 81 oranla 
anayolda lastik patla
ması var. Ülkemizde 
her 10 sürücüden 
6'sının en az bir kez 
lâstiği patlamış. 
Sürücülerin yüzde 
25'i lastiklerini kendi
leri değiştiremiyor. 
Yüzde 73'ü patladık
tan sonra da gide
bilen bir lastiğin 
hayalini kuruyor.
Tamirciye ulaşmak 
daha kolay 
Tüm bu veriler 
Ğoodyear'ın "güvenli 

ELEMAN ARANIYOR
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 

PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 
► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen 

► Askerliğini yapmış 
► 30 yaşını aşmamış 

► Gemlik-Orhangazi-İznik bölgelerini bilen 
► Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
►Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu 

► Ön Muhasebe bilgisi olan
► Bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların fotoğraf ve ^_273 27 67 
ikametgah fotokopisi ile
şahsen yapılması rica olunur. 250 34 50

tasarlamasına sebep 
oldu. Runonflat pat
ladıktan sonra bile 
araç hakimiyetini 
kaybetmeden yola 
devam etmenizi 
sağlıyor. Bir benzin 
istasyonuna veya 
otomobil tamircisine 
ulaşmak için size 
zaman veriyor.
Patlamış lastikle 
saatte 80 kilometre 
hızla, 80 kilometre 
yol yapabiliyorsunuz. 
Araca ve lastiğin * 
patlama oranına göre 
bu mesafe 250 kilo
metreye kadar 
çıkabiliyor.
Diğer lastiklerden 
yüzde 20 daha pahalı 
olan Runonflat 
güvenli olmasının 
yanaşıra getirdiği 
avantajlarla 
kadınların başka 
yönlerden de işine 
yarayacak gibi. 
Mesela lastik 
değiştirirken 
elbiseleriniz kirlenme 
ihtimali ortadan 
kalkacak.

ÇİZİYORUM

7 YAŞ

Barış Güler'in 
kaleminden

Kullanılmış 
pillerde kanser 

tehlikesi var

Günlük hayatımızda 
taşınabilir enerji 
kaynağı olarak kul
landığımız piller, 
içerdiği ağır metaller 
ve kimyasallar 
nedeniyle İnsan ha 
yatında büyük 
tehlike oluşturuyor. 
Kimyasal enerjisi 
elektrik enerjisine 
dönüştüren, evlerde, 
iş yerlerinde, 
ulaşımda ve 
sanayide önemli 
derecede kullanılan 
ve içerdiği ağır met
aller ve kimyasallar 
nedeniyle büyük 
tehlike oluşturan pik 
lerin, gelişi güzel 
çevreye atıldığında 
zamanla ayrıştığı ve 
içerisindeki ağır 
metallerin su ve 
toprağa karıştığını 
belirten Amasya 
Çevre ve Orman 
Müdürlüğü yet 
kilileri, bu ağır met
allerin besin yoluyla 

insan vücuduna 
girdiğini vurguladı. 
Amasya Çevre ve 
Orman 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
vücuda giren ağır 
metallerin kan yapıcı 
organlara, böbrek
lere, barsak ve sinir 
sistemine zarar 
verdikleri gibi 
akciğer kanserine de 
yol açtığı, bu yüzden 
kullanılmış pillerin 
gelişi güzel atılma
ması, ayrı ayrı 
toplanması ve 
bertaraf edilmesi 
gerektiği bildirildi. 
Ayrıca, yönetmelik
ler doğrultusunda 
atık pillerin toplan
ması ve bertaraf 
edilmesi için İl ve 
ilçe merkezlerinin 
muhtelif yerlerine 
toplam 40 adet atık 1 
pil kumbaralarının 
yerleştirileceği 
açıklandı.

http://WWW.elkoyun.COmwww.tema.org.tr


Güneş eneyım derken ömür boyu yanmayın
Güneş yanığı ya da 

sıcak çarpmasının 
vücudun ısısını 
ayarlayan 
mekanizmanın 
bozulmasına neden 
olduğunu belirterek, 
bu durumun ölümle 
sonuçlanabileceği 
gibi vücutta 
kalıcı zararlar 
bırakabileceğini 
belirtildi.
Kayseri Tabip Odası 
Başkanı Prof. Dr.
Selim Kurtoğlu, 
hava sıcaklığının 
sağlığı olumsuz 
yönde etkilediğini, 
güneş ışınlarının da 
özellikle ciltte 
yanıklara, kurumaya 
ve kansere neden 
olabildiğini söyledi. 
Hava sıcaklığının 
artmasıyla birlikte 
vücutta su kaybının 
meydana geldiğini 
kaydeden Kurtoğlu, 
aşırı sıcaklardan 
çocuklar, yaşlılar, 
tansiyon, şeker, 
kalp ve akciğer 
hastaları ile değişik 
deri hastalığına 
yakalananların daha 
çok etkilendiğini 
kaydetti.
Dikkat edilmediği 
takdirde güneş 
yanıklarının ölümle 
sonuçlanabileceğine 
dikkat çeken 
Kurtoğlu, şu bilgileri 
verdi: "Güneşe maruz 
kalan kişilerde, sıcak
ta oynayan çocuklar
da, uzun yol yürüyen
lerde, ateşin yük

78

selmesi, terlemenin 
azalması, halsizlik, 
baş dönmesi, baş 
ağrısı, bulantı, iştah
sızlık, bayılma şek
linde güneş çarpması 
görülebilmektedir. 
Tedavi edilmediği • 
takdirde ölüme neden 
olabilmekte ya da 
vücutta kalıcı 
hasarlar oluşturmak
tadır. Bu tür 
olumsuzluklardan 
korunabilmek için 
güneş ışınlarının 
güçlü olduğu 
11 00-16 00 saatleri 
arasında ışınlardan 
kaçınılması gerekir." - 
"SICAK 
ÇARPMASINA DA 
DİKKAT"
Güneş yanıkları 
kadar sıcak 
çarpmasına da 
dikkat edilmesi 
gerektiğini ifade 
eden Kurtoğlu, 

bu tür durumlarda 
gölge ve serin 
yerlere geçilmesi 
gerektiğini anlattı. 
Özellikle öğle 
yemeklerinde öğle 
yemeklerinde yağlı, 
tuzlu ve kuru yiye
ceklerden kaçınılması 
gerektiğini, bunların 
yerine hafif yiyecek
ler tercih edilip 
bol sıvı alınmasını 
tavsiye eden 
Kurtoğlu, şöyle 
devam etti: 
"Ultraviyole 
ışınlarından 
koruyan gözlükler 
kullanılmalı, 
gözlerde ağrılı 
kızarıklar olması 
durumunda hekime 
danışmadan hiçbir 
ilaç kullanılmamalıdır. 
İnce, açık renk ve 
bol giysiler giyilmesi, 
dışarı çıkarken 
geniş kenarlı şap

kalar takılması, 
estetik amaçlı 
kullanılan 
solaryum uygula
malarının hekim 
önerisiyle yapılması, 
porfiri, kanser, 
kemoterapi hastaları 
ve değişik deri 
hastalığı olanların 
güneş ışınlarından 
korunmaya özen 
göstermesi gerekir." 
Kurtoğlu, ozon 
tabakasındaki 
delinme nedeniyle 
düşük dalga 
boylu ultraviyole 
ışınlarının filtre 
edilmeden 
dünyaya ulaştığına 
vurgu yaparak, 
uzun süre güneş 
altında kalmanın 
cilt hastalıkları ve 
cilt kanserini 
geliştirebileceğini 
bildirdi.
- "YOĞURT VE 
KREM SÜRMEYİN" - 
Güneşlenmeden 
veya güneşe çık
madan önce cilde 
koruyucu bir güneş 
kremi sürülmesi 
gerektiğine işaret 
eden Prof. Dr.
Kurtoğlu. güneşlen
me sonrasında 
oluşabilecek 
yanıklarda kesinlikle 
yoğurt ile hekime 
danışmadan 
krem kullanılma
masını isteyerek 
bu tür durumlarda 
soğuk kompres 
uygulanmasını 
tavsiye etti.

Sarımsak

çare degi
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı 
Nefroloji Bilim 
Dalınca yapılan 
araştırma sonu
cunda, sarımsak 
ve sarımsak 
tabletlerinin kan 
basıncı üzerine 
kısa süreli 
bir etkisi 
saptanmadı.
Araştırmayı 
yürüten ekipte 
yer alan 
Nefroloji Bilim
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tekin 
Akpolat. Türkiye'de 
sarımsagın k.ın 
basıncını 
düşürdüğüne dair 
yaygın bir inanış 
bulunduğunu, 
sarımsak tablet
lerinin reçetesiz 
satılabilen ilaçlar 
olarak hipertansif 
hastalar tarafından 
kullanıldığını belirtti.

Sarımsak kul
lanımının tansiyonun 
düşürülmesinde 
psikolojik etkisi 
olabilecedini anlatan 
Akpolat.
"Hastalarımız 
yararlı olduğuna 
inanıyorlarsa, 
tedavilerini 
aksatmamak 
koşuluyla 
sarımsak 
kullanabilirler" 
dedi

GEREKLİ TELEFONLAR

mat ve
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 1(1 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
ME'l l«) 513 12 12
Avdın Turizm 513 20 77
Süzer lurı/ııı 512 10 72
Kıınhi'i'o^lıı*F.Mi<lii> 514 45 49
Arı ıt ıı r 514 47 71
Kamil Koy 513 35 71

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

TAKSİT ER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
(iüven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Slatyııın 514 00 95
Onu. Böl..Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 II 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük M d. 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 18^6

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başka ıı lık 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 -III
Su Arıza Yalnız 185

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 ” N4
M minin ıı 5 14 30 60
A e ıı i kapı (2*1 2)516 12 12
yalına (22 61 Sil 13 23
İDO İıııııııı Vslıııı
Dinlenme 1 es. 513 23 '>4

VAPUR - EERİBOT

Anlın ıı (2: 6) 814 10 20
Topçular (2: 6) 363 43 l'l
Es ki hisar (2( 2) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞH I( II.ARI

Ay gaz. 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Ilahaşgaz 513 45 46
Neni Likitga/ 513 65 (1(1
BP Gaz 514 59 81
Bütünler LikitgaZ 513 80 0(1
Akçagaz. 514 88 70
Totıılgaz 514 17 00
AKI '.AN rı: 1 KOI. 5 13 10 7'1
YERI.İYI’RTI \|{ 513 30 33
PETROL
Tl N( ’.AY OTO (i,AZ. 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
5 HAZİRAN 2006 PAZARTESİ 

ÖZER ECZANESİ 
Minibüs garajı girişi 

Tem: 513 56 82 GEMLİK

KRrfez
N ERİ 1 S( RELİ YAN İN 
YIL : 33 SANI: 2457

I İN Al I : 0.25 N İL. (KDN Dahil) 
Sahibi : Kadri (> L 1.1 R 

Sorumlu Yazı İşleri Miidilrü : Serap <• ( l.F.R 

Haber Müdürü : .Seyfettin ŞI.KI RSOZ.
İstiklal ( ad. Bora Sok. N’o:3/B 

İd : 513 96 83 I ıı\ : 513 35 95 GEMLİK 

N öıııtiııı ve Basını Neri : KORI 1 / ()I s| I 
Matbaaehk-Yayıneılık-Reklameıhk lesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram (idilleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus DOĞALGAZ 
KOMBİ

4SISANJ
AKILLI ISITMA 

SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

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 Fak: 514 85 58

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

DOĞAL GAZLI HAYAT lif DOĞAL GAZ
OH NE RAHAT
fflLKSİTLl BAHAOAMPANYASI

8 TAKSİT
AYDA 22.5$

F 24 NİSANİ 
31 MAYIS 1

A TARİHLERİ AKSINDA h 
k ABONE OLANLAR 1 k w J

6 TAKSİT
AYDA 30$

FlHAZİRANİ 
30HAZİRAN 

TARİHLERİ ARASINDA h k ABONE OLANLAR J İL WN J

GEM D AŞ
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 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.
İrtibat Tel : 513 29 29



Muhtarlar sahte beyancıları uyardı
2006-2007 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim okullarına başlayan kayıt işlemlerinde bazı veliler tarafından gösterilen sahte beyanların 
sıkıntı yarattığını belirten Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Enver Çelik ile Hamidiye Mahallesi Mdhtarı.Necmi Ünlü, her çocuğun Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yasal sınırlar içinde bulunan okullara gönderilmeleri gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

SSK ve verai
Devlet Bakanı Şener, istihdam 
üzerindeki SSK ve vergi yüklerinin 
azaltılmasının, bütçe dengelerini de 
gözterek söz konusu olabileceğini 
açıkladı. Haberi sayfa 7’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut İskelenin tamamen tahmil ve tahliye işlerine kapatılmasına karşı çıktı.

İskele 2 ay süre ile kapatıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İskele kapatılmalı
Belediye Meclisi’nde dün Gemlik İskele- 

si’nin 1 Temmuz ile 1 Eylül arasında hizmete 
kapatılması kararı alınmış.

Bir tek MHP’li üye Osman Doğan İske
lenin tahmili tahliyeye tamamen kapatıl
masını istemiş.

Gemlik İskelesi’nin kapatılması konusu 
yıllardır gündeme gelir gider, değişen bir 
şey olmaz.

Oysa GEMPORT Limanı yapılırken 
Belediye ile GEMPORT’u yapacak olan 
BİSAŞ A.Ş. sahibi Muammer Ağım arasında 
yapılan sözleşmede, GEMPORT Limanı 
faaliyete geçtikten sonra Belediye İskele
si’nin tahmil tahliye hizmetleri vermeyeceği, 
yalnız turizm amaçlı çalışacağı kararı alın
mıştı.

Liman hizmete girdikten sonra hiçbir 
belediye başkanı Gemlik İskelesi’ni kapat
madı.

Neden? Getirisi olan bir altın yumurt
layan tavuk olduğu için.

Belediye Başkanları, iskele’den alacak
ları yılda 400- 500 bin YTL.’yi, Gemlik halkın
dan daha önemli sayıyor.

Kentin ortasında liman işletmeciliği 
nerede görülmüştür?

Belediyeler kent insanının sağlığı, huzuru 
ve güvenliği için vardır.

Her şeye para gözlüğü ile bakarsanız, 
ilçenin ne trafik sorununu çözebilirsiniz, ne 
de gürültü kirliliğine çözüm getirebilirsiniz.

AKP’li Meclis üyeleri 2 ay iskeleyi trafiğe 
kapatmakla sorunu çözemezler.

Bu karar meclisin ayıbıdır.
Doğru olan artık Belediyenin iskelecilik 

yapmaktan vazgeçmesidir.
Paraya çok ihtiyaç varsa, Kapalı Otopark 

ücretli yapılmalıdır.
Gemlik’te liman sayısı artıyor, Gemlik 

Belediyesi ise limancıhkla uğraşıyor!

Belediye Mecli 
si’nin dün yapılan 
toplantısında 
Belediye İskele
si’nin 1 Temmuz 
ile 1 Eylül 
tarihleri arasında 
kapatılmasına 
karar verildi.
MHP’li üye Osman 
Doğan, Kapalı 
Spor Salonu’na 
Celal Bayar adının 
verilmesini istedi. 
Mecliste Belediye 
anonslarından 
TBMM’nde grubu 
bulunan parti
lerinin yararlan
ması kararı da 
çıktı. Seyfettin

ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Motorinin rafine çıkışına zam
Motorinin rafineri 
çıkış fiyatına 
bugünden geçerli 
zam yapıldı. 
Zammın pompa 
fiyatlarına yüzde 
2,3 oranında yansı
ması bekleniyor. 
Yapılan fiyat 
ayarlamasıyla, 
motorinin “çıplak” 
rafineri çıkış fiyatı 
yüzde 4,6 oranında 
artarak metreküpte 
(1000 litre) 831,77 
YTL'den 869,78

YTL'ye yükseldi. 
Motorinin pompa 
fiyatları için baz 
oluşturan “vergili” 
rafineri çıkış fiyatı 
ise yüzde 2,3 artışla 
metreküpte 1.967,70 
YTL'den 2.012,55 
YTL 'ye çıktı.
Dağıtım şirket
lerinin, nakliye ve 
kar payı ekleyerek 
oluşturdukları yeni 
pompa fiyatlarını 
açıklamaları 
bekleniyor.

İlköğretimi bitiremeyenlere 

bir şans daha veriliyor
Herhangi bir nedenle ilköğretimi tamam
layamayan ve 15 yaşın üstünde olanlar, 
30 Haziran 2006 tarihine kadar Açık 
İlköğretim Okuluna kayıt yaptırabilecek. 
Açık İlköğretim Okulu için başvurabilecek 
Kayıt yaptırmak isteyenler, Ziraat Bankası 
veya Vakıflar Bankasının herhangi bir 
şubesinden ad-soyad ve TC Kimlik 
numarası bildirerek 40 YTL kayıt 
ücreti yatıracak. Haberi sayfa 8’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| Gürhan ÇETİNKAYA

; Buluşma

Özlü ve de anlamlı sözler..

Muhtarlar sahte!
bevancıları uvardıFilozof ya da düşünür..

Yaşama ve geleceğe dair söyleyecekleri 
olan kişi..

Akıl ve duygu birleşiyor..
Deneyimlerle bütünleşiyor.
Doğru saptamalar ortaya çıkıyor.
Aşağıda sıralayacaklarım da öyle..
İnsana “hakikaten ya” dedirtecek türden..
Bernard Shaw adıyla bilinen bir filozof 

şöyle buyurmuşlar:
“İnsanlar neden ölür bilir misiniz?
Tembellikten, inançsızlıktan ve yaşamayı 

yaşanmaya değer kılmayı becerememek- 
ten..”

R. L. Stevenson umutla hedefe ulaşma 
arasındaki ince noktayı saptamış:
“Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere 

varmaktan çok daha zevklidir.”
Stevenson’a göre insanoğlu umudunu hep 

koruyacak.
Aristo’nun saptaması da insanın davranış 

biçimine direkt etki ediyor:
“Herkes kızabilir bu kolaydır.ancak doğru 

insana,doğru ölçüde, doğru zamanda, doğru 
nedenle ve doğru şekilde kızmak işte bu 
kolay değildir.”

Hindistan ‘ın kaderine doğrudan etki eden 
İndra Gandhi’nin yaklaşımı'insana yeni ufuk
lar açıyor. Ciddi biçimde düşünmeye 
sevkediyor..
Uygulama isteğini de kamçılıyor..
“Söylediklerinize dikkat edin 

düşünceleriniz olur.
Düşüncelerinize dikkat edin duygularınız 

olur.
Duygularınıza dikkat edin davranışlarınız 

olur.
Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlık

larınız olur.
Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerleriniz 

olur.
Değerlerinize dikkat edin karakteriniz olur.
Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur.”
A.Rabbins’de planın insanın geleceğindeki 

yaşamsal önemine dikkat çekmiş.
Özellikle yaşamını yeniden tasarlayacak 

olanlar için çok da önemli bir saptama..
Hele planla pilavı karıştıranlara çok anlamlı 

bir nasihat..
Kulak verenler için doğal olarak:
“Kendi gelecekleri ile ilgili planları 

olmayanlar başkalarının planlarına dahil 
olurlar.”

İnsanın kendi kaderini tayine edebilmesinin 
yolu plandan geçiyor.

Aksi takdirde rüzgar nereden eserse o 
yöne doğru savruluyor.

Savrulmuyor mu?

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2006-2007 
eğitim ve öğretim 
yılı İlköğretim 
okullarına başlayan 
kayıt işlemlerinde 
bazı veliler 
tarafından gösterilen 
sahte beyanlar 
sıkıntı yaratıyor. 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik ile 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi 
Ünlü, okul 
kayıtları için 
belirli mahallelerde 
ikamet eden 
vatandaşlardan 
önce başka 
mahallelerden 
getirilen sahte 
ikamet beyanlarına 
tepki göstererek, 
"Bu işe kimse 
heveslenmesin 
ve bizleri kandırmaya 
Ç~cTı ı'ŞmdS'ı'nıuı*', 

Belirlenen adreslere 
polis denetiminde 
kontroller yapılıp 
ikametler tespit 
edilecek" dediler. 
Özellikle Hamidiye 
Mahallesi’hde 
bulunan TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
ile Dr. Ziya Kaya 
Mahallesinde 
bulunan Hamidiye

Miniklerden “Yaşadığımız kente
ve çevreye sahip çıkalım” mesajı

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR 

*EI HUM 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

5 Haziran Dünya 
Çevre Günü 
nedeniyle Bursa 
Zafer Parkı’nda 
gerçekleştirilen 
etkinlikte, çevre 
gönüllüleri taşıdıkları 
"Daha yeşil ve 
temiz bir çevre 
istiyoruz" dövizleriyle 
büyüklerini çevre 
konusunda uyardı.
5 Haziran Dünya 
Çevre Günü 
nedeniyle il Çevre 
ve Orman Müdürlüğü 
ile Osmangazi 
Belediyesince 
Zafer Parkı’nda 
düzenlenen etkinlikte, 
"Yaşadığımız 
kente ve çevreye 
sahip çıkalım” 
mesajı verildi. 
Osmangazi

İlköğretim Okulu’na 
çocuklarını kayıt 
yaptırmak isteyen 
ailelerin "Filanca 
bizim akrabamız, 
onların yanında 
kalıyoruz" diyerek 
sahte ikamet 
almak istediklerini 
belirten Enver 
Çelik ile Necmi 
Ünlü "Başka 
mahallelerden bu 
şekilde bize sahte 
ikametler gelmekte

Belediyesi Çevre 
Gönüllü minikler, 
ellerindeki dövizlerle 
çevre bilinci konu 
sunda büyükleri 
uyardı. Etkinlikte 
konuşan il Çevre ve 
Orman Müdürü Müfit 
Aydın, temiz ve 
yaşanabilir bir çevre 
yaratmak için özellik
le küçüklere önemli 
görevler düştüğünü, 
çevresini korumayan 
ve kirleten büyükleri 
minik gönüllülerin 
uyarması gerektiğini 
söyledi. Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de, 
göreve geldikleri 2 
yıllık sürede 200 bin 
metrekare yeşil alan 
oluşturduklarına 
dikkati çekerek,

ve biz bunları ikaz 
ediyoruz. Kimlik 
Bildirim kanununa 
göre sahte beyan 
vermek suçtur. 
Başka mahallelerden 
alınan ve bize 
getirilen ikametleri 
polis denetiminde 
araştıracağız ve 
hiç kimse bir 
yakınının yada 
tanıdığının 
adresini 
kullanıp ikamet

"Gelecek kuşaklara 
yeşil ve temiz bir 
çevre bırakabilmek 
için belediye olarak 
çalışmalarımızı hızla 
sürdürüyoruz, iki yıl 
içinde 137 parkın 
düzenlemesini ve 
yapımını tamamladık. 
140 fidan diktik.
Yaptığımız çalışmalar 
çevre gönüllülerinin 
desteğiyle hayat 
bulacaktır. Bu neden
le herkese görev 
düşüyor" dedi.
Osmangazi'de her 
gün 600 ton çöp, 8 
ton da geri dönüşe
bilir atık toplandığını 
belirten Altepe, çevre 
temizlik hizmetlerine 
de 15 milyon YTL 
harcandığına işaret 
ederek, "Herkes birer 

getirmesin" uyarısın
da bulundular.
Her ailenin çocu 
ğunu Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
belirlediği yasal 
sınırlar içinde 
bulunan okullara 
göndermeleri 
gerektiğinin altını 
çizen Muhtarlar, 
"Kesinlikle sahte 
beyanlara fırsat 
vermeyeceğiz" 
şeklinde konuştular.

çevre gönüllüsüolsa, 
belediye olarak temiz
lik hizmetlerine bu 
kadar para harcamak 
zorunda kalmazdık" 
diye konuştu.
İlçedeki sokak ve 
mahalleleri 5 bölgeye 
ayırdıklarını ve her 
mahallede 100 çevre j 
gönüllüsüne görev 
verdiklerini anlatan 
Altepe, bu görevlile ■ 
rin çevreyi kirletenleri! 
belediyeye ihbar 
edeceklerini söyledi. I 
Konuşmaların 
ardından Zafer 
Parkı'ndaki çöpler ve | 
geri dönüşebilen atık-1 
lar, Başkan Altepe, j I 
il Orman ve Çevre 
Müdürü Müfit Aydın 1 
ve çevre gönüllü | 
lerir»c< hoplandı.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut İskelenin tamamen 
tahmil ve tahliye işlerine kapatılmasını karşı çıktı. ) I YazıYORUM

stele 2 ay siiıe ile Yatılılı
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Belediye Iskelesi’nin 1 Temmuz ile 

*1 Eylül tarihleri arasında kapatılmasına karar verildi. MHP’li üye Osman Doğan, 
Kapalı Spor Salonu’na Celal Bayar adının verilmesini istedi. Mecliste Belediye 
anonslarından TBMM’nde grubu bulunan partilerinin yararlanması kararı da çıktı.
Şfiyfeîiln SEKEBSÖZ
Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan Haziran 
ayı toplantısında 
AKP'li üyelerin 
verdiği önerge 
kabul edilerek, 
Belediye 
iskelesi’nin 1 Temmuz 
2006 ile 1 Eylül 2006 
tarihleri arasında 
kapatılmasına 
karar verildi.
DYP'li üyelerin 
katılmadığı 
dünkü meclis 
toplantısında 
verilen önergelerin 
gündeme alınmaları 
oy birliği ile 
kabul edildi.
Gündemin ıfk 
maddesi olan 
Belediye Kültür 
Merkezi’nin altında 
bulunan Aletli 
Jimnastik Salonu’nun 
fiyat tarifesi Bütçe 
Komisyonu’na havale 
edilirken, “2006-2009 
yılı Stratejik Planlama 
Taslağı”, Plan Bütçe 
ile İmar Komisyonu’ 
na ayrı ayrı olarak 
havale edildi.
İmarla ilgili diğer 
konularda İmar 
Komisyonu’na 
görüşülmek üzere 
havale edilirken, 
Belediye’ye ait 
kullanılmayan 
Belediye otobüsleri 
ne yapılması istenen 
seyyar gasilhane 
ile seyyar tuvalet 
istemi oy birliği 
ile kabul edildi.
KATLI OTOPARK 
Belediye katlı otopar 
kının ücretlendirilme- 
si iştemi ile verilen 
önergede görüşlerini 
belirten MHP'li 
Osman Doğan, 
her yıl bir trilyon 
lira kaybın önlen
mesinin istedi. 
Önerge Plan Bütçe 
Komisyonuna havale 
edilirken, belediye 
anonslarından 
faydalanmak için 
TBMM ile Belediye 
Meclisi’nde temsil 
edilen partilerin 
faydalanması isteğine

MHP'den Osman 
Doğan karşı çıktı. 
Doğan, diğer 
partilerin de 
bundan faydalan* 
maları gerektiğini 
savunarak, 
"Bu karart içime 
sindiremiyorum 
ve karşı çıkıyorum" 
diyerek red oyu 
vereceğini söyledi. 
Anons uygulaması 
oy çokluğu ile 
kabul edildi.
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu’nun 
ek derslik ihtiyacı için 
istenen imar planı 
değişikliği İmar 
Komisyonu’na 
havale edilirken 
MHP'li Osman Doğan 
tarafından verilen ve 
yapımı süren 
Kapalı Spor 
Salonu’nun Celal 
Bayar ismini 
taşıması için 
tavsiye kararı 
alınması önergesi 
komisyona 
havale edildi. 
AKP'li üyelerin 
verdiği Belediye 
Iskelesi’nin yaz 
sezonu içinde 
2 ay süreyle 
kapatılmasına 
MHP'li Osman 
Doğan ile Belediye 
Başkanı 
Mehmet Turgut 
çeşitli nedenlerle 
karşı olduklarını 
söylediler.

DEVAMU 
GETİRİLİYOR 
GEREKÇE YOK 
Iskele'nin sürekli 
olarak her yıl yaz 
aylarında kapatıl
masının gündeme 
getirildiğini ancak bir 
türlü gerekçelerinin 
ortaya konamadığını 
ifade eden MHP'li 
Osman Doğan, 
Iskele'nin devamlı 
kapatılmasından yana 
olduğunu, ancak 
önergeyi verenlerin 
gerekçelerini ortaya 
koymadıkları içih 
önergenin emrivaki 
ve samimi olmadığını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
Iskele’nin kapatılması 
konusunda görüşleri
ni açıklarken 
belediyenin sürekli 
gelirlerinden biri 6lan 
İskele gelirini kaybet
mek istemediğini 
belirterek "Bunun 

yanında çeşitli fir
malar ve acenteler 
yük indirme ve 
bindirme için 
sözleşme yapmış 
olabilecekleri" . 
için araştırma 
yapılmasından yana 
olduğunu söyledi. 
Yapılan oylamada 
Başkan Turgut, 
oy kullanmazken 
MHP'li Osman 
Doğan red oyu 
verdi ve önerge 
AKP'lilerin oylarıyla 
mecliste kabul edildi. 
Bu karara göre 
Belediye İskelesi 
1 Temmuz ile
1 Eylül 2006 tarihleri 
arasında iki ay 
süreyle kapatılacak. 
Belediye Meclisi 
9 Haziran 2006 
Cuma günü 
komisyonlardan 
gelecek kararları 
görüşmek üzere 
saat 14.30 da 
toplanacak.

f, , .y | Diş Hekimi özcan VURAL 
ozcanvüral1933@hotmail.com

I w ww. ozc a n v u ra I. sa y f a s i .com

Asıl komplo bu !...
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri 

yargıya karşı yapılan en ağır ve kötü 
saldırının üzerinden haftalar geçti.

Danıştay’daki cinayeti işleyen kişi polisin 
elinde ve bu şahıs ısrarla “Bu cinayeti ben 
planladım ve işledim, türban kararına tep
kiliyim" diyor. Diyor da dini hassasiyeti ağır 
basan gazeteler, işin bu boyutunu örtbas 
etmek ve olaya başka elbiseler giydirmeye 
çalıştılar..

Onlara göre "Bu işi yapan kişinin asıl 
hedefi hükümettir."

Günlerce bu tavrı hayretle ve üzülerek 
izliyorum..

Ortada bir cinayet var. Değerli hakimler 
öldürülmüş....

Cinayette hayatını kaybetmiş insanın 
yakınlarının yası henüz bitmemiş..

Bu gazeteler ve bu ekolün siyasetçileri bir 
takım komplo teorileri üreterek, (sonradan 
hepsinin yalan olduğu birer birer ortaya 
çıktı) bu insanlara karşı akıl almaz bir 
saygısızlık içinde herkese hakaretler 
yağdırdılar. Ayıplarını bir türlü kabule 
yanaşmadılar..

Açıkçâ "Yakınınızı o avukat değil, devlet 
öldürttü.” diyorlar..

Bir kere daha gördük ki bu kişilerin çoğu
nun kafası halen küflü olarak gerçekleri gör 
meye, anlamaya yanaşmıyor..

Hepsinin bu ülkenin ordusuyla psikolojik 
sorunu var..

Ortada bizzat sanığın ıtıranarı varken, ı'ık 
soruşturma gizli olması gerekirken nedense 
bazı gazetelere alelacele bilgiler, fotoğraflar 
sızdırıldı..

Kendi eserleri olan bu çirkeflikten, yalan
lar sıyrılmaya çalışıyorlardı.

Ama mahkeme, yani saldırıya uğrayan 
Anayasal kurumun bir mahkemesi sızdırılan 
bu bilgilerin doğru olmadığını kabul etti...

Bu soruşturmayı yürütenler; hükümete 
yağcılık yapmaya kalktılar, ama yüzlerine 
gözlerine bulaştırıp, gülünç durumlara 
düştüler..

Şimdi şu soruyu sorma hakkımız var..
Danıştay saldırısında Başbakan'ı ve 

hükümeti kim yanıltmıştır ?..
Bir başbakan yardımcısı olay üzerinden iki 

saat geçmeden, "Sürprizlere hazır olun “ 
mesajını verdiren, Başbakan'a Meclis 
kürsüsünden “Derin komplo” açıklaması 
yaptıran, işin adını “gladio" olarak koymaya 
götürten kişiler kimdir.?

İşgüzar polisler mi, cemaat medyası mı, 
yoksa kafalarında ki korku mu?

Şimdi bunun ortaya çıkarılmasını en fazla 
başbakan ve hükümet istemelidir.

Düştüğü bu gülünç ve güvençsizlik çuku
rundan çıkmalıdır..

Aslında kendi yaptığı "En derin komplo” 
işte budun...

Başbakan bu gerçek komployu ortaya 
çıkarmak için, işe kendisini yanıltanlardan 
başlamalıdır.. Çünkü kamu oyu önünde 
kötü duruma düşürüldü..

Ayrıca, Başbakanı olduğu ülkenin 
ordusuna, kurumlarına karşı bir yıpratma 
kampanyası yapılmıştır.. Hiç utanmaları 
olmadığı için halen yazıyorlar.

Başbakan samimiyse, kendisine ve 
ordusuna karşı yapılan bu derin komployu 
ortaya çıkarmak birinci görevi olmalıdır...

Sayın okurlar; Bütün ömürleri yalan dolan
la geçenler milletin gözünün içine baka 
baka yalanları ile bizleri uyutacaklarını 
zannediyorlar..

Geçmiş ola düzenbazlar, millet uyanıyor...

mailto:ral1933@hotmail.com
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DYP Gençlik Kolları Başkanlığına 
Serdar Özaydın getirildi

Özel güvenlik 
önerisi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz günlerde 
DYP kadrosuna 
katılan eski 
Anavatan Partisi 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın DYP 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanlığına 
getirildi.
Serdar Özaydın'ın 
İlçe Gençlik 
Kolları Başkanlığına 
getirildiğini 
doğrulayan 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
atamanın önümüzde
ki günlerde 
yapılacağını söyledi. 
DYP İl Başkanı 
Harun Akın'ın da 
katıldığı kalabalık 
bir törende yakasına 
Doğru Yol Partisi 
rozetini takan 
Serdar Özaydın'ın

yeni bir oluşumla 
parti tabanına 
hareket getirmesi 
bekleniyor. 
Kendisinin 
siyasi görüşünün 
her zaman

Doğru Yol Partisi 
saflarında olduğunu 
belirten İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, Serdar 
Özaydın'ın Gençlik 
Kolları için liste 

hazırlığına 
başladığını ve 
kendisini en 
kısa sürede bu 
iş için görevlendire
ceğini duyurdu.

Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü, son düzen
lemelerle sertifikalı 
özel güvenlik ele
manlarının yetki
lerinin artırıldığını, 
bu nedenle sitelerde 
ve iş merkezlerinde 
bu yönde teşkilat 
kurulmasının faydalı 
olacağını açıkladı. 
Emniyet Müdür 
lüğü'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
hızlı nüfus artışı ve 
inşaat sektörünün 
ilerlemesi nedeniyle 
artan konut sayısı 
nın göz önüne alın 
dağında yerleşim 
alanlarının güven
liğinin genel kolluk 
kuvvetlerince sağ
landığını, ilave ola 
rak işyeri ve sitelerin 
özel güvenlik ele
manlarıyla güvenlik 
tedbiri aldıklarına 
dikkat çekildi. 
Yürürlükteki 5188 
Sayılı Özel Güvenlik 
Yasası'nın ikamet
lerin ve işyerlerinin 

korunmasında özel 
güvenlik görevlile * 
rinin çalıştırılmasına 
izin verildiğinin vur- 
gulandığı açıklama
da, Özel Güvenlik 
Şube Müdürlüğü'ne 
dilekçe ve yönetim 
kurulu kararı ile 
müracaat edilmesi 
halinde en kısa süre 
de izin belgesinin 
verileceği belirtildi. 
Ayrıca, özel güvenlik 
görevlilerinin can ve 
mal güvenliğinin sağ 
(anabilmesi için iş 
yerleri ve sitelerin 
söz konusu kanun 
gereğince özel gü 
venlik izni alarak, 
olabilecek olaylar 
karşısında genel 
kolluk kuvvetlerinin 
olay mahalline 
gelin ceye kadar 
görev alanlarında, 
il özel güvenlik 
komisyonunun 
belirlediği yetki, 
araç ve gereçleri 
kullanabilecekleri 
belirtildi.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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 Ayn 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

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

İMAM ASLAN 
DİNLENMESİ TESİSLERİ’NE

i ELEMANLAR ARANIYOR
■ ..'•• •

ş»

Akaryakıt istasyonumuz ve 
Restaurantımız ve açılacak olan 

Konfeksiyon Mağazamızda çalışacak
► Sekreter

► Market Reyon Elemanları
► Konfeksiyon Tezgahtarı

► Pompacılar
► Bilgisayar Kullanabilen Sekreter 

► Güvenlik Görevlisi
► Garson ve çeşitli bölümlere 

BAY ve BAYAN
ELEMANLAR alınacaktır.

Tel: (0.224) 513 23 94 pbx Fax: (0.224) 513 31 02
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 

cetinaslan@aslanpetrol.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:cetinaslan@aslanpetrol.com.tr
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Hükümet Konağı önünde yangın tatbikatı
Seyfettin SEKERSÖZ
Hükümet Konağı’nda 
görev yapan çeşitli 
birim çalışanlarına 
yönelik sivil 
savunma konusunda 

«bilgiler verilip 
tatbikat yaptırıldı. 
Kaymakamlık Toplantı 

»Salonu’nda Sivil .
Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya 
ve itfaiye Müdürü 
Abdullah Sal tarafın
dan yangın ve sabo
tajdan korunma ekip
lerine temel yangın 
eğitimi konusunda 
bilgiler verildi.
Slayt gösterisiyle 
yapılan bilgilendir 
mede tatbikat 
esnasında nelerin 
yapılması gerektiği 

IX— TatbikaAırasında 
görevliler camdan 
Jz/saşağıya atladı

görüşüldü. 
TATBİKAT 
HEYECAN VERDİ 
Hükümet Binası 
önünde yapılan tat
bikatta ise Sivil 
Savunma ekipleri 
tarafından verilen 
alarm ile Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün de 
bulunduğu personel 
bina dışına çıkartıldı. 
İtfaiye ekibinin getir 
diği şişirme atlama 
çadırına yangında 
mahsur kalan perso 
nel hükümet binası 
penceresinden atla
yarak gösteri yapıldı. 
Heyecanlı bir şekilde 
yapılan atlama gös
terilerini izleyen 
vatandaşlar, daha 
sonra hükümet bina

sında çalışan perso 
nel alev alan piknik 
tüpünün nasıl sön 
dürülmesi gerektiğini 
görerek öğrendiler. 
Tatbikat sonrasında 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, itfaiye ekibi 
ile hükümet binası 
çalışanlarını başarılı 
geçen tatbikat 
nedeni ile tebrik etti. 
Hükümek binası 
personeline ayrıca, 
yangın söndürme 
araçlarının denen
mesi, itfaiye ve 
yangın söndürme, 
kurtarma, koruma ve 
ilkyardım ekiplerinin 
yangına müdahale 
kabiliyetinin gelişti 
rilmesi, yangın ihbar 
ve ikaz sisteminin 
çalışıp çalışmadığının 
kontrolü, yangın 
ekiplerinin toplanma, 
müdahale bilgi ve 
becerilerinin artırıl
ması, bütün binada 
çalışan personelin 
yangın söndürme ve 
yangın güvenliği 
konusunda bil
gilendirilmeleri, 
katılımcı olmaları, 
binada bulunan yaşlı, 
hasta, çocuk ve

özürlülerin tahliyesi 
ve yönlendirilmesi 

■ işlemlerinin gerçek
leştirilmesi, bina 
önünde bulunan 
araçların boşaltıl
ması, bina etrafının 
güvenlik şeridine 
alınması ve bina 
güvenliğinin koruma 
ekiplerince sağlan
ması. itfaiye-polis ve 
Yangın ekiplerinin 
işbirliği ve koordi
nasyonunun 
sağlanması, kurtarıl-

ması gereken 
personel, araç gereç 
ve evrakın tespit 
edilerek, kurtarma, 
tahliye ilkyardım ve 

koruma, söndürme 
işlemlerinin yapılması 
hedeflenerek 
tatbikatları 
gerçekleştirildi.

UNVER TRAKTOR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK ■ ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR. 

• ■ I ■

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ

İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Bursa’da Çevre Günü kutlandı
Büyükşehir Belediye 
si Çevre Koruma 

l Daire Başkanlığı 
“Dünya Çevre Günü” 
nedeniyle bir dizi 
etkinlikler düzenledi. 
Dün Atatürk Heyke 
li’ne çelenk koyul
masıyla başlayan 
“Dünya Çevre Günü” 
etkinlikleri, daha 
sonra Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Ressam 
lar Grubu’nun ‘Çevre’ 
konulu resimlerini 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde izlenime 
sunmasıyla devam ' 
etti. Renkli görüntü
lerin yaşandığı 
serginin açılış kurde
lesini ise Bursa 
Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu, İl Çevre 
Orman Müdürü Müfit 
Aydın, Büyükşehir 
eski Belediye Başkanı 
Erdem Saker ve 
Büyükşehir Belediye 
si Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut kesti. 
Çevre konulu bir
birinden güzel resim
ler Bursalı sanatse 
verlerden de büyük 

j ilgi gördü.
“Dünya Çevre Günü” 

nedeniyle düzenlenen 
seminerde ise “Yarı 
nın Dünyası için çev 
re yönetiminde yeni 
yaklaşımlar” hakkın
da katılımcılara 
bilgiler verildi. 
Seminerin açılış 
konuşmasını yapan 
Bursa Milletvekili 
Faruk Anbarcıoğlu, 
Bursa’da bir yılda 
yakılan kömürden 
çıkan zehirli mad
delerin doğada 400 
yılda ancak yok 
olduğunu belirtti. Bu 
yüzden doğalgazın 
çevre dostu olduğunu 
ve cadde ve sokağın
dan doğalgaz hattı 
geçen her kesin 
doğalgazı kesinlikle 
kullanmasını isteyen 
Anbarcıoğlu, 
“Kömürden çıkan 
zehirli maddeler in 
san sağlığını kötü 
yönde etkiliyor. Özel
likle son yıllara bak
tığımızda kanser 
hastalığında büyük 
bir artış gözleniyor. 
Bu artışın en büyük 
nedeni kötü kömür
den çıkar zehirli 
kükürtlerdir” dedi. 
Çevre bilincinin ilk ve 
orta dereceli okullar

da artık bir ders ola 
rak verilmesi taraftarı 
olduğunu söyleyen 
Anbarcıoğlu, ANasıl ki 
öğrencilerimiz mate 
matik ve fen gibi ders 
leri zorunlu olarak 
görüyor ise, çevre bi 
linçini de ders olarak 
görmeliler. Eğitim 
anne karnından 
başlar, bizlerde çevre 
konusunda 7’den 70’e 
her yaştan insanımızı 
eğitmeliyiz. Bu dünya 
hepimizin ve başka 
bir dünya yok” dedi. 
Daha sonra konuşan 
İl Çevre Orman 
Müdürü Müfit Aydın 
ise, Dünya’nın en 

önemli varlığını ve 
olgusunu gün geçtik 
çe kaybettiğimizi 
belirterek, “Sanayileş 
me ile birlikte başla 
yan hava ve çevre 
kirliliği son yıllarda 
hat safhalara ulaştı. 
Ekolojik denge her 
geçen gün bozuluyor. 
Geleceğin bize emane 
ti olan çevreye ne 
yazık ki bizler yete 
rince koruyamadık ve 
sahip çıkamadık” 
diye konuştu. Havası, 
toprağı ve suyu ile 
dünyaya sahip çık
mamız gerektiğini 
vurgulayan Aydın, İl 
Çevre Orman Müdür 

lüğü olarak her yıl 
200 yada 250 okulda 
çevre ile ilgili olarak 
seminer ve toplantılar 
yaptıklarını belirterek, 
“Gençlere ve çocuk
larımıza çevre korun
masını aşılayabilir 
sek, daha yaşanıla
bilir bir dünya sağla 
rız” şeklinde konuştu. 
Büyükşehir Belediye 
si Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut ise, 
konuklara “Yarının 
Dünyası için çevre 
yönetiminde yeni yak
laşımlar” hakkında 
bilgiler verdi. Çevre 
bilinciyle ilgili olarak

Dünya’da ilk 
uluslararası 
toplantının 1972 
yılında İsveç’in 
Stockholm şehrinde 
yapıldığını söyleyen 
Bulut, “Türkiye’nin de 
imza attığı pek çok 1 
uluslararası anlaş
malar var. Yerel 
Gündem 21’in en 
büyük amaçlarından 
biri de 21. yüzyılda 
çevresel, toplumsal, 
ekonomik gelişmeye 
ve öncelikli kent 
sorunlarının çözümü 
ne yönelik çalışmaları 
kent halkı ile 
birlikte yürüten ve 
uygulamaya 
geçiren bir 
programdır. Türkiye 
de 43 ilde bu kuru
luşlar faaliyet gös
teriyor” dedi.
Dünyada 110 ülkede 
1 milyardan fazla 
insan susuzluk ve 
çölleşme tehdidiyle 
karşı karşıya 
olduğunu söyleyen 
Bulut, her 6 kişiden 
birinin temiz içme 
suyuna ulaşa
madığını, 2.4 milyar 
kişinin ise sağlıksız 
su şartlarına maruz 
kaldığını belirtti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Hakim ve savcılara zam
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Hakim ve savcıların 
maaşlarına büyük 
iyileştirme. Hakim ve 
savcılar, Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay 
ve Yargıtay başkan
lar), Başbakanlık 
Müsteşarı düzeyinde 
maaş alacak.
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu'nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
tasarıyla hakim ve 
savcıların aylıkları, 
en yüksek devlet 
memuru olan 
Başbakanlık Müsteşarı 
kıstas alınarak 
yeniden belirleniyor. 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, Yargıtay 
Başkanı ve
Danıştay Başkanın 
maaşı, Başbakanlık 
Müsteşarının maaşına 
eşit hale getirilecek. 
Diğer hakim ve 
savcılar da 
Başbakanlık 
Müsteşarının maaşının 
yüzde 41 'i ile 
yüzde 98'i arasında 
değişen oranlarda 
maaş alacak.
Ayrıca, hakim ve 
savcılara, aylıklarına 
ilave olarak 
yargı ödeneği 
verilmesi, adalet 
müfettişleri ile hakim 

ve savcı adaylarına da 
ek ödeme yapılması 
öngörülüyor. 
Hakim ve savcıların 
aylıkları, Başbakanlık 
Müsteşarının maaşı 
kıstas alınarak belir
lenecek. Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay 
ve Yargıtay başkan
lar), Başbakanlık 
Müsteşarı düzeyinde 
maaş alacak. 
Hakimler ve Savcılar 
Kanununda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
tasarı, TBMM 
Başkanlığına sunuldu. 
Tasarıya göre, hakim 
ve savcıların aylıkları, 
Başbakanlık 
Müsteşarı maaşı kıs
tas alınarak yeniden 
belirlenecek. Anayasa 
Mahkemesi Başkam, 
Yargıtay Başkanı ve 
Danıştay Başkanının 
maaşı, Başbakanlık 
Müsteşarının maaşına 
eşit hale getirilirken, 
diğer hakim 
ve savcılar da 
Başbakanlık 
Müsteşarının maaşının 
yüzde 41'i ile yüzde 
98'i arasında değişen 
oranlarda aylık alacak. 
Başbakanlık 
Müsteşarının maaşı 
kıstas alınarak, hakim 

ve savcıların aylık 
tablosunda değişiklik 
yapılan tasarıya göre, 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, Yargıtay 
Başkanı ve Danıştay 
Başkanına, Başbakan 
lık Müsteşarının 
maaşının yüzde 
100'ü, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanı, 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı ve 
Danıştay Başsavcısına 
yüzde 98'i, Anayasa 
Mahkemesi 
Başkanvekili, Anayasa 
Mahkemesi üyeleri, 
Yargıtay ve Danıştay 
Birinci Başkan 
Vekilleri, Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Vekili, 
Yargıtay ve Danıştay 
Daire Başkanlar) ile 
Adalet Bakanlığı 
Müsteşarına yüzde 
88'i, Yargıtay ve 
Danıştay üyelerine 
yüzde 84'ü kadar 
ödeme yapılacak. 
Diğer hakim ve 
savcıların maaşlarının 
belirleneceği oranlar 
da şöyle:
Birinci sınıf hakim ve 
savcılara yüzde 80'i, 
birinci sınıfa 
ayrılmış hakim ve 
savcılara yüzde 65'i, 

birinci derecede bulu
nan diğer
hakim ve savcılara 
yüzde 55'i, ikinci dere
cede bulunan hakim 
ve savcılara yüzde 
53'ü, üçüncü derecede 
bulunan hakim ve 
savcılara yüzde 
51'i, dördüncü dere
cede bulunan hakim 
ve savcılara yüzde 
49'u, beşinci 
derecede bulunan 
hakim ve savcılara 
yüzde 47'si, altıncı 
derecede
bulünan hakim ve 
savcılara yüzde 45'i, 
yedinci derecede 
bulunan hakim 
ve savcılara yüzde 
43'ü, sekizinci dere
cede bulunan hakim 
ve savcılara
yüzde 41'i.
-YARGI ÖDENEĞI- 
Ayrıca, hakim ve 
savcılara, ödenmekte 
olan brüt aylıklarının 
yüzde 10'u oranında 
yargı ödeneği verile
cek. Bir takvim yılı 
içinde kullanılan 
hastalık izin süreleri 
7 günü aşarsa, bu 
günlere isabet eden 
yargı ödeneği 
yüzde 50 eksik 
ödenecek.

SSK ve vergi 
yükü azalıyor
Devlet Bakanı Şener, 
istihdam üzerindeki 
SSK ve vergi yük
lerinin azaltılmasının, 
bütçe dengelerini de 
gözterek söz konusu 
olabileceğini açıkladı. 
Ankara Sanayi 
Odası'nın (ASO) 
Yönetim Kurulu 
toplantısına katılan 
Şener, toplantının 
ardından açıklamalar
da bulundu, gazeteci
lerin çeşitli konular
daki sorularını yanıt
ladı. Şener, 
Merkez Bankası'nın 
bağımsızlığının esas 
olduğunu belirtirken, 
para politikasının, bu 
çerçevede Merkez 
Bankası tarafından 
yürütüldüğünü 
anlattı. Şener, 
'Merkez bankasının 
operasyonel 
bağımsızlığı vardır. 
Hangi kararı, 
ne zaman, ne şekilde 
alacağını doğrudan 
doğruya kendisi 
belirlemektedir ve 

uygulamaktadır. 
Bu niteliğinden 
ötürü de Merkez 
Bankası her 
zaman üzerine 
düşen görevi yerine 
getirmektedir" dedi. 
IMF ile sürdürülen 
Stand-By anlaş
masının, 
Türkiye'nin 
istikrar politikasının 
bir uzantısı olarak 
devam ettiğine 
işaret eden 
Şener, 3 ve 4. 
gözden geçirmelerin 
birleştirildiğini ve 
üzerinde mutabakat 
sağlandığını, 
önümüzdeki ay 
yapilacak toplantıyla 
tamamlanmış 
olacağını bildirdi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sehahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN
AKILLI ISITMA 

SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

KOMBİ ♦ KLİMA S. HAVALAN
KAZAN « BUHAR &KIZGII
KALORİFER TESİSATI
DOGA1.GAZ Td.âUSsîTF

DOĞA GAZ
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

MOMMIII IIBMMIBI!!IIIIII^^
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İlköğretimi bitiremeyenlere 
bir şans daha veriliyor

Öğretmenler sınıfta kalmadı

Herhangi bir nedenle 
ilköğretimi tamam
layamayan ve 15 
yaşın üstünde olan
lar, 30 Haziran 2006 
tarihine kadar Açık 
İlköğretim Okuluna 
kayıt yaptırabilecek. 
Açık llköğretim'e 
kayıt işlemleri halk 
eğitim merkezlerinde 
internet üzerinden 
gerçekleştiriliyor. 
Açık İlköğretim 
Okuluna kayıt yap
tırabilmek için 31 
Aralık 2006 tarihi 
itibariyle 15 yaşından 
gün almış olmak 
gerekiyor. Bu yaş 
sınırının üstündeki 
ilkokul mezunları, 
ilköğretim okullarının 
6, 7 veya 8. sınıfların
dan ayrılanlar, 
ortaokuldan ayrılan- 
lar veya ortaokulu 
dışardan bitirme 
sınavına başvurup 
mezun olamayanlar, 
Yetişkinler II. Kademe 
Eğitimi Başarı 
Belgesi veya 
Yetiştirici ve

Tamamlayıcı "B" 
Kurs Belgesi olanlar 
ile yurt dışında 
öğrenim görüp en az 
ilköğretim okulu 5. 
sınıfını bitirenler 
düzeyinde denklik 
belgesi bulunanlar 
Açık ilköğretim Okulu 
için başvurabilecek 
Kayıt yaptırmak 
isteyenler, Ziraat 
Bankası veya 
Vakıflar Bankasının 
herhangi bir şubesin
den ad-soyad ve 
TC Kimlik numarası 
bildirerek 40 YTL 
kayıt ücreti 
yatıracak. .

ÜCRET 
ALINMAYACAKLAR 
Terörle mücadelede 
yaralanan gaziler ile 
çocuklarından, bu 
mücadelede şehit 
düşenlerin birinci 
derecedeki yakın
larından, Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
kapsamındaki ve 
Adalet Bakanlığına 
bağlı çocuk ıslah 
evlerindeki çocuklar
dan, hükümlü ve 
tutuklulardan, 
1974 Kıbrıs Barış 
Harekatında 
yaralanan gaziler ile 
bu mücadelede şehit 

düşenlerin birinci 
derecedeki yakın
larından, durumlarını 
belgelendirmeleri 
halinde kayıt ücreti 
istenmeyecek.
Kayıt sırasında 
öğrenim durumuna 
ilişkin belgelerin 
aşıtları hazır bulun
durulacak. Ayrıca, 
son 6 ay içinde ön 
cepheden çekilmiş 
4.5 x 6 ebadında, 
öğrencinin tanınması
na engel oluştur
mayan 1 adet renkli 
vesikalık fotoğraf, 
nüfus cüzdanının 
fotokopisi, kayıt 
ücretinin yatırıldığına 
ilişkin banka dekontu 
ve özrü varsa buna 
ilişkin belge de 
gerekiyor. Eksik 
evrakla müracaat 
edenlerin kayıt 
başvuru istekleri 
kabul edilmeyecek. 
Açık ilköğretime eski 
kayıtlı öğrencilerin 
kayıt yenileme işlem
leri ise 2006 Ekim 
ayı içinde yapılacak.

ÖSYM tarafından 
yapılan Kariyer Basa 
maklarında Yüksel 
me Sınavı'na (KBYS) 
giren 143 bin 915 
öğretmenden 106 bin 
536'sının büyük bir 
başarı sağladığı 
ortaya çıktı. Öğret
menler, baraj olan 60 
ve üzeri puan alarak, 
KBYS'de yüzde 74. 
03 oranında bir 
başarı elde etti. 
Müfettiş, ataşe, okul 
müdürlüğü ve mü 
dür yardımcılığı gibi 
sınavlardan başarı 
sağlayamayıp, kamu 
oyunda 'sınıfta kaldı 
lar' şeklindeki haber
lere konu olan ve 
imaj kaybına uğra 
yan öğretmenler, 
yüzde 74.03’lük 
başarıyla bu imajı da 
sildi. ÖSYM, kesin 
sonuçları 8 Temmuz 
2006 tarihinde aday
ların adreslerine 
göndermeye başlay
acak. Bu arada aday
ların 15 günlük sınav 
itiraz hakkı süreleri 
de bulunuyor. Bakan 
hk, itiraz hakkı süre 
sinin hemen ardın
dan sınavdan 60 ve 
üzeri puan alanlar ile 
sınavdan muaf olan 

mastır, yüksek lisans 
ve doktora yapan 
öğretmenleri ikinci 
bir değerlendirmeye 
alacak. "Uzman” 
olmak için gerekli 
olan asıl değerlendir 
me puanının yüzde 
50'sini sınav puanı, 
yüzde 10'unu kıdem, 
yüzde 20'sini eğitim 
(hizmet içi, lisan
süstü), yüzde 10*unu 
etkinlikler (bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve 
sportif çalışmalar), 
yüzde 10'unu da sicil 
durumu oluşturacak. 
8 Temmuz 2006 tari
hinden itibaren bu. 
çerçevedeki bir de 
ğerlendirmeye start 
verecek olan MEB, 
"Öğretmenlik Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselmeye İlişkin 
Değerlendirme Kıla 
vuzu” hazırlık çalış
malarını da tamam
ladı. Bakanlık kay
nakları, yaz döne
minde iller arası, 
özür tayinleri ve 
emekli olacak öğret
menlerin iş ve işlem
lerinin tamamlan
ması nedeniyle 
başvuruların 1 
Eylül'den itibaren 
alınacağını belirtti.

Haziran sonuna kadar
1 Euro = L75 YTL olarak sabitledik!

444 2 288

»ye'nın 50permarx<jl3r'ıncan örryıj.

taksit

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : II Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgkolvaillant.com.tr 
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

ffl vade
fiyatına | V veya farklı
Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

http://www.vaillant.com.tr
bilgkolvaillant.com.tr
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Emekli Albay, adaylığını açıkladı
Emekli Albay Fethi 
Korkmaz, Mayıs 2007 
tarihinde yapılacak 
11. Cumhur
başkanlığı seçimi 
öncesinde aday 
adaylığım açıklayan 
İlk isim oldu.
Mayıs 2007 tarihinde 
yapılacak 11.
Cumhurbaşkanlığı 
seçimine yaklaşık 
11 ay zaman varken 
Emekli Albay Fethi 
Korkmaz memleketi 
Trabzon'da düzen
lediği basın toplan
tısıyla adaylığını 
açıkladı. Zorlu Grand 
Otel'de basın 
mensuplarıyla 
biraraya gelen 
Korkmaz, toplantının 
başında ülkenin karşı 
karşıya bulunduğu 
sorunları ortaya 
koydu ve bunlar için 
çözüm önerilerini 
sıraladı. Ülkenin 
yaşadığı bütün 
sorunların çözüm 
yerinin TBMM 
olduğunu belirten ve 
konuşmasında sürek
li demokrasiye vurgu 
yapan Korkmaz, 
"Sorunların çözüm 
yeri TBMM'dir. 
Güleryüzlü Çankaya 

fotoğrafları 
da bu 
sorun
ların 
çözü 
müne , 
yardımcı 
olacaktır. 
Çünkü 
cumhur
başkanlığı, 
yazılı söylemler, 
raporlar ve sadece 
Ankara’dan yönetile- 
meyecek kadar zor 
bir görevdir" dedi. 
Kendisini "Türkiye ve 
dünyayı takip eden, 
bilgili, görevini 
proaktif yapan ve 
bildiğini korkmadan 
savunan, verilecek 
emirle ölmeye hazır 
cesur bir subayken 
Cumhurbaşkanı 
aday adayı olarak 
kendini geliştiren, 
gelişime açık ve sivil 
düşünceli biri" olarak 
tanımlayan Korkmaz, 
"Çağdaş, özgürlükçü, 
güvenli, başarılı ve 
tüm vatandaşların 
zenginliğin nimet
lerinden hakça 
yararlandığı bir 
Türkiye istiyorum. 
Halkımızın ve 
meclisimizin asker 

kökenli, sivil 
düşünceli, 

çağdaş ve 
laik 
demokra 
siye inanan 
bir emekli 
albayı da 

destekleye
ceğine ve 

önereceğine 
inanıyorum" 
diye konuştu. 
Mayıs 2007 tarihinde 
yapılacak 11. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi öncesi aday 
adayı olduğunu 
söyleyen Korkmaz, 
"Türkiye'de ilk 
olmak, demok-rasi 
mize katkıda bulun
mak ve cumhur
başkanının halk 
tarafından seçilmesi 
yolunda bir adım 
olmak üzere daha 
cesur ve daha layık, 
asker veya siyil, 
bağımsız ve bağlan
tısız biri ortaya çıkın
caya kadar Cumhur 
başkanı aday adayı 
yım ve kamuoyu 
oluşturmak üzere 
aktif destek bekliyo
rum" dedi.
Göreve daha layık 
olduğunu düşünen

lere sadece kendlle 
rine ve geçmişlerine 
güvenerek, mert ve, 
cesurca ortaya çık-. 
maları ve halkın 
hakimliğinden geçme 
leri çağrısını yapan 
Korkmaz, kendisinin 
13 aydır Cumhurbaş 
kanı aday adayı 
olduğunu ve Mayıs 
2007'yi tahlil ederek 
9 ayda 5 bin kişiyle 
görüşerek, aday 
adaylığını kamuoyu
na açıkladığını İfade 
etti. 64 ildeki fahri 
temsilcileri yardımıy
la çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
belirten Korkmaz, 
çalışmalarının 
bütçesinin 
5 bin YTL olup, 
bunun da kendisi 
tarafından karşı
landığını kaydetti. 
Aday adaylığının 
hiçbir siyasi parti, 
örgüt ve kuruluşla 
bağlantılı olmadığını 
da dile getiren 
Emekli Albay Fethi 
Korkmaz, yasal 
bütün siyasi parti, 
örgüt ve kuruluşlara 
eşit mesafede 
olduğunu da sözle 
rine ekledi.

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

“Para tasarruf etmek için reklam 
h arca maların dan k esen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

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

DOĞAL GAZLI HAYAT
OH NE RAHAT

100 m3 DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI
8 TAKSİT
AYDA 22.5 $

6 TAKSİT
AYDA 30 $

F 24 NİSAN 1
31 MAYIS 1

* TARİHLERİ ARASINDA k
L ABONE OLANLAR J 
k 'ÇİN Ji

Fi HAZİRAN 1 
30 HAZİRAN 

LTARİHLERİ ARASINDA k 
ABONE OLANLAR J 

İÇİN Jl

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 m’) DOĞAL GAZ BEDAVA 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir. 

İrtibat Tel : 513 29 29
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Doğru makyaj yapmanın incelikleri
Kozmetik, bakımlı ve 
güzel görünmekten 
vazgeçemeyen bayan
ların en fazla önem 
verdiği alanlardan bir 
tanesidir. Makyaj 
yaparken doğru ürün 
kullanarak daha 
güzel görünmek ve 
yüzünüzde ön 
plana çıkmasını 
istemediğiniz noktaları 
örtmek mümkün. 
Kadınların kimi ara 
sıra, kimi günün her 
saati, kimi bolca, kimi 
ise belli belirsiz ama 
illaki makyaj yapar. 
Elbette, makyajın 
vazgeçilmez beşlisi de 
yakından tanınır; 
fondöten, pudra, allık, 
rimel ve ruj. Peki bun
ları doğru uygulama 
teknikleri nelerdir? 
Renk seçiminde 
nelere dikkat etmek 
gerekir? İşte profes 
yonellerden makyaj 
sırları.Yüzünüze 
pürüzsüzlük sağlayan 
fondöten, yüzünüzü 
makyaja hazırlar. 
Bu nedenle, düzgün 
görünümlü bir ten ve 
makyajda başarılı bir 
sonuç için fondöten 
seçimi çok önemli. 
Kullandığınız 
fondötenin yapısı ve 
rengi, cildinizin tipine 
ve rengine uygun 
olmalı. Cilt renginiz- 
den daha açık bir 
fondöten rengi 
seçmek akıllıca ola
caktır. Fondötende her 
zaman dikkat edilmesi 
gereken bir husus da, 
fondötenin temiz ve 
nemlendirilmiş cilde 
uygulanması.
Kompakt fondöten 
dışında tüm fondöten
leri sürerken parmak 
uçlarının kullanılması 
gerekiyor. Elin ısısı 
fondötenin akıcılığını 
artırdığı için hem cilde

yedirmek daha kolay 
olur, hem de dayanık
lılığı artar. En önemlisi 
daha doğal bir 
görünüm sağlar.
Fondöteni alnınıza, 

burnunuza, 
yanaklarınıza ve çen
enize benek benek 
sürün. Az miktarla 
başlayın, gerekirse 
ilave edin. Makyajda 
fondötenin çok miktar
da kullanılması, 
sürülmeyi zorlaştıra
cağı gibi maske etki
sine de sebep olur. 
Cildinize parmaklarını
zla basınç uygula
yarak, ortadan 
kenarlara doğru tüm 
yüzünüze yayın. 
Boyun ve kulaklara 
doğru rengi iyice 
yedirin. Yüzde renk 
bütünlüğü sağlamak 
için göz kapaklarınızın 
üzerine ve gözün alt 
kısmına da (kirpiklere 
değmeden) sürün. 
Profesyonel bir sonuç 
istiyorsanız, nemli bir 
süngerle yüzün dışına 
doğru fondötenin 
üzerinden geçin. Diğer 
uygulamalara geçme
den önce fondötenin 
cildinize iyice otur
ması için bir süre bek
leyin Fondöteni yeni 
sürmenize rağmen 
sivilce veya göz altı 
halkaları tam kapan
mamış olabilir.
Kapatıcı concealer ile 
bu hataları düzeltmek 
gerekir.
TENİ MATLAŞTIRAN 
PUDRA BÜTÜNLÜK 
SAĞLAR
Makyajın vazgeçilmez
lerinden bir tanesi de 
pudradır. Teni mat
laştırır, bütünlüğü 
sağlar ve fondöteni 
sabitler. Pudranın 2 
türü vardır. Toz 
pudralar çok ince ve 
hafif bir yapıya sahip

ken, fondöteni mat
laştırır ve şeffaf bir 
görünüm sağlar. 
Kompakt pudralar 
ise, taşınma ve kul
lanım kolaylığın
dan dolayı daha 
çok tercih edilir.
Makyajı sabitlemek 
ve gün boyu rötuş 
yapmak için 
idealdir. Toz 
pudralara göre 
daha yoğun bir 
sonuç verirler. Toz 
pudra kullanıyor
sanız, uygulama 
için pudra pon
ponu tercih edin. 
Ponpon yoksa, bir 
pamuk pedin arasını 
açıp biraz toz pudra 
koyarak geçici bir 
ponpon yapabilirsiniz. 
Pudrayı hafif vuruşlar
la tüm yüzünüze 
uygulayın. Daha 
sonra, büyük bir 
fırçayla fazlalıkları 
alın. Kompakt pudra 
için fırça kullanmak en 
uygunudur. Pudrayı 
uygularken fırçayı 
yüzünüzde hızlı 
hareketlerle sağdan 
sola ve yukarıdan 
aşağıya dolaştırın. 
Böylece pudra 
yüzünüze eşit olarak 
dağılacaktır.
Allık, yüze mutlu bir 
görünüm verir ve cilde 
canlılık kazandırır. Göz 
ve dudaklar arasındaki 
renk dengesini 
koruduğu için 
seçtiğiniz rengin ruj 
renginizle uyumuna 
özen gösterin. Allığı 
uygularken gülüm
seyin ve yanağınızın 
en yüksek noktasına 
sürün. Yoğun görün
memesi, ayrı bir 
bölüm gibi durmaması 
için rengi azar azar ve 
fırçadaki fazlalıkları 
üfleyerek uygulayın. 
Yüzün dışına doğru.

dairesel ve hafif 
hareketlerle uygula
mayı sürdürün. 
Görünümde bütünlük 
sağlamak için fırçanızı 
burun ucu, çene ve 
alnınıza da hafifçe 
dokundurun. Renginiz 
çok koyu veya yoğun 
kaçtıysa ten renginiz- 
den daha açık bir 
pudrayla yoğunluğu 
azaltın.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybetitim. Hükümsüzdür. 
Kadir CİHAN

RİMEL YORGUN 
GÖRÜNÜMÜ YOK 
EDER
Rimel, bakışlarınıza 
yoğunluk, anlam ve 
güç kazandırır. Yorgun 
görünümü bir anda 
yok eder ve canlılık 
verir. Seçtiğiniz 
riovclin özelliğine göre 
kirpiklerinizi uzatabilir, 
kıvırabilir ya da onlara 
hacim kazandıra

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Kadir CİHAN

bilirsiniz. Rimelinizin 
fırçasını düzenli olarak 
temizleyin. Böylelikle 
daha önceki kullanım
larınızdan kalmış olan 
artıklar kirpiklerinizin 
üzerinde topçuklar 
oluşturmaz. Rimelin 
iyi tutması için 
kirpikleriniz temiz 
ve kuru olmalı. Eğer 
lens kullanıyorsanız, 
rimeli sürmeden önce 
lenslerinizi takmayı 
unutmayın.

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

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

ELEMAN ARANIYOR
EL KOYUN

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

_ MA
WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
ÇIRAK ARANIYOR

IfAnFFI A i1 AF T İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
KMbİbM UkuO (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

VlVhl Tel:(0.224)513 96 83 GEMLİK

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 
PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 

► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen 
► Askerliğini yapmış 
► 30 yaşını aşmamış

► Gemlik-Orhangazi-İznik bölgelerini bilen 
► Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
► Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu

► Ön Muhasebe bilgisi olan
► Bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların fotoğraf ve O7*î 07 £7
ikametgah fotokopisi ile 4 / O Z ı Of
şahsen yapılması rica olunur. 250 34 50

http://WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Besin alerjisi hakkında bilinmesi gerekenler
-Ne zaman süt 

içsem karnım 
davul gibi şişer. 
-Renkli şeker yiyince 
perişan oluyorum. 
•Oğlum, küçükken 
balık yemiş ve 
komaya girmişti, 
hemen hastaneye 
yetiştirmesek 
ölüyordu.
-Şarap migrenimi 
azdırıyor.
-Muz yiyince her 
tarafım kabarıyor, 
kaşıntıdan 
duramıyorum. 
-Yumurta mı, tövbe ! 
Besin allerjisi 
halkımız, hatta dok
torlarımız tarafından 
çok geniş kapsamlı 
olarak kullanılan bir 
terimdir. Çoğu 
zaman, bir beşin 
maddesine bağlı 
olarak gelişen her 
türlü normal dışı 
reaksiyon, besin aler
jisi diye adlandırılır. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, 
Bir besin maddesinin 
yenmesinden sonra 
zehirlenme dışı olan 
çeşitli rahatsızlıklar 
vardır ve bunların 
sadece küçük bir 
bölümü gerçek alerjik 
reaksiyonlardır, fakat 
besin alerjisi terimi, 
maalesef, besinlere 
bağlı tüm anormal 
reaksiyonları (alerjik 
olsun veya olmasın!) 
tanımlamak için de

kullanılır.
Önce, bu konu ile 
ilgili terimlerin tam 
karşılıklarını verelim: 
Besin alerjisi yiye
ceklerin neden olduk
ları, immünolojik 
mekanizmalarla 
ortaya çıkan reaksiy
onlardır. Bu kişilerin 
kanında, solunum, 
sindirim sistem
lerinde, derisinde..., 
duyarlı oldukları 
besine karşı IgE 
sınıfından antikorlar 
vardır. Bu antikorların 
varlığı, hem deri 
testleriyle ve 
hem de kandaki 
düzeyleri ölçülerek 
gösterilebilir.
Besin allerjisine çok 
yakın, hatta onunla 
eş anlamda kullanılan 
bir terim de Besin 
Hipersensivitesi, 
yani besin aşırı 
duyarlılığıdır. Bû 
terim, besinlere bağlı 
olarak gelişen, fakat 
IgE- nin rolünün 
olmadığı alerjik 
reaksiyonları tanımla
mak için kullanılır. 
BESİN 
İNTOLERANSI:

İmmünolojik olmayan 
mekanizmalara bağlı 
olarak gelişen reak
siyonlar besin intole 
ransı ya da besin 
tahammülsüzlüğü 
olarak isimlendirilir. 
ALERJİ YAPAN 
BESİNLER 
Hemen her besin 
alerjiye neden ola
bilir, ancak bunlar 
içinde inek sütü, 
yumurta, soya, yer 
fıstığı, fındık, balık ve 
kabuklu deniz 
hayvanları, 
domates, çilek ilk 
sıralarda gelir. 
Küçük çocuklarda 
daha çok hayvan 
kaynaklı, 6 yaşından 
büyük çocuk ve 
erişkinlerde ise bitki 
kaynaklı alerjenlere 
fdSUdMlT.
Besinlerin yenmeden 
önce geçirdikleri 
pişirilme, kızartma, 
fermantasyon, tüt
süleme gibi işlemler, 
o maddenin alerji 
yaratma etkisini 
değiştirebilir. Bu sıra
da, .temel antijenler
den bazıları azalırken, 
yeni antijenler de 

ortaya çıkabilir. 
Meselâ, inek sütüne 
alerjisi olan bir kişide 
görülen reaksiyon
ların, o sütten yapılan 
peynir yendiğinde 
daha farklı olmasının 
nedeni budur.
Yer fıstığı alerjisi 

Amerika' da Çirt* e 
göre çok daha fazla 
görülür. Bunun 
nedeni, Çin* İllerin yer 
fıstığını daha çök 
kızartarak ya da 
haşlayarak, Amerika* 
lılar ise kavurarak 
yemeleridir. Fıstığın 
kavrulma işlemi 
sırasında çok daha 
yüksek ısılara maruz 
kalması alerji yapıcı 
etkiyi artırmaktadır. 
Buna karşılık^ 
pastörizasyon, steril- 
izasyon ve derin don
durmanın böyle bir 
etkisi yoktur.
KATKI MADDELERİ 

VE ÇAPRAZ 
REAKSİYONLAR 
Besin alerjilerinde, 
yiyeceğin hazırlan
ması sırasında mey
dana gelen değişiklik
lerden başka, besin 
katkı maddeleri ve 
besinler arasındaki 
çapraz reaktivite de 
dikkate alınmalıdır. 
Çeşitli besin grupları 
arasındaki çapraz 
reaksiyonlar çok 
tartışmalıdır. Bir çok 
araştırma, aynı 
botanik aileden olan 
besinler arasında 
çapraz reaksiyon 
bulunmayabileceğini 
göstermiştir.

ÖSS öncesi beslenme uyarısı 
Sağlık Bakanlığı, yak
laşan Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sınavı 
(ÖSS) öncesi yapmış 
olduğu açıklamayla, 
sınava girecek oîan 
öğrencilerin dikkat 
etmesi gereken husus
ları duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın 
www.saglik.gov.tr 
adresli resmi internet 
sitesinde yapılan açık
lamada, binlerce 
öğrencinin büyük bir 
heyecanla beklediği 
ÖSS sınavının yak
laştığı belirtilerek, 
sınava girecek öğren
cilere çeşitli önerilere 
yer verildi. 
Sınav öncesi ve sınav 
esnasında öğrencilerin 
stresten uzak olması 
istenen açıklamada, 
"Öğrenciler sınav 
öncesi ve sınav sabahı 
yoğun stres içinde 
olmaktadırlar. Stres ve 
heyecansa insan 
vücudunun enerji 
tüketimini artırmak
tadır. Sınavlarda hiçbir 
besin başarıyı tek 
başına, mucizevi bir 
şekilde etkilemez. Tüm 
öğrencilerimizin, özel
likle bu günlerde 
beslenme kurallarına 
uymaları oldukça 
önemlidir" ifadelerine 
yer verildi. Sınav 
öncesi ve sınav esnası 
beslenme önerilerinin 
de yer verildiği 
açıklamada", şunlar 
kaydedildi: 
"Öğrenciler için en 

önemli öğün kah
valtıdır. Düzenli olarak 
kahvaltı yapma 
alışkanlığı kazanılmah

ve sınav günü mutlaka 
kahvaltı yapılmalıdır. 
Gece boyu açlıktan 
sonra, vücudumuz ve 
beynimiz güne başla
mak için acil olarak 
enerjiye gereksinim 
durduğundan, kahvaltı 
yapılmadığı takdirde 
dikkat daha çabuk 
dağılmakta, baş ağrısı 
ve yorgunluk oluş
maktadır. Yapılan 
araştırmalar göre, iyi 
kahvaltı yapan öğren
cilerin sınavlarda daha 
başarılı oldukları 
ortaya çıkmıştır.
Yeterli enerji ve besin 
öğelerini sağlayan bir 
sabah kahvaltısında 
içecek olarak; süt, 
taze sikilmiş meyve 
suyu, peynir, yumurta, 
birkaç dilim ekmek, 
pekmez, tahin, 
zeytin, domates, yeşil 
biber, salatalık, may
danoz veya meyve gibi 
dört besin grubunda 
yer alan besinlerden 
oluşan bir mönü 
bulunmalıdır. Sindirim 
rahatsızlıkları ve 
zehirlenmelere yol 
açabileceği için 
dışarıda ve açıkta 
satılan yiyecekler ter
cih edilmemeli, sınav
dan bir gün önce kuru 
baklagiller gibi gaz 
yapıcı besinler, yağ 
içeriği yüksek 
besinlerin 
tüketiminde dikkatli 
olunmalıdır.
IHalk arasında şeker 
ve şekerli besinlerin 
dikkati ve algılamayı 
artırdığına yönelik 
yanlış inanışlar bulun
maktadır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıİığı 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.SağîOcağı 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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811
İDO İmam Aslan

13 23

Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali .

261 54 00 
(18 Hat)

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

NÖBETÇİ ECZANE
6 HAZİRAN 2006 SALI 

ONUR ECZANESİ 
İstiklal Caddesi 

Tel: 513 73 94 GEMLİK

mm GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2458

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)

http://www.saglik.gov.tr
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TEŞEKKÜR
Radyoloji Merkezi’mizin açılış törenine katılarak, 

bizleri onurlandıran
AKP Bursa Milletvekili 

Sayın Altan KARAPAŞAOĞLU’na 
İlçe Kaymakamı Sayın Mehmet BAYGÜL’e, 

Belediye Başkanı Sayın Mehmet TURGUT’a, 
ı Umurbey Belediye Başkanı

Sayın Fatih Mehmet GÜLER’e, 
AKP İlçe Başkanı 

Sayın Enver ŞAHİN’e, 
DYP İlçe Başkanı Sayın Faruk GÜZEL’e 

CHP İlçe Başkanı 
Sayın Erdem AKYÜREK’e, 

MHP İlçe Başkanı 
Sayın Mehmet KAYAOĞLU’na, 

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi 
Sayın Mehmet KÜÇÜKKEÇE’ye, 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet ERCÜMEN ile 
İlçe Mal Müdürü Sayın İbrahim BIRNI’ya 

açılışımıza katılanlara, çiçek ve çelenk gönderenlere 
telefon ve telgrafla bizleri arayanlara 

ve tüm Gemliklilere teşekkürü bir borç biliriz.

TOMSKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Dr. Ertan OKAY



Bursa’da lise öğrencisi intihar elti
11 dersten zayıf notu olması sebebiyle bunalıma girdiği sanılan 15 yaşındaki İsmail Serkan Şimşek, emekli 
polis babasının silahıyla mezarlıkta intihar etti. Yıldırım İlçesi Karamazak Mahallesi Toprakçı Yokuşu'ndaki 
Emirsultan Mezarlığı'nda cesedi bulunan talihsiz gencin anne ve babası şok geçirdi. Haberi sayfa 7’de

9KKKBKİ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
7 Haziran 2006 Çarşamba info(ö)gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 

'Resimli Slogan' yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri verildi 

TSO Gazi ve Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim Okulu 

öğrencileri ödülleri topladı 
Gemlik zeytinini tanıtmak amacıyla 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret 
Borsası tarafından düzenlenen ‘Resimli 
Slogan ’ yarışmasında derece alan 
öğrencilere ödülleri dün düzenlenen 
törende dağıtıldı. Haberi sayfa 5’de

Çarşı Deresi’nin kapalı bölümünün tehlike yaratması üzerine tahliye kararı alındı.

BUSKİ tarafından Çarşı Deresi’nde yapılan temizleme sırasında Minibüs Garajı olarak kul
lanılan kapalı bölümde tehlike olduğunun belirlenmesi üzerine, Kaymakamlık minibüs
lerin bugünden başlarak eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu yere taşınmasını istedi. 
Minibüscüler ise düzenleme yapılmadan Garajı boşaltmayacaklarını söylediler. Syf3’de

Güne Bakış
ri GÜLER
guler@hotmail.com

Yol göründü
Çarşı Deresi üzerindeki Minibüs Garajı 

çökme tehlikesi nedeniyle bugün boşaltılacak.
Minibüscü esnafı gazetemize gönderilmek 

istenen yerin uygun olmadığını, tuvalet sorunu 
bulunduğunu, binaların camlarının kırık 
olduğunu, kullanılmayan Terme Kaplıcası’nın 
uyuşturucu ve tiner bağımlılarının mekanı 
olduğunu söylüyor ve çıkmayacaklarını belir
tiyor.

Bugün Kaymakamlık emrine karşın çıkıp 
çıkmayacaklarını göreceğiz.

Gemlik’te en önemli konulardan biri olan 
Terminal sorununun bugüne kadar 
çözülmemesinin kötü sonuçları bunlar.

Gemlik’in ortasından Bursa’ya minibüs 
kalkmamalı.

Ama, Belediye bir düzenleme getirmediği 
için bu rezalet yıllardır sürüyor..

Büyükşehir belediye sınırlarına alındığımız
dan beri de bu görev Büyükşehir’e verildi.

Ne var ki; Gemlik Belediyesi yıllardır 
çözmediği terminal konusunu birkaç ay önce 
Meclis’te tartışmalı geçen bir toplantıda, yaptığı 
plan değişikliği ile çözmeye çalıştı.

Oysa yılladır Gemlik’in imar planında 
Terminal yeri olarak ayrılmış bir alan mevcut 
olduğu halde, Büyükşehir burayı nedense 
kamulaştırmadı.

Şimdi başka bir alan Terminal yeri gösteril
di.

Sanırım orayı kamulaştıracaklar. Hatta 
Büyükşehir Belediyesi’ne plan değişikliği 
olmadığı halde ticari alan olarak değiştirilerek 
paftalar gitmişi Nasıl gitmiş dersiniz?

Minibüscüler eski Devlet Hastanesi’nin 
bakımsız arsası üzerinden Bursa’ya yolcu 
taşıyacak.

Sizce kaç kişi Bursa’ya gitmek için oraya 
gider? Gitmez. Gitmeyince de minibüscü iş 
yapamaz. Çarşı esnafından sonra minibüscü 
esnafı da bu yaz yandı.

OSS soru ve cevapları internette yayınlanacak
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 18 Haziran 
Pazar günü yapıla
cak Öğrenci Seçme 
Sınavı'nın soru ve 
cevaplarını internet
ten yayınlayacak. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
ÖSS soru ve cevap 
lan, sınavın yapıl 
dığı gün saat 16.00' 
da http://yayin. 
osym.gov.tr" 

adresinden açık
lanacak. Basın 
organlarının bilgiye 
kolayca erişebilme 
leri için her kuruma 
ayrı bir kullanıcı adı 
ve şifre verilecek. 
ÖSYM'nin sitesinde 
yer alacak olan 
2006-ÖSS'ye ilişkin 
lest soru ve cevap
larını içeren fikir 
ürünleri, telif hakları 
ile ilgili yasal mev 
zuat çerçevesinde 

korunacak. Soru ve 
cevaplar, ulusal ve 
yerel televizyon ka 
nallarında sadece 
sınavın yapılacağı 
18 Hazi ran Pazar 
günü saat 16.00'dan 
itibaren, ulusal ve 
yerel basın organ
larında da sadece 
19 Hazi ran 2006 gü 
nü bir defaya mah
sus ol mak üzere 
kullanılabilecek ve 
yayınlanabilecek.

Kızılay’dan 
yardımseverlere 

plaket
Kızılay Derneği Gem 
lik Şube Başkanı 
Gökhan Özler, derne 
ğe maddi yardımda 
bulunan Fatma 
Akçıllar, Faruk Gü 
zel, Okan Aydıngül, 
Zübeyde Emel 
Oral’a plaket verdi.

Haberi sayfa 2’de

gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
http://yayin
osym.gov.tr
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Ağız tadı... Gönül ilacı.. Fıkralarımız..
Bu zamanda fıkra bal gibi.. İşlerin tadı yok.
Siyaset sahnesindeki kötü adam bir türlü rolünü 

tamamlayıp kulise geçmiyor.
Ekonomide taşlar yerinden oynadı. Dış poli

tikanın hali malum.. Her an bir yerde bir şey pat
layabilir.. Saldım bayıra, Mevlam kayıra bir durum 
yani.. Onun için bildiğim fıkraları sizinle paylaş
mak istedim..

Buyurun Temel’le Dursun'un serüvenlerine..
ÇUKUR İŞİ
Temel bir grup arkadaşıyla çukur açıyormuş. Bir 

başka grupda gelip çukurları kapıyormuş.
Adamın biri-çok merak etmiş ve ne yaptıklarını 

sormuş.
Temel: -Bir grup daha fardu, onlarda fidan 

dikeydu, bucün gelmeduler, piz de pizim işler 
geri kalmasın diye çalişayruz...

DİLE BENDEN NE DİLERSEN
Temel, Dursun'a arabasının öyküsünü anlatı 

yordu : -"Bir gün otostop yapıyordum ki önümde, 
bu arabayla, mini etekli güzel bir bayan durdu ve 
beni arabasına aldı. Bir süre gittikten sonra kadın 
arabayı kuytu bir köşeye çekti. Mini eteğini iyice 
yukarı çekip, dudaklarını ıslattı ve "Benden ne 
istersen alabilirsin" dedi, ben de arabasını 
aidim."

Dursun : -"İyi etmişsin Temel, zaten mini etek 
sana hiç yakışmazdı!."

FİRAR
Ufak bir suçtan hapse düşen Temel'in koğuş 

arkadaşı sık sık hastalanmakta haftada bir dokto
ra gitmektedir.

Adamın doktordan her gelişinde bir uzvu 
kesilmektedir. Bir gün bacağı, sonra kolu, eli...

Son gelişinde Temel koğuş arkadaşının kulağı
na eğilir manalı bir gülüşle: - Uy! Hemşerim san- 
maki anlamayrum, bağa öyle geliyoki galiba sen 
kısım kısım firar edeysun...

İŞARET
Balığa çıkacak olan Lazlar konuşuyorlarmış :
- Dün balık avladığımız yeri işaretledin mi ?
- Evet kayığa işaret koydum
- Aptal! Ya bugün başka kayıkla balığa 

çıkarsak?!
PAÇA
Adamın biri Karadeniz'i gezerken bakmış bir 

köyde bütün koyunlar üç bacaklı. Merak etmiş ve 
arabasından inip çobana sormuş niye koyunlar 
böyle diye. Bunun üzerine çoban :

- Canımız her paça istediğinde koca koyunu
kesecek değildik herhalde...

YASSI TAVUK
Karadeniz'i gezen bir adam yolda aniden önüne 

çıkan tavuğu ezmiş. Hayvanı ezdiği için üzüntü 
duymuş ve gidip sahibine en azından parasını 
vermek istemiş. Almış tavuğu ve hemen oradaki 
köye gitmiş. Elindeki tavukla kahveden içeri gir
miş ve :

- Afedersiniz; ben hemen köy dışında bu tavuğu 
ezdim. Sahibini arıyorum, en azından parasını 
vereyim diye. Acaba bu tavuğun sahibi kim ? 
Bunun üzerine hep beraber tavuğa bakan Lazlar :

- Hemşerim sen yanlış geldin. Bizim köyde 
böyle yassı tavuk bulunmaz.

PRO
Lazlar kahvede otururken bir arkadaşları içeri 

girmiş.- Temel, ineklerinden pipo içen var mı?
- Yok - O zaman ahırın yanıyor.
BOYACI LAZ
Laza karayollarını boyama işi vermişler. Laz 

başlamış çalışmaya. İlk gün tam 200 metre boy
amış. ikinci gün 100 metre, üçüncü gün 50 metre. 
Artık dördüncü gün 10 metre boyayınca amiri 
Lazr çağırmış:

- Hayırdır evladım iyi çalışıyordun ?
- Ben yine iyi çalışıyorum

. - iyi ama dün 50 metre bugün de 10 metre boy- 
amışsın.

- E... haliyle. İlk günlerde boya kovasına gidip 
gelmek kolaydı, sonraları çok vakit almaya 
başladı. ;
. DOĞAN İN YENGESİ

Temel ormanda ağaç kesiyormuş, o sırada 
çevreciler de ormanda yürüyüşe çıkmışlar, Temeli 
bu vaziyette görünce bir güzel pataklamışlar... 
Temel üstü başı perişan halde köye dönerken 
Dursun a rastlamış, Dursun;

-Ula Temel bu ne hal böyle? diye sormuş,
Temel de.anlatmış; - Ormanda ağaç keseydum, 

birden kalabâluk pir grup Doğan ın yengesini 
bozmişum diye dövdü peni, halbuki ne Doğan ı 
taniyruuum, ne de yengesunİ..

Kızılay'dan yardımseverlefe platel
Ramazan ayı ve 
sonrasında maddi 
ve manevi destek 
veren kişilere 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, ramazan ayı 
içinde yoksul ailelere 
verdiği günlük aş 
masraflarını 
karşılayan ve 
ramazan sonrasında 
da deşteklerihi 
esirgemeyen 
kuruluş t'emsıîcışı 
ile hayırseverlere 
plaket vererek 
katkılarından dolayı 
teşekkür etti.
Kızılay Derneği .. 
Şube Başkanı Özler, 
Ramazan ayı 
içersinde aş 
evine, yoksul 
ailelere erzak 
yardımı yaparak 
kendilerine 
yardımlarda bulun
duklarını belirterek, 
"Her zaman 
kendilerine ihtiyaç 
duyduğumuz 
hayırsever 
insanlarımıza 
yoksul aileler adına

teşekkür ediyorum. 
Kızılay olarak her 
zaman yardımlarını 
beklediğimiz bu 
kişiler inanıyorum 
ki diğer yardım 
severlere örnek 
olacaktır" dedi.
Kızılay Şube 
Başkanı Gökhan 
özler, Ray Sigorta 
İşyeri Sahibi Fatma 
Akçılar'a, Güzel 
Nakliyat A.Ş. Sahibi 
Faruk Güzel’e, 
Borçelik Mali İşler ye 
Bilgi Sistemleri 
Sorumlu Müdür 
Yardımcısı Okan 
Aydıngül'e ve 
Pulcinella Restaurant 
Sahibi Zübeyde Emel 
Oral'a teşekkür 
plaketlerini iş 
yerlerinde yaptığı 
ziyaretle verdi. 
Öte yandan son 
zamanlarda 
Kızılay'a yaptığı 
maddi katkılarla 
takdir toplayan 
Pulcinella 
Restaurant sahibi 
Zübeyde Emel Oral, 
dün hazırladığı 
10 adet kuru 
gıdadan oluşan 
erzak torbalarını 
Kızılay'ın belirlediği 
yoksul ailelere 
evlerine giderek 
teslim etti.

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız ve 
reklamlarınız için bizi arayın

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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Çarşı Dtraal'nln kapalı bölümünün tehlike yaratması üzerine tnhllyo kararı alındı. > İ YazıYORUM
Dİ* Hekimi öze an VURAL 
ozoe n vur«11033® hotmall.com 
www,ozoan vural. aayfaal.comMinibiisciilere yol pili İstiklal Caddesi rezaleti I...

BUSKİ tarafından Çarşı Deresi’nde yapılan temizleme sırasında Minibüs Garajı olarak 
kullanılan kapalı bölümde tehlike olduğunun belirlenmesi üzerine, Kaymakamlık 
minibüslerin bugünden başlarak eski Devlet Hastanesl’nln bulunduğu yere taşınmasını 
İstedi. Minibüscüler İse düzenleme yapılmadan Garajı boşaltmayacaklarını söylediler.

Seyfettin ŞEKER8ÖZ 
Bir türe önce dere 
içinde yapılan 
temizlik sonucu dere 
üstünün çökme 
tehlikesi yarattığı öne 
sürülerek BUSKİ'nln 
hazırladığı raporla 
Mlnübüe Garajı eski 
Dovlot Hastanesi 
bahçesine taç iniyor. 
Kaymakamlık Kar irini 
dün Mlnlbüsçüloro 
İleten Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
bugünden itibaren 
dere üstündeki 
Minibüs Garajına 
hiçbir aracın 
girmesine müsaade 
ötmeyecek. 
Kendilerine yaklaşık 
bir ay önce BUSKİ 
tarafından durumun 
bildirildiğini, 
ancak peron izni 
verileceğini söyleyen 
mlnlbüsçülor, dün 
eski Devlet Hastanesi 
boşluğunda yaptıkları 
basın açıklamasında 
alınan ksrara 
tepki gösterdiler. 
BUSKİ tarafından 
verilen oözün bazı 
kişiler tarafından 
değiştirildiğini 
belirten mlnlbüsçülor, 
olkol bağımlılarının 
mokanı olan yöre 
hangi bayanın 
güvenerek gelip

minibüse bineceğinin 
hesabının kimlerin 
naaıl vereceğini 
merak ettiklerini 
söylediler, 
Bekleme yorl 
olmayan, tuvaletleri 
perişan durumda 
bulunan ve camları 
kırık binada kimlerin 
nasıl yolcuya hizmet 
vereceğini bilemedik* 
lorlnl belirten 
mlnlbücçü esnafı, 
kendileriyle birlikte 
Armutlu ve köylere 
gidon minibüslerin de 
kaldırılacağını 
söyleyerek, "Bu kadar 
urun yara hangi 
bayan gldar, nkınoğl- 
rnlala oynuyorlar, 
Yani tarmlnal blnaaını 
yapmadan biri naaıl

göndarirlar" 
diyerek tepki 
gösterdiler. 
Mevcut garajın 
yansıra peron 
İstediklerini 
belirten mlnlbüsçü 
esnafı bugün 
garaj içine 
minibüslerini 
park ederek dışarı 
Çıkarmayacaklarını 
ve girişlere atılacak 
betonla yolcu 
taşımayı bırakacak
larını söylediler. 
BLLLÜİYL İLE 
İLGİSİ YOK 
Oto yandan konu 
hakkında görüşlerini 
belirten Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, kararın 
BUSKİ'nln

dere altını 
temizlemesinden 
sonra tehlike 
görünmesiyle İlgili 
olduğunu belirterek, 
"BUSKİ dara üatünü 
trafiğe kapatmak 
latadl, garakça 
olarak da çökma 
tahllkaalnln 
olduğunu göatardllar. 
Kapatma kararını 
onlar aldı, Baladl 
yaınlıla İlgini yok. 
BUSKİ aldığı kararı 
Kaymakamlığa 
blldlrarak tahliye 
latanılş, b/z 
daha önce 
mlnlbüaçülara 
yar göatarnılatlk, 
alınan karar 
birimin İlgili değil." 
şeklinde konuştu.

Gemlik'te son İki üç sonedir oluşan Trafik 
yoğunluğu, bu deniz kıyısındaki güzel İlçeyi 
sıkmaya vo hatta boğmaya başladı., 

Eski bir kasaba oluşu, sokaklarının dar, 
bir çok yordo eğimli oluşu, artan araç 
yoğunluğunu eritemedi.. 

Dar sokaklara İki taraflı park, hom do rast* 
golo-gollşlgüzol park birçok sürücüde trafik 
kuralları bilgisizliği, İnsanlarımızın saygısız 
ligi, vurdumduymazlığı kasaba halkının 
karşısına Trafik canavarı olarak çıktı..

Vatandaş sokağa çıkmaya korkmaya 
başladı...

Bon, 45 sonedir Gemlik'te yaşıyorum..
Olaylar karşısında duyarsız, hiçbir şeye 

karışmayan Bolodiyo Başkanlığı görmedim..
Şohlrdo öğünülorok gösterilen kapalı oto 

park işlevini yapmıyor..
İçine hurda arabalar doldurulmuş..
Bakan soran yok...
Altındaki dükkanların no halde olduğunu 

zaten herkes biliyor..
Yapıldığından beri çatıdan su girdi, 

havasız kaldı, yeniden kapılar açıldı, kısaca 
İçinde oturanlar çok dertli, buradan kaç* 
mak, kurtulmak İçin fırsat bekliyorlar..

Konumuz trafik...
Belediyenin beyaz şapkalı bir tok zabıta 

mamuru var..
O da göstermelik..
Gemlik'te Bolodiyo zabıtası yok...
Zaten sayıaı 5 olan zabıta memurundan 

bir şey beklemeyin..
Baslarındaki Zabıta amiri koşuşturmadan 

tabanları eskimiştir, ama adamcağız no yap* 
sın 5 memurla noroyo yotlşaln...

Bolodiyo Başkanımız paramız çok diyor 
ama bunları yorlndo kullanmıyor..

İşte, İlçenin tok caddesi, Gomllk'ln can 
damarı İstiklal Caddesi...

Bazı saatlerde karşıdan karşıya göçmek, 
cesaret İster, çabukluk, avam tabiriyle can* 
bazlık istor...

Sayın Başkan arabandan indo bu saatler 
do karşıdan karşıya goçmoyo çalışta folake 
tl gör...

Bon zor geçiyorum, yaşlı, hasta, çocuklar 
hor on İçin çarpma tohdltl altında...

İlçede Emniyetin Trafik Bürosu başta 
Trafik polisi Şaban Karaca çok çalışıyor, 
ciddi olarak sorunu çözmeye çalışıyorlar 
ama yanlarında Bolodiyo olmayınca yotorslz 
kalıyorlar..

İstiklal Caddosl'no yaya geçitleri ve bun
ların çok belirli trafik çizgileri birkaç kritik 
yero trafik ışıkları--lambalar acele gerekil..

Yarın buralar da ölümlü kazalar olursa, 
bunun sorumlusu kim olacak ?

Bunlar çok para latoyon şoylor değil.. 
Istoso bile paramız zaten çok I...

Gazhane Caddoal bir çok yor gibi tozdan 
yürünmüyor...

Bu caddelerin tazyikli au llo yıkanması 
geçici olsa da yaz günleri İçin halkın nefes 
aldıracak çareler...

İdareciler büyük düşünmeli ama yorlndo 
do küçük tedbirlerle o an ortaya çıkan moso 
lolorl do halletmelidir...

Gemlik'te İstiklal Caddesi trafiği büyük 
dert.

Vatandaş burada yürürken şikayet ediyor, 
homurdanıyor, bazen do küfrediyor..

Bu küfürlerden uzak kalmak İçin bon bu 
dordl yazıyorum...

Aklı başında olanlar da bu küfürden nesi 
bini alınasın dorlml...

hotmall.com
aayfaal.com
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Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
Anasınıfı öğrenci
lerinin öğretmenleri 
ve ailelerinin 
desteğiyle ortaya 
koydukları yıl 
sonu gösterisi 
izleyenleri büyüledi. 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
Anasınıfında 
öğrenim gören 
17 öğrencinin 
öğretmenleri 
Yasemin Bakım'dan 
öğrendikleri 
oyunları ve şiirleri 
okul salonunu 
dolduran ailelerine 
zevkle izlettiler 
Gösteri öncesinde 
konuşan Okul 
Müdürü Ercan Akbaş, 
okul öncesi eğitimin 
çocuk üzerinde 
olumlu etkiler 
bıraktığını belirterek, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
Okul Öncesi 
Eğitimine büyük 
önem verdiğini 
söyledi.
Toplumda yerleşen 
okul öncesi eğitimin 
gereksiz sözlerine 
itibar edilmemesini 
isteyen Müdür 
Ercan Akbaş, 
"Okul öncesi çocuk
larımızdan okuma

yazma bekleniyor, 
ancak bizim çocuk
lara vereceğimiz 
sadece hazırlıktır. 
Okuma yazma 
öğrenmeyi 
llköğretim'e 
bırakıyoruz" dedi. 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ercan 
Akbaş, Anaokulu 
öğrencilerini yıl 
sonu gösterisine 
hazırlayan öğretmen
leri Yasemin
Bakım'ı da kutlayarak 
teşekkür etti.
Koronun 
seslendirdiği 
birbirinden güzel 
çocuk şarkılarının

Çelik ile Dilay 
Oktar İstiklal 
Marşı dizelerini 
ezbere okuyarak 
ailelerinden 
büyük alkış aldılar. 
Pamuk Prenses 
ve 7 Cüceleri alkışlar 
arasında sahneleyen 
küçükler birbirlerini 
traş ederek zevkli 
görüntü verdiler. 
Kız öğrencilerin 
yaptığı bale gösterisi 
herkesi hayran 
bırakırken, 
“Sallasana Mendilini” 
şarkısıyla sahneye 
çıkan kız ve erkek 
öğrenciler ailelerini 
coşturdu.

“Çingenem” şarkısını 
sahnede alkışlar 
arasında playback 
yapan küçük 
öğrenciler 
Samanyolu dans 
gösterisi ve son 
olarak da Şehit Asker 
gösterisiyle salonu 
dolduranların 
gözlerini yaşarttılar. 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
Anasınıfının yıl 
sonu gösterisinin 
başarılı ismi 
Yasemin Bakım 
Okul Müdürü 
Ercan Akbaş 
tarafından çiçek 
verile.rek kutlandı.
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ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘Resimli Slogan’ yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri verildi

TSO Gazi ve Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu öğrencileri ödülleri topladı
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik zeytinini 
tanıtmak amacıyla 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Ticaret 
Borsası tarafından 
düzenlenen ‘Resimli 
Slogan’ yarışmasında 
derece alan öğren- 

te

çilere ödülleri verildi. 
Ticaret Borsası'nın 
Gürle iş Merkezi’ndeki 
toplantı salonunda 
yapılan ödül törenine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal

Kurt, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim Talan, 
davetliler, okul 
müdürleri, öğrenci 
ve veliler katıldı. 
Gemlik zeytinini 
tanıtabilmek için genç 
beyinlere ihtiyaçları 
bulunduğunu 
söyleyen Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
"G öremediklerim izi 
gençlerimizin gözü ve 
düşünceleriyle farklı 
açıdan görmek istedik, 
bu nedenle düzenledi 
ğimiz yarışmaya katı 
lan tüm öğrencilerimi 
zi kutluyorum” dedi. 
Kaymakam Mehmet

Baygül'de yaptığı 
konuşmada Gemlik 
için zeytinin önemine 
değinerek, "Ülkenin 
sofralık zeytin ihtiyacı 
nın yüzde 75'ini kar 
şılayan Gemlikliler için 
zeytin çok önemlidir. 
Zeytin kutsal bir mey 
vedir, Bu yarışmada 
emeği geçen ve katı 
lan öğrencilerimiz ile 
ailelerini kutluyorum. 
Şiirden kompozisyona 
ve resime uzanan ya 
rışmalarda çok başarılı 
eserler sundular, 
hepsine teşekkür 
ediyorum" dedi.
Yarışmada, "Sofranızın 
bereketi Gemlik zeyti
ni" sloganıyla yaptığı 
resim birinci gelen

TSO Gazi İlköğretim 
Okulu'ndan Gülsüm 
Şemgül'e ödülü olan 
Cumhuriyet altınını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verirken 
"Gemlik'te toplanır 
dünyada tapılır" 
sloganıyla ikinci olan 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’ndan 
Büşra Özdin'e yarım 
Cumhuriyet altınını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut verdi. 
Yarışmada üçüncülü 
ğü "Zeytin toplanır 
zahmetle sofrada 
yenilir lezzetle" slo
ganıyla yaptığı resim 
üçüncü olan yine 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’ndan

Asiye Ak dağ'a 
ödülü olan çeyrek 
Cumhuriyet altınını 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt verdi. 
Sloganlı Gemlik 
Zeytini tanıtım resimli 
yarışmada mansiyon 
birincisi olan TSO 
Gazi İlköğretim Oku 
lu’ndan Seren Gür 
büz’e çeyrek Cumhuri 
yet altınını İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
üçüncü olan 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan Gizem 
Alp’e de ödülü olan 
çeyrek Cumhuriyet 
altınını Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan verdi.

UNVER TRAKTOR’den
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜKALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26
Tel : 573 27 77 - 573 64 52

Orhangazi - BURSA
GSM : 0 532 312 22 39
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Lale Kemal İlköğretim 
Okulu’ndan yıl sonu kermesi

Sayfa 6

İtfaiyeden Gölet uyarısı

Seyfettin SEKERSÖZ
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği'nin 
düzenlediği yıl 
sonu el işi kermesine 
bayanlar büyük 
ilgi gösterdi.
Belediye Sergi 
Salonu’nda açılan 
ve satılan ürünlerin 
tamamının okul 
aile birliği annelerinin 
el emeği göz nuru. 
Örme çocuk giysi
lerinden işlemeli 
yastık kılıflarına, 
havlulardan 
dantellere ve çeşitli 
gıda ürünlerine 
kadar bir çok ürünün 
satıldığı kermesten 
elde edilecek 
gelirin yine okul 
ve ihtiyacı olan 
ailelerin çocuklarına 
harcanacağını 
söyleyen Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Hüseyin Bıçakçı,

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, yaz 
aylarının kabusu hali 
ne gelen gölet facia 
larına karşı yetkilileri 
ve aileleri uyardı. 
Şehrin farklı böl
gelerindeki göletleri 
denetleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan, havaların 
ısınmasıyla birlikte 
özellikle çocukların 
ve gençlerin ‘ölüm 
tuzağı’nı andıran bu 
tür göletlere girme 
meleri konusunda 
uyarılarda bulunur 
ken, göletleri açan 
kum ve taş ocak
larının yetkililerinden 
de gölet etrafında 
gerekli tedbirlerin 
alınmasını istedi. 
Bursa’nın bazı böl
gelerindeki göletlerin 
yapılan uyarılar son
rası hafriyat dolduru
larak kapatıldığını 
söyleyen Doğan, 
göletlerini hala kap
atmayan ve çevresin 
de gerekli önlemleri 
almayan firmalar için

ise gerekli yasal 
uyarıları bir kez daha 
yapacaklarını belirtti. 
Sıcakların her geçen 
gün artmasıyla 
serinlemek isteyen 
çocuk ve gençlerin 
geçmiş yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da 
özellikle okulların 
tatile girmesiyle 
göletlere akın ede
bileceğine dikkat 
çeken Doğan, 
“Hiçbir aile, ‘Benim 
çocuğum yüzme 
biliyor, bir şey 
olmaz’ diyerek, 
konuyu hafife 
almasın. Çevre 
güveliği alması 
gereken yer sahipleri 
yetkililer, 40-50 
metre çit ve bir uyarı 
tabelası ile alabile
cekleri küçük bir 
önlemle gölet 
facialarını önleye
bilirler. Göletlerdeki 
ihmallerden dolayı 
her yıl bir çok 
gencimiz hayatını 
kaybediyor.
Bu konuda herkes 
üzerine düşen 
sorumluluğu yerine 
getirmeli” dedi.

j ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

i

s*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

I

8M İM taLP EM»
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 IçindejYeni 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________________________________

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

ÜHâcide ÖZALP
Tel:5132474 Far 51410 21

İMAM ASLAN 
DİNLENMESİ TESİSLERİNE
ELEMANLAR ARANIYOR

Akaryakıt istasyonumuz ve 
Restaurantımız ve açılacak olan 

Konfeksiyon Mağazamızda çalışacak 
► Sekreter

► Market Reyon Elemanları
► Konfeksiyon Tezgahtarı

► Pompacılar
► Bilgisayar Kullanabilen Sekreter 

► Güvenlik Görevlisi
► Garson ve çeşitli bölümlere 

BAY ve BAYAN
ELEMANLAR alınacaktır.

Tel: (0.224) 513 23 94 pbx Fax: (0.224) 513 31 02 
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 

cetinaslan@aslanpetrol.com.tr

1

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:cetinaslan@aslanpetrol.com.tr
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Bursa’da lise öğrencisi intihar etti OKS11 Kaziran’da
Bursa'da bir lise 
öğrencisi, 11 dersten 
zayıf notu olması 
sebebiyle bunalıma 
girerek emekli 
polis babasının 
silahıyla mezarlıkta 

, intihar etti.
Alınan bilgiye 
göre, merkez Yıldırım 
İlçesi Karamazak 
Mahallesi Toprakçı 
Yokuşu'ndaki 
Emirsultan 
Mezarhğı'nda bir 
ceset olduğu ihbarını 
alan güvenlik güçleri, 
olay yerine gittik
lerinde, 15 yaşındaki 
9. sınıf öğrencisi 
İsmail Serkan 
Şimşek'in cesediyle 

karşılaştı.
Yapılan araştırmalar 
sonucu, İsmail 
Serkan Şimşek'in 
20 ay önce Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü'nden 
emekli olan polis 
memuru Ahmet 
Şimşek'in oğlu 
olduğu ve babasına 
ait tabancayla intihar 
ettiği belirlendi. 
İsmail Serkan 
Şimşek'in ölüm 
haberini alarak 
mezarlığa gelen anne 
Gülümser, baba 
Ahmet ve ağabey 
Volkan Şimşek 
fenalık geçirdi.

Polisler tarafın
dan güçlükle 
sakinleştirilen 
anne ve ağabey, 
olay yerine 
gelen 
ambulansla 
Bursa Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırıldı. 
Emniyet 
müdürlüğü 
yetkilileri, 
Emirsultan 
Lisesi 1. sınıf 
öğrencisi 
gencin 11 tane 
dersinden not 
olarak 1 aldığını 
ve son günlerde bu 
sebeple bunalımda 
olduğunu söyledi. 
İsmail Şimşek'in 
babası Ahmet 
Şimşek ile görüştük
ten sonra silahı 
alarak evden ayrıldığı 
ve annesinin elini 
öperek vedalaştığı 
öğrenildi. 
Baba Ahmet 
Şimşek'in önceki gün 
kayıp müracaatında 
bulunduğu, 
çocuğun yapılan 
aramalara rağmen

bulunamadığı 
kaydedildi. Ceset, 
Cumhuriyet Savcı 
sı'nın talimatı doğrul
tusunda Bursa Adli 
Tıp Kurumu morguna 
kaldırılırken, 
olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. 
Polis ekipleri, 
talihsiz gencin cep 
telefonundan intihar 
etmeden önce 
ailesine veda 
mesajı yazdığını 
ve cep telefonunda 
99 tane cevapsız 
çağrı bulunduğunu 
belirledi.

Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, Polis Koleji 
ve özel okullarda 
okumak isteyen 
öğrencilere yönelik 
Ortaöğretim Kurum 
lan Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sınavı (OKS), 11 
Haziran 2006 
Pazar günü 
gerçekleştirilecek. 
Sınavı düzenleyen 
Milli Eğitim Bakan 
lığının (MEB), sınav 
sorularının basıl
ması, tasnifi, şevke 
hazırlanması ve 
sevk edil mesi için 
29 Mayısta başlattığı 
kapalı devre çalış
ması devam ediyor. 
27 personelin görev 
yaptığı kapalı devre 
çalışması, sınavın 
gerçekleştirileceği 
gün saat 11.00'de 
sona erecek. Sınav, 
tüm illerde ve bazı 
ilçe merkezlerinde, 2 
bin 384 binada, 40 
bin 945 salonda 
yapılacak. Saat 
10.00'da başlayacak 
ve tek oturumda 
erçekleştirilecek . 
sınav 120 dakika 
sürecek. Adaylara 
çoktan seçmeli 
test uygulanacak.

Sınavda, 388 bin 
479'u kız, 423 bin 
54'ü erkek toplam 
811 bin 533 aday ter 
döke cek. Sınava, 
622 özürlü aday 
katılacak. Adayların 
sınava gelirken yan
larında, sınav giriş 
belgesi ile özel bir 
kimliklerini (nüfus 
cüzdanı, pasaport), 
en az 2 adet koyu 
siyah ve yumu şak 
kurşun kalem, 
yumuşak ve leke 
bırakmayan silgi ve 
bir kalemtıraş bulun
durmaları gerekiyor. 
OKS kılavuzunda 
yer alan kurallara 
göre adaylar, başı 
açık, temiz, düzenli 
ve aşırılığa kaç
mayan bir kıyafetle 
sınava girecekler. 
Kimlik kontrolleri ve 
salonlara yerleştir
menin zamanında 
yapılabilmesi için 
adaylar, en geç saat 
09.30'da sınava 
girecekleri okulda 
hazır bulunacaklar. 
Sınavda "A" ve 
"B" olmak üzere 
iki adet soru 
kitapçığı kullanıla
cak. Her iki tür soru 
kitapçığında da aynı 
sorular bulunacak.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBYR

Buderus
JLSISAlÇ)
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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Nema ödemeleri yarın başlıyor 20 bin 543 memur af bekliyor
Zorunlu Tasarruf 
nema ödemelerinin 
sonuncu taksitine 
ilişkin ödemeler 8 
Haziran Perşembe 
günü başlıyor. Bu 
ödemede, bir önceki 
taksite göre nemanın 
yaklaşık yüzde 4.7 
oranında zamlı 
olması bekleniyor. 
Hak sahiplerine 
yapılacak ödemeler, 
yarından itibaren 
Ziraat Bankası 
şubeleri aracılığıyla 
yapılacak.
10. taksit ödemeleri, 
daha önce anapara 
ile önceki nema 
ödemelerinde olduğu 
gibi işveren veya 
kişisel başvuru şek
linde yapılabilecek. 
Kişisel başvurularda 
ödemeler, tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının son 
hanesine göre 
sırayla yapılacak. 
Buna göre, tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının 
son hanesi;
9 olan hak sahiple 
rine 8 Haziran 2006, 
8 olan hak sahiple 
rine 9 Haziran 2006, 
7 olan hak sahiple

rine 12 Haziran 2006, 
6 olan hak sahiple 
rine 13 Haziran 2006, 
5 olan hak sahipleri 
ne 14 Haziran 2006, 
4 olan hak sahipleri 
ne 15 Haziran 2006, 
3 olan hak sahipleri 
ne 16 Haziran 2006, 
2 olan hak sahipleri 
ne 19 Haziran 2006, 
1 olan hak sahipleri 
ne de 20 Haziran 
2006 tarihinde 
ödeme yapılacak. 
Bu arada, çalışanlar 
için bir ek gelir 
haline gelen nema 
ödemelerinde 
sona gelindi.
Zorunlu tasarruf 
nema ödemeleri, 
8 Haziran'da başlaya
cak taksit ödemesi 

ile birlikte tarihe 
karışacak.
Yaklaşık 4,3 milyon 
hak sahibini 
ilgilendiren, 
kamuoyunda zorunlu 
tasarruf olarak bili
nen tasarrufu teşvik 
fonu ana para öde 
meleri kapsamında 
vatandaşa son taksit 
ödemesi ile birlikte 
13 milyar YTL'ye 
varan paranın öden
miş olacağı tahmin 
ediliyor.
Nema ana paraları 
Ağustos 2003'te 
ödenirken, nema 
taksit ödemelerine 
2004 yılı Mart ayında 
başlanmış ve her 
3 ayda bir taksit 
ödenmişti.

Memurlar, hükümetin 
söz verdiği ancak 
2 yıldır bekleyen 20 
bin 543 memurun 
yararlanacağı 
disiplin affının bu kez 
Meclis'ten geçmesini 
bekliyor 
Memurlar, hükümet 
tarafından 2 yıl 
önce yapılan toplu 
görüşmelerde 
mutabakat altına 
alınan memur 
disiplin affının bu 
kez çıkarılmasını 
istiyor. Terfisi durdu
rulan, işten çıkarılan 
20 bin 543 memura 
disiplin affı getiren 
tasarı bu hafta 
Meclis'te görüşüle
cek.Tasarıyla 23 
Nisan 1999 tarihin
den 14 Şubat 2005'e 
kadar işlenmiş fiiller
den dolayı verilen 
bazı cezalar ve buna 
bağlı sonuçlar 
affedilecek.
Memur Disiplin affı 
daha önce 1 M art't a 
gündeme gelmesi 
planlanmış ancak 
Meclis'te nitelikli 
çoğunluk olan 330 
milletvekilinin oyu 
sağlanamayacağı 
endişesiyle son anda

Meclis gündeminde 
geri çekilmişti. 
Memurlar, bu kez 
milletvekillerinin 
kamu çalışanlarının 
mağduriyetlerinin 
giderilmesi için el ele 
vererek bu tasarının 
çıkarılmasını istiyor. 
Tasarı askeri perso 
nel, hakimler ve 
savcılar ile yüz 
kızartıcı suçları kap
sam dışı tutuyor. 
Disiplin affının çık
ması çalışan AK Parti 
Trabzon Milletvekili 
Kemalettin Göktaş, 
hükümetin bu 
tasarıyla mağduriyet
leri gidereceğini 
söyledi. Göktaş, 
hükümetin öteden 
beri bu teklifin 
yasallaşmasını 
istediklerini 

belirterek, bunun 
için bütün partili 
arkadaşların çok 
duyarlı olduğunu 
ifade etti.
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Aksu, 2007 toplu 
görüşmeleri başla
madan önce bu affın 
çıkarılmasını iste 
yerek, "Askerler de 
kapsama alınsın. 
Bu affın memurlar 
için tam bir bayram 
yaşatmasını isti 
yoruz" dedi. Kamu- 
Sen Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız da 
disiplin affının 
biran önce çıkarıl
masını isteyerek, 
yasanın yüz kızartıcı 
suçlar dışındaki 
tüm alanları kap
samasını talep etti.

444 2 288

cazip fiyatlarla .
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 €uro = L75 vn olarak sabitindik!»

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Tûrtoye'nln Sûoenrvmalar'mcjn orrfz.

vade. * * * veya farklı
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

TOMSKAY '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.

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.

TOMEJKAY
RADYOLOJİ MERKEZÎ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ
/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

HABER

Nakit dengesi 4,1 milyar
YTL fazla verdi

BEDAVA
100 ffi3DOGALGAZ

Sayfa 9

Mayıs ayında nakit 
bazda toplam 17,9 
milyar YTL gelir 
elde edilirken, 9,1 
milyar YTL faiz dışı 
harcama yapıldı 
ve 8,9 milyar YTL 
faiz dışı fazla oluştu. 
2006 yılı Mayıs ayı 
Hazine nakit 
gerçekleşmelerine 
ilişkin geçici 
sonuçlara göre, 
Toplam 4,7 milyar 
YTL faiz ödemesinden 
sonra Hazine nakit 
dengesi 4,1 milyar 
YTL fazla verdi.

Hazine'den yapılan 
açıklamaya göre, 
Mayıs ayında, 
409 milyon YTL net 
dış borç ödemesi 
gerçekleştirildi ve 
1,6 milyar YTL net 
iç borç ödemesi 
yapıldı.
Ayrıca, Özelleştirme 
İdaresi tarafından 
802,4 milyon ABD 
doları (yaklaşık 
1,2 milyar YTL) ile 
TMSF tarafından 
118,4 milyon YTL 
tutarında kaynak 
aktarıldı.

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında) 

Gemlik * BURSA

.< OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ TETKİKLERİ

Tel: (0.224) 513 65 29
513 65 30

Fax: (0.224) 513 65 18

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

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

513 53 09

İrtibat TelGEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI

DOĞAL GAZ
513 29 29

DOĞAL GAZLI HAYAT
OH NE RAHAT

8 TAKSİT
AYDA 22.5$

6 TAKSİT
AYDA 30$

F24 NİSAN W Fi HAZİRAN Fİ
'31 MAYIS’ M HAZİRAN’

TARİHLERİ ARASINDA 
ABONE OLANLAR 

l İÇİN A

TARİHLERİ ARASINDA 
ABONE OLANLAR

L İÇİN

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADARvb U JL Q A NİÖAN UAN 11 IbAKtN AÖUNt ULUr öl AUUÖIUÖ ZUUÖ lAKIHINt M 
İJCİVIUA^ GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.
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Uzmanlardan sünnet uyarısı
Antalya'nın Korkuteli 
İlçesi Özel ER-FA 
Polikliniği Doktoru 
Ertuğrul Bucaklıoğlu, 
hijyenik olmayan 
ortamlarda yapılan 
sünnetlerin çocukların 
cinsel organlarında 
kanser hastalığına 
dahi neden olabile
ceğini söyledi. 
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Dr. 
Bucaklıoğlu, sünnetin 
Türkiye'de rutin 
yapılan bir işlem 
olduğunu belirterek, 
batı ülkelerinde ve 
Hıristiyanlık aleminde 
ancak zorunlu durum
larda uygulandığını 
vurguladı. Sünnet 
derisi altında 
kistik oluşumlar 
ve iltihapların sık 
görüldüğünü ifade 
eden Bucaklıoğlu, 
"Bu bölgede iltihap
ların olmasına zemin 
hazırlamaktadır. Bu 
nedenle son zamanlar
da batıda da sünnet 
yaygınlaşmaktadır. 
Sünnetsiz erkeklerde 

yollarla geçen 
ıklar daha sık

her 6
1 tanesi

let olmaktadır ve 
115 milyon sünnet 
Imaktadır. Şu an 
ülkelerinde yaygın 
ak kullanılan

Smart Klamp tekniği, 
komplikasyonları 
ortadan kaldırmıştır. 
Bu aletin özel tasarımı 
sayesinde penis 
neşterden korunur, 
istenmeyen şartlar 
oluşmaz. Bu nedenle 
hemen hemen hiç 
kan akmaz. AIDS 
veya Hepatit B gibi 
bulaşıcı hastalıklar 
söz konusu olmaz. 
Sünnet işlemlerinde 
yaranın iyileşmesini 
Smart Klap sağlamak
tadır. Smart Klamp 
sterilize edilmiştir ve 
bir kez kullanılır” 
diye konuştu.
Dr. Ertuğrul 
Bucaklıoğlu, kırsal 
bölgelerde yetkisiz 
insanların sünnet 
yapmaya devam ettiği
ni belirterek, "Hijyen 
kurallarına uyulmadan

ve bilinçsizce yapılan 
sünnet ciddi sağlık 
sorunlarına neden 
olabilmektedir.
Sünnet, sağlık 
kuruluşlarında ve 
antisepsi-asepsi 
kurallarına uyularak 
yapılmalı ve kullanılan 
her türlü araç-gereç 
ve malzemenin 
sterilizasyon ve 
dezenfeksiybnu 
sağlanmalı.
Ayrıca sünnetler 
yetkHi bir personel ve 
ona yardım edecek 

en az 2 kişilik 
bir ekiple 
gerçekleştirilmeli” 
dedi.
Sünnet için doğru 
yaşın çok önemli 
olduğunu vurgulayan 
Bucaklıoğlu, 
"Sünnetin bebeğin 
ilk haftalarında

gerçekleştirilmesi 
gerekir. Bebeğin ilk 
2 haftası, cerrahi 
işlemin kolaylığı, 
yara iyileşmesinin 
çabuk olması, 
sünnet sonrası 
bakımın kolaylığı 
ve psikolojik 
travma oluşturmaması 
nedeniyle en ideal 
sünnet dönemi 
olarak kabul görüyor. 
Bununla birlikte 
2-4 yaş arası çocuk
ların, kimlik gelişimi, 
ben merkeziyetçi 
ve uyumsuz kişilik 
yapıları nedeniyle 
zorunlu olmadıkça 
bu dönemlerde 
sünnet yapılmaması, 
yapılacaksa da 
anestezi altında 
uygulanmasıtavsiye 
ediliyor" ifadelerini 
kullandı.

Gemlik Kız Meslek 
Lisesi’nden aldığım 

tastiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
EMİNE VAROL

Û. Gemlik Lisesi’nden 
aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
V AYŞE ASLAN

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

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

JJAt
WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr

Matbaamızda yetiştirilmek üzere
ÇIRAK ARANIYOR

■■ X d ■ ■ ■ A F A Ff İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
KIIKHf IİIuLİ (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı ııv ıı ı fefe v ı v fe ı Te|. (0 224) 513 96 83 GEMLjK

ÇİZİYORUM

Itel. IMM
7 YAŞ

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
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 

PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 
► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen 

► Askerliğini yapmış 
► 30 yaşını aşmamış

► Gemlik-Orhangazi-İznik bölgelerini bilen 
► Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
►Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu 

► Ön Muhasebe bilgisi olan
► Bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların fotoğraf ve O7Q 97 CT7
ikametgah fotokopisi ile f v 4/ Of
şahsen yapılması rica olunur. 250 34 50

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.eiele.org.tr

http://WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr
http://www.eiele.org.tr
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Karaciğer kanserine 
karşı meyankökii 

öneriliyor
Meyankökünün, 
ilaçların etkisini 
artırarak, karaciğer 
kanseri tedavisinde 
olumlu bir işlev 
görmesi umuluyor. 
Çinli hekimler 
tarafından yürütülen 
ve Ingiltere'de 
Polymer 
International 
dergisinde 
yayınlanan bir 
araştırmaya göre, 
meyankökünden 
elde edilen 
glisiretinik asit 
ve glisirizik asit 
maddeleri, tümörün 
içinde bulunan 
aktif molekülleri 
koruyucu bir 
özellik taşıyor. 
Nankai Üniver
sitesinden Dr.
Ji Yüan başkanlığın

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

ABONE OLDUNUZ MU?
»lal l ABONE OLUN 
IVLİA’U OKUYUN OKUTUN

daki bir ekip 
tarafından yapılan 
araştırmada, 
karaciğerde doğal 
olarak toplanan 
bu asitlerin, bilinen 
ilaçların etkisini 
güçlendirerek, 
daha etkin bir 
tedavi sağlayabile
ceği ortaya 
koyuldu. 
Dr. Yuan, bu 
konudaki klinik 
deneylerin yakında 
yapılacağını 
söyledi. 
En tehlikeli 
kanser türlerinden 
karaciğer kanserine 
her yıl sadece 
Ingiltere’de 2 bin 
800 kişi yakalanıyor 
ve bunların 2 bin 
700'ü hastalığa 
yenik düşüyor.

Birçok derde 
roka iyi geliyor

Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
öğretim üreleri, 
yabanı rokanın 
insan sağlığına 
faydalarının belir
lenebilmesi için 
araştırma başlattı. 
Rokanın yabani olan 
cinsinin sağlığa 
daha faydalı 
olduğunu söyleyen 
Ege Üniversitesi 
(E.Ü) Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Dursun Eşiyok, 
"Birçok hastalığa iyi 
geldiğini biliyoruz. 
Özellikle yabani 
rokanın içinde anti 
kanserojen bir 
madde.olduğünu. 
öğrendik. Bunun 
haricinde saç 
dökülmelerinde ve 
idrar söktürücü 
olarak da kullanıla
biliyor” dedi. 
30 derdin devası 
yabani rokanın da 
Türkiye'de özellikle 
İzmir ve Göller 
Yöresi'nde bolca 
yetiştiğini ifade eden

Prof. Dr. Eşiyok, 
"Ege Üniversitesi 
Bilim Teknoloji 
Uygulama ve 
Araştırma 
Merkezi'yle bir çalış
ma yürüteceğiz. 
Roka ve yabani 
rokanın genetik hari
talarını çıkartacağız. 
Tere, maydanoz gibi 
bitkilerle ne gibi 
özelliklerinin ben
zediğini araştıra
cağız. Buna göre 
daha başka hangi 
rahatsızlıklara iyi 
gelebileceğini de 
öğrenmiş olacağız" 
şeklinde konuştu. 
Prof. Dr. Dursun 
Eşiyok, İtalya'da 
spagettilerin içine 
roka eklenerek 
lezzetli tatlar elde 
edilebildiğini 
belirtirken, "Roka 
makarnaya ve 
pilava çok yakışıyor. 
Italyanlar, rokayı 
çok keyif alarak 
yiyor. Roka, 
orada herkesin 
sevdiği bir bitkidir" 
diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sema Anak, 
demir eksikliğinin 
çocuklarda zeka ge 
rilemesine neden 
Olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Anak, 
Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
tarafından düzenle
nen 'Pediatrik 
Hematoloji' konulu 
konferansta, demir 
eksikliği anemisinin 
önemli bir toplum 
sorunu olduğunu 
belirtti.
Demir eksikliğinin, 
özellikle çocuklarda 
zeka geriliğine neden 
olduğunu, gelişmekte 
olan ülkelerde ve 
anne sütünün yeter
siz kullanıldığı 
toplumlarda olayın 
önemli bir sorun 
olarak ortaya çık
tığını ifade eden

Anak, Türkiye'de 
yüzde 20 ile yüzde 
80 arasında değişen 
oranlarda sorunla 
karşılaşıldığını bildir
di. Bunlardan bir kıs
mının anemi bir kıs
minin da sadece 
demir eksikliği 
olduğunu anlatan 
Anak, anne sütü kul
lanımı arttıkça bu 
konuda başarı sağ
landığını, çünkü anne 
sütünün tek başına 
ilk 6 ayda 
bunu önlediğine 
dikkat çekerek, 
"ancak ondan sonra
ki dönemlerde de 
yine demir eksikliği 
giderilmeli. Bu, 
Türkiye'de ciddi 
bir sorun. Çocukluk 
döneminde gerekli 
takviyeler yapılmalı. 
Batıda mamalar 
dahi demir ilaveli 
hazırlanmaktadır" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 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 Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 İ 3 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savc ılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGâz 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 5134521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. 

Tel: 513 2 9 73 GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2459 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

- (Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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40 YTL'lik AKARYAKIT ALANA 
OTO YIKAMA BÎDAVA!

DRV ve BAVAN POMPI) GÖRCVÜSİ ARANIYOR
Mili Cad, Dörtyol Ağa MI • GEMLİK Tel (1.124) il: 11»Fu: »4 İt 41



HEM birinciliğe doymuyor
Türkiye çapında düzenlenen Parça Birleştirme yarışmasında öğret
men Iclal Filyos ile Kursiyer Semra Çınar Bursa İl birincisi olurken, 
yine Türkiye çapında düzenlenen Ahşap Boyama dalında Öğretici 
Hatice Parlak ile Kursiyer Semra Çınar hem Türkiye dördün 
cülüğünü ve Bursa İl Birincisi de olarak büyük başarı elde etti. 
Kumaş Boyama dalında ise Öğretici Güler Karaca ve kursiyer 
Bedriye Çevik'le Bursa İl Birincisi oldular. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

8 Haziran 2006 Perşembe infoCâîgemlikkorfezgazetesi.cöm 25 YKr. (250.000 TL.)

Büyükşehir Belediyesi ile Yerel Gündem 21'in 
ortaklaşa düzenlediği "Bursam" konulu resim 

yarışması sonuçları açıklandı

Ahmet Toplu 
Bursa İkincisi
Gemlik Anadolu Meslek Lisesi ve Kız 
Meslek Lisesi 10/A sınıf öğrencisi 
Ahmet Toplu “Bursam" konulu resim 
yarışmasında Bursa İkincisi oldu. 4’de

Minibüs Garajı ve İbrahim Akıt Caddesi trafiğe kapatıldı

Çözüm bulundu
Güne Bakış

Çarşı Deresi’nin üzerinin çökme tehlikesi göstermesi üzerine Minibüs Garajı’nın eski 
Devlet Hastanesi’ne taşınması istemi minibüsçülerin sert tepkisine neden oldu. 
Belediyeyi basan minibüsçüler Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile görüşmek istediler. 
İlçe Emniyet Müdürü ve AKP İlçe Başkanı Enver Şahin’in ara bulmasıyla sorun çözüldü.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hctmail.com

Minibüsçünün isyanı
Dün minibüsçü esnafının isyanı vardı.
İsyan, yerlerinden kaldırılarak, uzak bir 

mekana götürülmek istenen insanların tepkisi
ni gösteriyordu.

Gemlik’in ulaşım sorununu Bursa 
Büyükşehir Belediyesi düzenliyor.

Minibüslerin garaj olarak ve terminal olarak 
kullandıkları yer ise BUSKİ’nin hizmet alanın
daki Çarşı Deresi üstüdür.

BUSKİ kapatılan derenin tehlikeli olduğunu, 
minibüslerin bu alandan çıkarılmasını istemiş.

BUSKİ yetkilileri minibüsçülere eski Devlet 
Hastanesi’ne gidin demiyor.

Kaymakamlık, dere üzerinin boşaltılmasını 
istiyor.. Gidilecek yer olarak da eski Hastane 
alanı gösteriliyor.

Minibüsçü dün yerlerinden çıkmamak için 
direndi.

Belediye araçları ile Minibüs Garajı ve 
İbrahim Akıt Caddesi trafiğe büyük blok beton
lar konarak kapatıldı.

Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Bursa 
Gemlik ve sahile yolcu taşımacılığını askıya bir 
süre aldı.

Dahası, bu işlerde sorumlu gördüğü Gemlik 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile görüşmek 
için Belediye’ye gitti.

Başkan yoktu. Çağrılmasına karşın gelmedi.
Aylar önce Çevre Yolu’nda öğrencilerin 

trafik kazası sonucu yaralanmasında olduğu 
gibi halk orada da Başkanın gelmesini 
istemişti.

Başkan oraya da gelmemişti.
Soruna AKP ilçe Başkanı ve İlçe Emniyet 

Müdürü ile minibüs temsilcileri biraraya gele 
rek çözüm buldu.

Minibüsler yine Gemlik içinden hareket ede
cek. Garaj olarak eski Devlet Hastanesi kul
lanılacak.

Devlet adamlığı zor anlarda halkın yanında 
olmaktan geçer.

Gemlik halkı kimin ne olduğunu yaşanan 
olaylarla daha iyi anlıyor.

Minibüsçülerin eski 
Devlet Hastanesi’ne 
taşınması istemine 
minibüsçüler, yolcu 
taşımayı durdurarak 
ve garajı terketme 
yerek tepki göster
diler. İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt’un girişimleri 
yetmeyince AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin’de devreye 
girerek, soruna 
çözüm bulundu. 
Minibüsler, yine 
Dere kenarından 
yolcu taşıyacaklar.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Başkan Turgut, “Ulaşım işi Büyükşehir’in”
Minibüsçü esnafının 
eski Devlet Hastane 
si’ne taşınması işin
den sorumlu tuttuğu 
Belediye BaşkanTnı 
makamında 
bulamayınca tepki 
göstermesi üzerine, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yaptığı açıklamada 
ulaşım sorununun 
Gemlik Belediye 
si’nin işi olmadığını

söyledi. Başkan 
Turgut, Akıtlar 
Caddesi ve 
Minibüs Garajı’nın 
bulunduğu alanın 
BUSKİ Genel 
Müdürünün teklifi 
ile Büyükşehir 
Belediyesi Ulaştırma 
Koordinasyon 
Merkezi’nin kararı 
ile trafiğe kapandı 
ğını açıkladı.
Gemlik içindeki

her türlü ulaşım 
hizmetlerinin 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
sorumluluğunda 
olduğunu 
söyleyen Turgut, 
bu hizmetleri 
yerine getirmenin 
Gemlik Belediye 
si’nin yetkisinde 
olmadığını hatırlattı. 
Halk otobüslerinin 
de yetkililerinin

Büyükşehir’de 
olduğunu 
söyleyen Turgut, 
her türlü kararı 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
aldığı belirterek, 
“Buna karşın 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
çözüm için 
şahsım tarafından 
görüşmeler yapıl
maktadır’’ dedi.

mailto:kadri_guler@hctmail.com
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İbrahim Akıt 
Caddesi trafiğe 

kapatıldı

I Seyfettin ŞEKERSÖZ

' BUSKİ'nin 
hazırladığı 
teknik rapor 
doğrultusunda 
trafiğe kapatılma 
kararı verilen 
İbrahim Akıt 
Caddesi’ne beton 
bloklar kondu. 
BUSKİ'nin 
aldığı kararın 
Kaymakamlık 
tarafından 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne

| bildirilmesinden 
। sonra önce 

Minibüs Garajı’nın 
boşaltılmasına 
gidilmişti. 
BUSKİ'nin 
aldığı kararın 
Büyükşehir 
tarafından 
uygulamaya 
konulmasıyla 
trafik ekipleri ve 
Belediye Zabıtası 
İbrahim Akıt 
Câddesi’ni beton 
bloklarla trafik 

geçişlerine . 
kapattılar 
Bu a r ada yaş an a n 
olaylarla.Gemlik 
Belediyesinin 
hiçbir ilgisinin 
bulunmadığına 
dikkat çeken 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yaptığı anonslarla 
durumu halka 
açıklama yoluna 
gitti.
1.5 yıldan bu 
yana Özel Halk 
Otobüslerinin 
Bursa Ulaşım 
dairesine ücret 
ödediklerinden 
Gemlik Belediyesi : 
ile ulaşım 
konusunda . 
hiçbir ilgilerinin 
kalmadığını bildiren 
Turgut, alınan son; 
karârlarla da ne 
belediyenin ne 
kendi şahsının 
hiçbir bağlantısının 
bulunmadığını ; 
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çanakkale 
Milletvekili ve aynı 
zamanda Bursa 
Denetmeni olan 
Ahmet Küçük, ilçe 
örgütüne yaptığı 
gezide partinin 
yapılacak . 
seçimlere hazır
landığını söyledi. 
CHP II Başkanı 
Abdullah Özer'le 
birlikte geldiği ilçe 
örgütünde İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek ye 
yönetim kurulu ile 
bir araya gelen 
Ahmet Küçük, 
CHP'riin yeni bir 
örgütlenme 
çalışması başlattığını 
bildirerek tüm 
teşkilatların 
hazırlıklarını 
buna göre yap
malarını istedi.
Daha önce çeşitli 
ilçeleri gezdiğini 

. ve. şikayetleri 
yerinde tespit 

‘ ettiklerini belirten 
Küçük, son gezinin 
Orhangazi'de 
tamamlanacağını 
söyledi. ' 
3.5 yıldır her 

an seçim olacakmış 
gibi beklediklerini 
ifade eden.
Küçük, "Tüm 
dünyada seçimler 
dört yıllıktır, ve 
bizde de 5 yıl 
olmuyor. Önümüzde 
bir seçim yaşanacak, 
çünkü halkımız 
bu hükümeti 
istemiyor, dolayısıyla 
bü yıl seçim yılıdır. 
CHP Piramit 
.Örgütlenme . 
şekliyle seçime 
hazırlanıyor ve 
belirlenen 7 kişilik 
yönetimde Bursa 
Milletvekilimiz’ ■ 
Kemal Demirci'de 
yer almaktadır" dedi. 
İlçelerde genel 
seçime hazırlık 

komisyonlarının 
şimdiden 
oluşturulmakta 
olduğunu bildiren 
Küçük, mahalle 
ve köylerdie 3'er . 
kişiden oluşacak 
ekiplerin çalışmalara 
başlayacaklarını 
duyurdu.
Seçimi Türkiye'nin 
kurtuluşu için 
gerekli gördüklerini 
belirten Ahmet 
Küçük, Anayasa 
hükmü olan laikliği 
tartışmaya açan 
bir hükümetin 
Türkiye yapısına 
ters düştüğünü . 
söyledi.
Laikliğin tartışıl * 
masına CHP olarak' 
kesinlikle müsaade

etmeyeceklerini 
de vurgulayan 
Küçük, 
"Cumhuriyetin 
meşru güçler 
tarafından , 
yönetilmesinden 
yanayız ve bunu 
başaracak tek 
parti CHP'dir" dedi. 
Seçim fırsatının 
Türk halkı için 
son çare olduğunu 
da söyleyen Ahmet 
Küçük, "Atatürk'ün 
koyduğu ilkeler 
doğrultusunda 
çağdaş Türkiye'yi . 
yönetmek için . 
CHP her zaman . 
hazırdır; Sıkıntı 
duyulan bu 
hükümeti sandıktan 
kovmalıyız" dedi,

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

' reklamlarınız için bizi arayın .

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yânı ■ •<
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Çözüm bulundu
Çarşı Deresi’nin üzerinin çökme tehlikesi göstermesi üzerine Minibüs Garajı’nın eski 
Devlet Hastanesi’ne taşınması istemi minibüsçülerin sert tepkisine neden oldu. 
Belediyeyi basan minibüsçüler Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile görüşmek istediler. 
İlçe Emniyet Müdürü ve AKP İlçe Başkanı Enver Şahin’in ara bulmasıyla sorun çözüldü.
Seyfettin SEKERSÖZ
BUSKl'nin Minibüs
Garajının bulunduğu 
dere üstünün tehlikeli 
olabileceği yönünde 
verdiği teknik rapor 
doğrultusunda dere 
üstünün kapatılma 
kararı, ilçede hareketli 
saatler yaşanmasına 
neden oldu.
Dün sabah Kaymakam
lığın verdiği emirle 
garaj giriş ve 
çıkışlarına gelen 
polis ile belediye 
görevlileri, minibüsçü-, 
lerin sert tepkisiyle
karşılaştılar, 
ş makinesiyle 
d e ton bloklar getiren 
görevliler, garajın 
giriş ve çıkışlarını 
kapatmak istediler. 
Mınan karara tepki 
gösteren minibüsçüler, 
kendi araçlarıyla gara
jın giriş ve çıkışlarını 
kapatıp yolcu taşımayı

zamanda 
Bursa-Gemlik yolcu 
otobüslerini de 
seferden çeken Halk 
Otobüsleri yönetimi, 
yaklaşık 2 saat boyun
ca yolcu taşımadılar, 
uıay yerine geıen ’ııçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, alınan 
kararın Büyükşehir' 
den geldiğini ve muha
ta bin da Büyükşehir 
Belediyesi olduğunu 
belirtmesine karşın, 
tartışmalar giderek 
büyümeye başladı. 
Emniyet Müdürü'nün 
"Burada verilen bir 
rapor var ve burası 

"çökse araçlarınız 
zarar görse sorumlusu 
bizler oluruz." diyerek 
kararın mutlaka uygu
lanacağını söyledi. 
Minibüs Garajı’nda ve 
kooperatif bürosunda 
yapılan görüşmelere 
Şoförler Odası Başkanı 
Ayhan Gündoğdu,

• Otobüsçüler ve • 
Minibüsçüler Odası 
Başkanı Erol Aksoy'da

, katılarak soruna 
çözüm arandı. 
Kapatılacak yerleri hari
tada inceleyen Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt, 
çözüm için minibüs
lerin mutlaka bulunduk
ları yeri boşaltmaları

gerektiğini bir kez daha 
hatırlatarak, çözümün 
Büyükşehir'de 
olduğunu söyledi. 
Eski Devlet 
Hastanesi’nin olduğu 
yere yolcunun 
gelmeyeceğini 
savunan minibüsçüler, 
"Vergimizi veriyoruz, 
ekmeğimizle neden 
oynanıyor. Biz insan 
değil miyiz?" diyerek, 
BUSKİ raporunun 
sadece dere üstü için 
verildiğini söylediler. 
BELEDİYE BAŞKANI 
BİZİ İSTEMİYOR 
İbrahim Akıt Caddesi 
ile Minibüs Garajı’nın 
bulunduğu Irmak 
Sokağın trafiğe 
kapatılma işlemi 
nedeniyle eski Devlet 
Hastanesi bahçesine 
gönderilmek istenen 
minibüsçüler, dün 
belediyeye giderek, 
Başkan Mehmet 
Turgut'la 
görüşmek istediler. 
Yapılan uygulamanın 
muhatabı olarak 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
gösteren minibüsçüler, 
başkanlık makamı 
önünde kendisini 
bekleyeceklerini 
ve sorun çözülmeden 
gitmeyeceklerini 
söylediler.
Minibüsçülerin 
Belediye’ye geldiklerini 
öğrenen Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt, 
Belediye’ye giderek, 
"Ben sizin yanınıza, 
geldim, siz beni bırakıp 
Belediye’ye gittiniz. 
Bu yaptığınız çok ayıp,

Minibüsçüler 
Kooperatifi yazıhane 
sinde bir araya gelen 
Enver Şahin, 
Ali Kemal Kurt, 
Erol Aksoy ve Ayhan 
Gündoğdu, uzun 
süren görüşmenin 
ardından geçici çözü 
mü bularak el sıkıştılar. 
Minibüslerin tamamının 
eski Devlet Hastanesi 
bahçesine gitmesinde 
anlaşan taraflar, 
derenin sadece 
şimdiki girişinde 
5 araçlık yer bırakılıp 
buradan yolcu 
taşıyacaklar.
Bursa'dan gelecek 
araçlar, Hürriyet 
Caddesi ve eski 
Pazar Caddesi’ni 
kullanacaklar.
Çıkış ise şimdiki girişin 
olduğu yerden olacak. 
Tarafların anlaşmasın
dan sonra boşaltılan 
Minibüs Garajı ile 
İbrahim Akıt Caddesine 
belediye ekipleri 
tarafından polis 
nezaretinde beton 
bloklar yerleştirilerek 
trafiğe kapatıldı

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

Yazı YOR UM

size yakıştıramadım." 
diyerek minibüsçülerin 
yanlış yapmakta

Enver Şahin'de 
katılarak, çözüm 
arayışlarına başlandı.

olduklarını hatırlattı. 
Belediyeyi basmanın 
çözüm yolu olmadığını, 
alınan kararla Gemlik 
Belediyesi’nin bir 
ilgisi bulunmadığını 
tekrarlayan Kurt, 
"Sesinizi yanlış 
yönde duyurmak 
istiyorsunuz" diyerek 
belediyeyi boşalt
malarını istedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
kendilerini istemediğini 
ve yok etmek 
istediğini öne süren 
minibüsçüler, 
"Başka ilçelerin 
Belediye Başkanları 
çözüm bulurken, 
bizim Belediye 
Başkanımızın amacı 
sadece esnafı yok 
etmek. Biz de onu 
istemiyoruz" dediler. 
ÇÖZÜM BULUNDU 
Yaklaşık 2 saat 
süren hak arama 
mücadelesinde 
muhatap olarak sadece 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'u gören 
minibüsçülere 
AKP İlçe Başkanı

Yeni emeklilik yasası...

Son seneler de heyecanla beklenen, 
Türkiye Büyük Millet meclisinden yıldırım 
hızıyla geçen “Sosyal Güvenlik Reformu” 
yasasında İMF’nin istediği doğrultuda, 
çalışanların emeklilik hakları, özellikle işçi 
ler daha fazla çalışarak daha az emeklilik 
aylığına mahkum edildiler. Türkiye’de bu 
gün 25 yıl çalışmış ve primlerini ödemiş bir 
işçinin ortalama emekli aylığı 600-700 
ytl.dir. Yüksek prim ödeyenlerin aylığı biraz 
daha fazla oluyor.

Bu yasa çıkartılırken halka anlatılan 
Emekli sandığı -SSK - Bağ-kurun birleştin 
lerek eşit prim, eşit emekli aylığı ve hizmete 
gidileceği idi...

Hepimizde böyle olmasını istiyor, bize de 
böyle anlatılıyordu..

Sayın halkım; her zaman olduğu gibi bura
da da seni -beni, katakulliye getirip, bu 
işten kaymak yiyenlerin kendilerine yine 
aslan payını ayırdıklarını, kısaca bizi enayi 
yerine koyup parayı götürdüklerini göre
ceksiniz. (Gözünü aç cebinde olan üç kuruş 
parayı da alıyorlar)

Yüzlerce sayfalık tasarı, TBMM içtüzüğüm
deki “temel yasa” görüşmelerinin iktidar 
grubu muhalefetsiz geçirdiği için yeni 
emeklilik yasasının topluma ne vereceğini 
yeni yeni an^maya çalışıyoruz..

Şimdi burayı iyi okuyup, maçları, televiz 
yon saçmalıklarını unutup düşünün..

Meclis, devletin ileride emekli maaşı bile 
ödeyemeyecek duruma düşeceğini söyle 
yerek, primlerle ve çalışma günlerini 
artırarak, koşulları zorlaştırırken, 
Memurdan-Işçiden-Bağ-kurludan fedakarlık 
isterken, Milletvekillerini bu özveri tablosu
nun dışında tutmaktadır..

Yasaya konulan hükümle, emekli aylığına 
ilaveten milletvekillerinin her ay aldığı 1280 
ytl temsil tazminatları devam etmesini, 
kısaca cukka edilmesine karar verdi.

Bir İşçi emeklisinin-Bağ-kurlunun 65 
yaşına kadar çalışsa da hiçbir zaman sahip 
olamayacağı bu temsil aylığının ömür boyu 
milletvekillerine ödenmesi hakça mıdır ?

Bir dönem milletvekili olunca, sürekli 
olarak bu temsil tazminatını almak bir 
imtiyaza dönüştürülüyor.

Bu arada TBMM başkanı’nın emekli aylığı 
da Cumhurbaşkanı maaşına eşitlenmiş. 
Meclis Başkanı konuşurken haktan-hukuk- 
tan bahsediyor, 23 Nisan bayramında 
kürsüye 22 yaşında ki genci çıkarıp ezber
lettiği konuşmaları söyletmek gibi yakışık
sız işleri yaparken, bu arada cebini de ihmal 
etmemiş.. Sen çok yaşa Bülent Arınç.

Konuşurken mangal da kül bırakmıyorsun 
ama, iş cebe gelince yetim hakkı, hayır, 
hayrat ,din iman unutulup yasalar jet hızıyla 
meclisten geçiyor...

20 milyon insanın yoksulluk sınırında 
yaşadığı, her 100 gençten 22’sinin işsiz 
olduğu,Üniversite mezunlarının umutsuz 
dolaştığı bir Türkiye’de Milletvekilleri yap
tıkları Ali-cengiz oyunlarıyla kendilerine 
avantaj sağlayamaz.

Bu ayıptır...
Bu halk ile alay etmek demektir...
Ahlı paralar, insanın boğazına durur, bun

lar çoluğundan çocuğundan çıkar diye ata
larımız bizleri hep ikaz etmiştir.

Bizden söylemesi ....

S
Bursa Ulaştırma Bölge 

Müdürlüğü’nden almış olduğum 
07.03.2010 tarihine kadar geçerli 

ÇAN.K1.16.28630 nolu taşıt belgesini 
kaybettim. Hükümsüzdür.

HAŞAN SAMANCI

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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■HgUNLUK SİYASI GAZETF |H

Büyükşehir Belediyesi ile Yerel Gündem 21'in ortaklaşa düzenlediği 
"Bursam" konulu resim yarışması sonuçları açıklandı

Ahmet Toplu Bursa İkincisi oldu
‘Çocukların geleceğini satın almayın1

Elif ESMEN

Büyükşehir 
Belediyesi ile Yerel 
Gündem 21'in ortak
laşa düzenlediği 
"Bursam" konulu 
resim yarışmasında 
Gemlik Anadolu 
Meslek Lisesi ve Kız 
Meslek Lisesi 10/A 
sınıf öğrencisi 
Ahmet Toplu 
Bursa İkincisi oldu. 
Büyükşehir'in 
düzenlediği yarış
malara okul yönetimi 
ve arkadaşlarının 
teşvikiyle katılan 
Ahmet Toplu, 
aynı zamanda 
Bursa Valiliğinin 
düzenlediği 
"İnsan Hakları" 
konulu resim 
yarışmasında da 
dördüncü olarak 
ikinci başarıyı

elde etti. 
Okulunun resim 
konusunda 
gözbebeği olan

Ahmet Toplu, 
ödülü olan 
400 YTL'li 9 Haziran 
2006 Cuma günü

Bursa Tayyare 
Kültür Merkezinde 

düzenlenecek 
törende alacak.

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu ile ILO, 
çocuk işçiliğine son 
vermek için yeni bir 
kampanya başlattı. 
El ilanlarıyla sokakta 
çalışan çocuklardan 
alış-veriş yapılma
masını isteyen Sos 
yal Hizmetler İl Mü 
dürü Şaban Kander, 
"Para verdiğimiz 
çocuklardan mendil 
ya da çiçek değil, 
geleceklerini 
alıyoruz" dedi. 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Şaban Kan 
der, sokakta çalışan 
çocukların çoğal
masının toplumun 
yanlış tutum ve 
davranışlarından 
kaynaklandığını 
söyledi. Sokaktaki 
çocuğa acıma duy
gusuyla yaklaşılma
ması gerektiğini 
söyleyen Kander, 
tüm Bursa'da önü 
müzdeki günlerden 
itibaren "Dilenen 
çocuğa para verme, 
ayakkabını çocuğa 
boyatma, sokaktaki 
çocuklardan mendil, 
yara bandı, çiçek,

simit alma. Arabanı 
çocuğa yıkatma, 
camını sildirme, 
çocuğunu okulda 
parkta kontrol et, 
denetimsiz oyun ve 
atari salonlarına 
gönderme" şeklinde
ki el ilanlarıyla, yetiş 
kinlere 'çocukların 
geleceğini satın al 
mayın' uyarısını ya 
pacaklarını söyledi. 
Yapılması gerekenler 
Sokakta çalışan 
çocuklardan alış
veriş yaparak onlara 
iyilik değil kötülük 
yapıldığını belirten 
Kander, çocuklara 
iyilik yapmak 
isteyenlere ise şu 
önerilerde bulundu: 
"Sokakta çalışan 
çocuklar ile ilgili 
kamu ve özel kişi ve 
kuruluşlarla işbirliği 
yap. Mesleki bilgi ve 
deneyimlerinden 
yararlan. Çocukların 
eğitimlerini tamam
lamalarına yardımcı 
ol. Sokakta çalışan 
çocukların barınma, 
beslenme, sağlık ve 
giyim ihtiyaçlarının 
giderilmesine katkı
da bulunun”

i 'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
İMAM ASLAN 

DİNLENMESİ TESİSLERİ’NE

I

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arşa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

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

Macide ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

ELEMANLAR ARANIYOR

£

1

İ 
i
£

Akaryakıt istasyonumuz ve 
Restaurantımız ve açılacak olan 

Konfeksiyon Mağazamızda çalışacak 
► Sekreter

► Market Reyon Elemanları
► Konfeksiyon Tezgahtarı

► Pompacılar
► Bilgisayar Kullanabilen Sekreter 

► Güvenlik Görevlisi
► Garson ve çeşitli bölümlere 

BAY ve BAYAN
ELEMANLAR alınacaktır.

Tel: (0.224) 513 23 94 pbx Fax: (0.224) 513 31 02
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 

cetinaslan@aslanpetrol.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:cetinaslan@aslanpetrol.com.tr
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HEM birinciliğe doymuyor
Yıllardır katıldığı 
çeşitli yarışmalarda 
birincilikler 
elde eden Gemlik 
Halk Eğitimi
Merkezi öğretmenler 
ve kursiyerleri 
son katıldıkları

yarışmada yine 
derece alarak 
seslerini duyurdular. 
Diktaş İplik 
Sanayi A.Ş. (Ören 
Bayan) ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Çıraklık ve 
Yaygın Eğitimi 
Genel Müdürlüğü 
işbirliğinde

Türkiye çapında 
düzenlenen 
Parça Birleştirme 
(kırk yama) 
yarışmasında 
öğretmen İclal 
Filyos ile Kursiyer 
Semra Çınar Bursa 
İl birincisi oldular.
TÜRKİYE

DÖRDÜNCÜSÜ 
GEMLİK HEM OLDU 
Yine Milli Eğitim 
Bakanlığı Çıraklık 
ve Yaygın Eğitim 
Genel Müdürlüğü 
ile ES-MO Şirketi 
işbirliği ile 
Türkiye çapında 
düzenlenen

Ahşap Boyama 
dalında Öğretici 
Hatice Parlak ile 
Kursiyer Semra 
Çınar hem Türkiye 
dördüncülüğünü 
kazanırlarken aynı 
zarftan Bursa İl 
Birincisi de olarak 
büyük başarı

kazandılar. 
Başarılarına 
yenilerini katan 
Gemlik HEM, 
Kumaş Boyama 
dalında Öğretici 
Güler Karaca ve 
kursiyer Bedriye 
Çevik'le Bursa İl 
Birincisi oldular.

Kırk yama il birincisi Kursiyer 
Semra Çinar-Ögretmen Iclal Filyos |• Kursiyer Semra Çinar Öğretici Hatice Parlak

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK ■ ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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iir ve müzik dinletisinde Celal Bayar farkı
Seyfettin SEKERSÖZ
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nin 
yıl sonu etkinliği 
olan Şiir ve Müzik 
dinletisinde 
izleyenler büyülendi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in de 
izlediği Şiir 
ve Müzik Dinletisi'nde 
çiğ köfteler 
yoğrulurken, kahveler 
içildi, unutulmaz 
ezgiler dinlenerek 
Anadolu'nun 
geçmişine uzanıldı. 
Geceye renk 
katabilmek için 
öğrencilerin sınav 
stresinden buldukları 
zaman içinde 
öğretmenler

Güngör Deveci, 
Metin Yeşildal, 
Fesih Cengiz ve 
Şükrü Nişancı'nın 
destekleriyle hazır
landıklarım anlatan 
Okul Müdürü İdris 
Aka, amaçlarının 
zevkli bir akşam 
yaşatmak 
olduğunu söyledi. 
BURAM BURAM 
ANADOLU KOKTU 
"Türküler Anadolu' 
nun alın çizgisinde 
uzayıp giden 
manilerin dizelere 
yansımasıdır" 
diyerek başlanılan 
şiir ve müzik 
dinletisinde 
öğrenciler manileri 
mısralara dökerek 
izleyenlere güzel 
bir akşam yaşatır
larken sahnede 
kurulan yerde çiğ

W

köfte yoğrulmaya 
başlanmıştı bile. 
"Acı kahvenin 
kırk yıl hatırı varmış 
derler" sözleriyle 
dizelerine 
renk katan bir 
öğrenci ise hazır
lanan kahveleri 
başta Kaymakam 
Baygül'e ikram 
etmeleri ise 
sürpriz oldu. 
Gece boyunca 
birbirinden güzel 
şiir ve müzikler 
sunan Celal 
Bayar'lı öğrenciler 
seslendirdikleri 
güzel türkülerle de 
izleyenlerin 
nefeslerini 
keserken, sahnedeki 
arkadaşlarını da 
oynatmayı bildiler. 
Gecenin sonunda 
hayranlığını gizleye- 
meyen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
böyle bir gece 
beklemediğini 
belirterek, "Her 
anım buram buram 
Anadolu koktu, 
böyle bir geceyi 
tertip edenleri 
yürekten tebrik 
ediyorum" dedi. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Şiir 
Ve Müzik Dinletisi

programım 
duzenleyt-’”.

M

özlem Arls^jlffg» Sinem Korkmaz

Kaymakam Mehmet kendilerini kutladı.
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Bursa’da mahkemelik olduğu 
şahıstan gözdağı kurşunu

OKS'de engelli önlemi
Burta'da, asansör 
firması sahibi oldu 
ğu öğrenilen bir kişi, 
mahkemelik olduğu 
şahıs tarafından 
ayağından vuruldu.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil* 
glye göre, asansör 
ticarotiylo uğraşan 
Ilhan Taşkoyan (41), 
Boşovlor'doki evin
den Fomara'dakl İş 
yorlno gitmek İçin 
otomobiliyle evden 
çıktı. İzmir Yolu 
üzerindeki bir alış 
veriş merkezi önün 
de kırmızı ışıkta bek
lerken yanına yana 
şan bir otomobilden 
İşaret eden şahıs, 
Taşkoyan'ın otomo
bilinden inmesini 
istedi. Taşkoyan 
aşağıya indiğinde, 
isminin Ü.K. olduğu 

öğrenilen şahıs, İş 
adamını tabancayla 
ayağından vurarak 
kaçtı. Yaralı İş adamı 
ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanosl'ndo 
tedavi altına alındı. 
Asayiş ekipleri, çok 
geçmeden Ü.K. isim
li şahsı Hüdavendi 
gar Mahallesi üzo 
rinde yakalayarak 
suç aleti tabancayı 
olo geçirdi. Hastane 
do ifadesi alınan 
mağdur Taşkoyan, 
kendisini vuran Ü.K. 
ile 20 Tommuz'da 
mahkemesinin 
oldu ğıınu, Ü.K.'nın 
cep telefonuna 
tehdit mesajları 
geldiğini, bu 
mesajları kendisinin 
attığını zannederek 
dava açtığını 
söyledi.

Sözleşmeli öğretmene 
maaş verilecek

MIHI Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
sözleşmeli öğret
menlerin do diğer 
öğretmenler gibi 
yaz aylarında 
maaşlarını alabile
ceklerini bildirdi. 
Bakan Çelik, 
sözleşmeli öğret
menlerin yaz 
aylarında da 
maaş alabilmeleri 
İçin aldıkları 
kararı, Bakanlar 
Kurulu'nda imzaya 
sunduklarını 
ifade etti. 
Bakanlar Kurulu 
kararımla sözleşmeli 
öğretmenlerin huku
ki durumunun yeni 
den düzenleneceğini 
kaydeden Çelik, 
"Sözleşmeli öğret
menlerle İlgili kararı, 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açtık. Bu 
İmzalar yakında bite
cek. Sözleşmeli 
öğretmenlerimiz, 657 
Sayılı Devlet 
Memurları Kami nu'- 
nun 4c kapsamından 
çıkartılıp 4b kap
samına alınacak

Böylelikle onlar da 
yaz aylarında diğer 
öğretmenler gibi 
maaşlarını alabile
cekler. Giriş çıkış 
olmayacak" dedi. 
Kariyer Basamak 
larında Yükselme 
Sınavı ile ilgili değer
lendirmelerin de 
sürdüğünü belirten 
Çelik, 143 bin 915 
öğretmenden 106 bin 
536'sının sınavı 
kazandığını, öğret
menlerin sicilleri ve 
projelerinin ayrı ayrı 
değerlendirileceğini, 
bu konudaki çalış
maların yaz sonuna 
kadar bitirileceğini 
kaydetti.

Fiziksel engeli veya 
sürekli hastalığı 
bulunan adaylar, 
OKS'ye sınıflarda 
tek kişi olarak ve 
özel eğitimli görevlil
er eşliğinde katıla
caklar. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca 11 
Haziran 2006 Pazar 
günü gerçekleştirile
cek Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Sınavı'na (OKS) 
622 engelli aday 
katılacak. MEB, 
OKS'ye girecek en 
gelil adaylarla ilgili 
bazı önlemler aldı. 
Başvurular sırasında 
adaylardan engel 
durumlarına ilişkin 
bilgileri isteyen 
MEB, durumlarını 
sağlık raporuyla bel
geleyen adaylara yö 
nelik düzenlemeler 
yaptı. Söz konusu 
adaylar, hastalık ve 
engel durumlarına 
göre OKS'ye şu şek
ilde katılabilecekler: 
- Süreğen hastalığı 
(epilepsi, diyabet 
gibi) olan adaylar, 1 
kişilik salonlarda 
sınava alınacaklar 
ve yardımcı olması 
için 1 öğretmen 
görevlendirilecek.

Dikkat eksikliği 
ve özol öğrenme 
güçlüğü çeken 
adaylardan disleksi 
(okuma yitimi) olan
lara yardım etmeleri 
İçin 2 öğretmen 
görevlendirilecek. 
Disgrafi (yazma yiti
mi) olan adaylarin 
cevap kağıtlarını 
işaretlemek için.
1 öğretmen görev 
alacak.
- Görme engeli 
bulunan adaylardan 
hiç görmeyenler 
1 kişilik salonlarda 
sınava alınacaklar. 
Her bir adaya 
yardımcı olması için 
2 öğretmen1 okutman 
ve yazman olarak 
görevlendirilecek. 
Kısmen gören aday
lara verilecek soru 
kitapçıkları ve cevap 
kağıtları okuyabile
cekleri puntolarda 
basıldı. Kısmen 
gören adaylar 
diğer adaylarla 
birlikte aynı 
salonlarda 
sınava alınacaklar. 
Görme engelli 
adaylar kendi 
kullanabildikleri özel 
hesap makinelerini 
sınav sırasında 
kullanabilecekler.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBYR

Buderus D0ĞA^AZ
_____ KOMBİ
,1C.|C A1.| KAZAN<J5ISAN^> KALORİFER TESİSATI

haSandma

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 Şitesi Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



I

8 Haziran 2006 Perşembe Sayfa 8

Çevreyi
Çevre Kanunu uyarın
ca verilecek idari 
para cezaları yeniden 
düzenlendi.
Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın 2872 
Sayılı Çevre 
Kanununda değişiklik 
yapan 5491 sayılı 
kanunun 14. maddesi 
ile değişik 20. madde
si uyarınca verilecek 
idari para cezalarına 
ilişkin genelgesi, 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Buna göre, hava 
kirliliğine ilişkin 
cezalar şöyle: 
-Emisyon ölçümü 
yaptırmayan motorlu 
taşıt sahipleri için 
500 YTL, yönetmelik
lerle belirlenen stan
dartlara aykırı emiş 
yona sebep olan 
motorlu taşıt sahipleri 
için 1000 YTL.
-Hava kirliliği yönün
den kurulması ve 
işletilmesi yönet
melikle izne tabi tutu
lan tesislerle ilgili 
olarak 24 bin YTL, 
emisyon miktarları 
yönetmelikle belir
lenen sınırları aşanlar 
için 48 bin YTL.

kirletenlere cezalar yağacak

-Toplu veya ferdi 
ısıtılan konutlarda, 
standartlara aykırı 
emisyona neden 
olunması durumunda; 
her bağımsız 
bölüm için 300 YTL. 
-Yönetmelikle 
belirlenen sınır değer
lerin üzerinde kokuya 
sebep olan emisyon
ları çevreye verenler 
için 2 bin YTL.
-Çevre Kanununun 
14. maddesi uyarınca 
çıkarılan yönetmeliğe 
göre önlem almayan 
veya standartlara 
aykırı şekilde gürültü 
ve titreşime neden 
olan konutlar için 400 
YTL, ulaşım araçları 
için 1200 YTL, işyer
leri ve atölyeler için 
4 bin YTL, fabrika, 
şantiye ve eğlence 

yerleri için 
12 bin YTL. 
Ülkenin egemenlik 
alanlarındaki denizler, 
göller ve akarsularda
ki kirliliğe gemilere 
groston başına 
verilecek cezalar 
şöyle:
-Petrol ve petrol 
türevleri tahliyesi 
veya deşarjı yapan 
tankerler için 1000 
gros tona kadar 40 
YTL, 1000-5000 gros 
tona kadar 10 YTL, 
5000 gros tondan 
fazla olanlara ilave 
her gros ton 
başına 100 YKr.
-Katı atık bırakan 
veya evsel atıksu 
deşarjı yapan tanker, 
gemi ve diğer deniz 
araçlarından; 1000 
gros tona kadar 10

YTL, 1000-5000 
gros ton arasında 
olanlara bu miktar 
ve ilave her gros 
ton başına 2 YTL. 
Cezanın derhal ve 
defaten ödenmemesi 
veya bu hususta 
yeterli teminat 
gösterilmemesi 
halinde, gemiler ve 
götürülebilen diğer 
deniz vasıtaları en 
yakın liman yetkili
sine teslim edilecek. 
Sulara atık boşaltan
lara 24 bin YTL, içme 
ve kullanma sularına 
atık boşaltanlara 48 
bin YTL ceza verile
cek. Atıkları toprağa 
veren tesislere 24 bin 
YTL, konut ve bağım
sız bölümlere de 600 
YTL ceza verilecek. 
Denizlerden, akarsu 
ve göller ile tarım 
alanlarından kum, 
çakıl ve benzeri 
maddeleri alan gerçek 
-kişilere metreküp 
başına 120 YTL 
ceza kesilecek.
Tehlikeli atıkların 
her ne şekilde olursa 
olsun ülkeye girişini 
sağlayan veya 
tehlikeli atıkları ilgili 
mercilere ön 

bildirimde 
bulunmadan 
ihraç eden veya 
transit geçişini 
yapan gerçek 
kişilere ayrı ayrı 
2 milyon YTL 
ceza verilecek. 
Yasak ve sınırla
malara aykırı 
olarak tehlikeli 
atıklarla ilgili 
ticari faaliyette 
bulunanlara bin ile 
1 milyon YTL arasın
da ceza kesilecek. 
Atık alım, ön arıtma, 
arıtma veya bertaraf 
tesislerini kurmayan
lar ile kurup da 
çahştırmayanlara 
60 bin YTL 
ceza verilecek. 
Biyolojik çeşitliliği 
tahrip eden, özel 
çevre koruma 
bölgeleri için tespit 
edilen koruma ve- 
kullanma esaslarına 
aykırı davranan 
gerçek kişilere 20 bin 
YTL ceza verilecek. 
Sulak alanların 
doldurulması veya 
kurutulması yolu ile 
arazi kazanan gerçek 
kişilere 100 bin YTL 
ceza kesilecek. 
Anız yakan gerçek

kişilere de her 
dekar için 20 YTL 
ceza verilecek.
Çevre Kanununda 
öngörülen bildirim ve 
bilgi verme yüküm
lülüğünü yerine 
getirmeyenler ile 
çevre yönetim birimi
ni kurmayanlara 
6 bin YTL ceza 
verilecek.
Umuma açık yerlerde 
her ne şekilde olursa 
olsun çevreyi kirleten 
kişilere 100 YTL 
ceza verilecek.
Kurum, kuruluş ve 
işletmeler ise bu 
cezanın 3 katını öde 
yecek. Bu idari para 
cezalarına karşı tebliğ 
tarihinden itibaren 
otuz gün içinde idare 
mahke meşinde dava 
açılabilecek.

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 €uro = 1.75 VTL olarak sabİttedİkU

444 2 288
Vailiant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Vailiant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Tûrtoye'nin Sûpermaruaiar1 ncjn onyız.

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr


HABER

SIVACILAR ve MONTAJCILAR 
ARANIYOR

COŞKUN MAPI
ALÜMİNYUM DOĞRAMA - PLASTİK PANJUR 

ÇELİK KAPI - DUŞA KABİN 
SİNEKLİK - MENFEZ

Hizmet Cad. Anayol Sitesi No: 310. Durak 
Tel: 538 70 96 Küçük Kumla

ELEMAN ARANIYOR

Fi HAZİRAN 1 
r 30 HAZİRAN 1

L
TARİHLERİ ARASINDA â 

'ABONE OLANLAR JİÇİN J|

DOĞAL GAZLI HAYAT 
OH NE RAHAT.

100 m3 DOĞAL GAZ

BEDAVAM
8 TAKSİT 
AYDA 22.5$

F 24 NİSAN V
31 MAYIS 1

L
TARİHLERİ ARASINDA k 

ABONE OLANLAR /] 
İÇİN J

6 TAKSİT
AYDA 30 $

TAlffiTLİ BAHAR KAMPANYASI
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Mevduatın üçte 
biri İstanbul’da

Türkiye'deki toplam 
253,5 milyar YTL'lik 
mevduatın 102 mil- 

^yar YTL'lik kısmı İs
tanbul'da bulunuyor 
Türkiye Bankalar 

.Birliği'nin (TBB) 
2005 yılı verilerine 
göre, 31 Aralık 2005 
tarihi itibarıyla 88 
milyar 14 milyon 98 
bin YTL düzeyinde 
bulunan Türkiye'deki 
toplam tasarruf mev
duatının 33 milyar 
409 milyon 124 
YTL'lik kısmı İstan
bul'da, 9 milyar 531 
bin 663 YTL'si 
Ankara'da, 7 milyar 
794 milyon 960 bin 
YTL'si ise İzmir'deki 
banka şubelerinde 
açılan hesaplarda 
bulunuyor.
TBB'nin tablosunda 
toplam 253,5 milyar 
YTL'lik mevduatın 
19,2 milyar YTL'si 
ise yabancı 
ülkeler karşılığında 
gösterildi.
TBB'nin 2005 verile 
rine göre, Türkiye 
genelinde tasarruf 
mevduatı, Batı

Marmara'da 3,9 mil
yar YTL, Ege'de 13,6 
milyar YTL, Doğu 
Marmara'da 6,5 mil
yar YTL, Batı 
Anadolu'da 10,5 mil
yar YTL, Akdeniz'de. 
9,1 milyar YTL, 
Orta Anadolu'da 
2 milyar YTL, Batı 
Karadeniz'de 3,5 
milyar YTL, Doğu 
Karadeniz'de 1,7 
milyar YTL, Kuzey 
Doğu Anadolu'da 
620 milyon YTL, 
Orta Doğu 
Anadolu'da 996 
milyon YTL, Güney 
Doğu Anadolu'da 
1,5 milyar YTL 
olarak gerçekleşti. 
31,4 milyar YTL 
düzeyinde bulunan 
ticari kuruluşlar 
mevduatının 
13,7 milyar YTL'si 
İstanbul, 8,8 milyar 
YTL'si Ankara'da 
bulunurken, resmi 
kuruluşlar mevdu
atında ise sıralama
da Ankara 4.1 
milyar YTL, İstanbul 
ise 2,7 milyar YTL 
olarak yer aldı.

Otogazın litre fiyatı 
4 Ykr zamlandı

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE

Otogaz ve likit 
petrol gazının 
(LPG) rafineri 
çıkış fiyatlarına 
dünden geçerli 
yapılan zammın 
ardından, perakende 
fiyatlar da belli 
oldu. Buna göre 
otogazın litre fiyatı 
4 YKr arttı. LPG'de 
ise 2 kg'lık piknik 
tüpün fiyatı 25 
YKr, 12 kg'lik ev tipi 
tüpün fiyatı da 
1 YTL yükseldi.
Yeni ayarlamayla 
Ankara'da otogazın 
litre fiyatı 1,43 
YTL'den 1,47 YTL'ye, 
İstanbul Anadolu 
yakasında 1,42 
YTL'den 1,46 YTL'ye, 
Avrupa yakasında 
da 1,43 YTL'den 1,47 
YTL'ye çıktı. LPG'ye 

ABONE OLDUNUZ MU? 
orirn abone olun 
—OKUYUN OKUTUN

bakıldığında ise 
Ankara'da 2 kg'lık 
piknik tüpün fiyatı 
artış sonrası 6 
YTL'den 6,25 YTL’ye, 
12 Kg'lık ev tipi 
tüpün fiyatı 33 
YTL’den 34 YTL'ye 
yükseldi.
İstanbul Anadolu 
yakasında da 
2 kg'lık piknik 
tüpün fiyatı 6,25 
YTL'den 6,50 
YTL'ye, 12 Kg'lık 
ev tipi tüpün fiyatı 
da 34 YTL'den 35 
YTL'ye çıktı. 
Bu arada 
serbesti nedeniyle 
fiyatlar, otogaz ve 
LPG dağıtım 
firmaları bazında 
küçük çaplı 
değişiklikler 
gösterebiliyor.

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

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

513 53 09
uPara tasarruf etmek için reklam 

harcamalarından kesen, 
zurnandan tasarruf etmek için 

saati durdurana benzer.99

rcMnACİ 24 NİSAN’DAN İTİBAREN AB0NE 0LUP 31AĞUST0S 2006 TARİHİNE KADARİJCİVIUM^ GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m3) DOĞAL GAZ BEDAVA
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.

İrtibat Tel : 513 29 29
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Karpuz diyetiyle t haftada 1 beden
Avrupah diyet uzman
larının "son dakika 
diyeti" olarak 
adlandırdıkları 
karpuz diyetiyle 1 
haftada bir beden 
küçülmenin mümkün 
olduğu bildirildi. 
Sıcak havalarda terle 
birlikte vücuttan atılan 
su ve mineral kaybını 
karşılamak için bol bol 
tüketilen karpuz, hızla 
kilo vermek isteyenler 
için de ideal bir meyve 
olarak gösteriliyor.
1 haftalık uygulama ile 
2 kilo verip bir beden 
küçülmenin mümkün 
olduğu karpuz diyeti 
günde 3 ana öğün ve 
2 ara öğünden oluşu 
yor. İnternetteki 
hekimce.com adlı sit
edeki bilgilere göre, 
biftek, kuşbaşı et, 
yumurta ve ekmeğe 
kadar bir çok gıdanın 
da yer aldığı karpuz 
diyeti gün gün 
şöyle uygulanıyor 
"1. GÜN 
Sabah: Aç karnına iki

I bardak su. 1 dilim 
| karpuz 30 gram (Bir 

kibrit kutusu büyük
lüğünde) peynir 1 
dilim light ekmek. 
Öğle: 1 dilim karpuz, 
30 gram peynir, 1 
dilim light ekmek. 
Ara: 1 dilim karpuz. 
Akşam: 200 gram 
ızgara tavuk göğsü

salata 1 dilim light 
ekmek.
Gece: 1 dilim karpuz, 
1 dilim light ekmek. 
2. GÜN
Sabah: Aç karnına 
2 bardak su. 1 dilim 
karpuz, 1 fincan çay, 
1 adet yumurta, 1 
dilim light ekmek. 
Öğle: 1 dilim karpuz, 
200. gram patlıcan 
salatası, 200 gram 
light yoğurt, 
1 dilim light ekmek 
Ara: 1 dilim karpuz. 
Akşam: 200 gram 
ızgara biftek ya da 
yağsız teflonda sote 
yapûmı'ş zuu gram 
kuşbaşı et, salata, 
1 dilim light ekmek. 
Gece: 1 dilim karpuz 
30 gram peynir.
3. GÜN 
Sabah: Aç karnına 
2 bardak su. 1 
fincan çay, 1 dilim 
light ekmek.
Öğle : 200 gram

balık, salata, 1 dilim 
light ekmek.
Ara: 1 dilim karpuz. 
Akşam: 200 gram light 
yoğurt, haşlanmış 
kabak, salata.
Gece: 1 dilim karpuz, 
30 gram peynir.
4. GÜN 
Sabah: Aç karnına 
iki bardak su.
1 dilim karpuz, 
1 dilim light ekmek. 
Öğle: Yağsız mantar 
sote, salata, bir dilim 
light ekmek.
Ara: 1 dilim karpuz, 
200 gram light yoğurt. 
Akşam: 200 gram 
yâğ§i2 kiyfnâyla 
yapılmış köfte, salata. 
Gece: 1 dilim karpuz 
30 gram peynir 
5. GÜN
Sabah: Aç karnına 
2 bardak su.
1 dilim karpuz 
30 gram peynir. 
Öğle: Fırında kabak 
mücver 1 dilim 

light ekmek, salata. 
Ara: 1 dilim karpuz 
Akşam: 200 gram 
kuşbaşı et ve 
karışık sebzelerle 
hazırlanmış fırında 
güveç, salata 
Gece: 1 dilim light 
ekmek, 1 dilim 
karpuz 
6. GÜN 
Sabah: Aç karnına 
2 bardak su. 1 dilim 
karpuz, 1 yumurta ve 
30 gram peynirle 
yapılmış omlet, 1 dilim 
light ekmek, salatalık, 
domates.
Öğle: 200 gram light 
yoğurt, haşlanmış 
sebze.
Ara: 1 dilim karpuz, 
1 dilim light ekmek, 
30 gram peynir.
Akşam: 200 gram light 
yoğurt, haşlanmış 
sebze, salata.
Gece: 1 dilim karpuz, 
30 gram peynir, 1 
dilim light ekmek.
7. GÜN
Sabah: Aç karnına 
2 bardak su. 1 dilim j 
karpuz, T dilim 
light ekmek.
Öğle: 200 gram light 
yoğurt, haşlanmış 
sebze, 1 dilim karpuz. 
Ara: 1 dilim karpuz, 1 
dilim light ekmek. 
Akşam: 200 gram 
balık buğlama, salata 
1 dilim, light ekmek x 
Gece: 1 dilim karpuz".

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
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 

PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 
► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen 

► Askerliğini yapmış 
► 30 yaşını aşmamış

► Gemlik-Orhangazi-İznik bölgelerini bilen 
► Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
► Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu 

► Ön Muhasebe bilgisi olan
Bilgisayar kullanabilen 

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların fotoğraf ve 07 £7
ikametgah fotokopisi ile Z f Z f Of
şahsen yapılması rica olunur. 250 34 50

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

1

hekimce.com
http://www.elele.org.tr
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Değerli Gemlik Halkına

DUYURU
Dün saat; 10.00 ile 12.00 

saatleri arasında, 
Gemlik Belediyesi ile 

Kooperatifimiz arasında yaşanan 
ve bizim anlamakta 

zorluk çektiğimiz 
sebeplere dayanan 
sorunlar nedeniyle

Bursa, Armutlu, Yalova ile 
şehiriçi Otobüs ve 

minibüs seferlerinde 
yaşanan aksaklıklar dan dolayı 

tüm halkımızdan özür dileriz 
I, Gemlik 73 Nolu Otobüsçüler 
t ve Minibüsçüler Kooperatifi 

Yönetim Kurulu

M MM I M
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P3> AKCflN PETROL
Petrol Ofisi “Akaryakıtta Güvence^

Alaattin AKCAN

40 VTL'lik AKAAVAKIT ALANA 
OTO VIKAMA BEDAVA!

BAV ve BAV AN POMPA GÖREVLİSİ AA ANIVOA
İstiklal Cad. Dörtyol Ağzı Mevki - GEMLİK Tel (0.224) 513 10 79 Fax: 514 86 41

!



GEMPORT 2006- 2009 arasında yeni yatırımları ile konteyner kapasitesini 600 bin adete çıkaracak

Vali Canpolat GEMPORT’u ziyaret etti
Bursa Valisi Nihat Canpolat, GEMPORT Liman ve Depolama İşletmeleri Tesisi’ni ziyaret ederek, 
yöneticilerden bilgi aldı. Vali Canpolat, daha sonra bir römorkörle Körfez turu attı. Sayfa 3’de

Demirel Bursa’da
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
Uludağ Üniversitesi tarafından düzen
lenen bir konferansa katılmak üzere 
bugün Bursa'ya gelecek. Demirel, 
saat 11.30'da Uludağ Üniversitesi 
Rektörlük A Salonu'nda gerçekleş 
tirilecek kongrede yapacağı konuş
manın ardından, 13.30'da onuruna 
verilen Holiday Inn Otel'deki öğle 
yemeğine katılacak.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi 
rel'in, öğleden sonra ise Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adam 
lan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Orhangazi 189 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Süleyman Coşkun AS Merkez otoparkında silahlı saldırıya uğradı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Beton bloklar
Önceki gün minibüs garajının ka 

patılması sırasında Karsak 
Deresi’nden sökülen beton blokların 
garaj girişine ve İbrahim Akıt 
Caddesine konduğunu gazeteye gelen 
fotoğraflarda görmüştüm.

Dün, gaıaj içini ve kapatılan yolları 
görmek içip gittiğimde, şaşırdım 
kaldım.

Bir yolun trafiğe kapatılması için 
dere içinden sökülen o koca blok 
betonlar ilçenin merkezine konmuş.

Bu ne biçim iş dedim kendi kendime.
Berlin Duvan mı bu yoksa Vajina 

Hattı mı?
Herhalde yetkililer yanlışlarını 

anladılar, Belediyenin elinde bulunan 
demir bariyerleri garaj içine koyup 
beton blokları kaldırıyorlardı.

Türklerin sivri akıllı olduğu hep 
söylenir ama bu kadarda sivri akıllılık 
doğrusu insana pest dedirtiyor.

Hani derler ya, vur deyince öldürür 
cinsinden..

Turizm mevsimine şurada birkaç 
hafta kalmış, sen gel ilçenin ortasına 
yol kapatacağım diye grayderlerle 
devhası blokları koy.

İlçe içinde dolaşırken kerkesin 
ağzında bu beton bloklar vardı.

Esnaf tepkiliydi.
Minibüsçüler bıyık altından gülüyor

lardı.
Bir yolun veya bir alanın trafiğe kap

atılmasında böylesi bir yöntem 
doğrusu görülmüş değildir.

Bence o bloklar oradan kaldırılma
mak.

Kentimizde Atatürk heykelinden 
başka heykel yok. İlçeye dışarıdan 
gelenler blokları tarihi eser sanır.

Bakarsınız böylece ilçemizde turizm 
patlaması yaşanır!

Gemliklilerin yakından tanıdığı Orhangazi 189 sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Başkanı Süleyman Coşkun, dün saat 12.30 sıralarında AS Merkez’de alışveriş ettikten 
sonra 34 VR 350 plakalı jipine binerken, 40-45 yaşlarında bir şahsın silahlı saldırısına 
uğrayarak hayatını kaybetti. Coşkun’a 12 el ateş edildiği öğrenildi. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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H Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çocuk gördüğünü yapar....
Çocuklarımız..
Umudumuz..
Geleceğimiz..
Sevgimiz...
Saygımız...
Mutluluğumuz..
Geleceğe açılan penceremiz..
Ne var ki toplum...
Çocuklara ne denli sahip çıkabilmiş.
Önlerini açabilmiş mi ?...
Engelleri temizlemiş mi ?..
Bakmak, görmek, sorgulamak gerek.
Çünkü;
Çocuğumuzun nitelikli,verimli, saygılı, 

sevgi dolu yetişmesi bizim elimizde..
Elimizden öte sorumluluğumuzda..
Sevgi ekersen mutluluk biçersin..
Bilgi ekersen gelişme biçersin.
Yürek ekersen onur biçersin.
Dorothy Law Nolte üşenmemiş üretmiş.

Saptamaları tam yerine oturmuş..
Doğan Cüceloğlu da özgün çevirisiyle Türk 

toplumuna yansıtmış.
“Eğer, bir çocuk sürekli eleştirilmişse;
Kınamayı ve ayıplamayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk kin ortamında büyümüşse;
Kavga etmeyi öğrenir.
Eğer, bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa;
Sıkılıp, utanmayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk sürekli utanç duygusuyla 

eğitilmişse;
Kendini suçlamayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse;
Sabırlı olmayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk desteklenip, yürek- 

lendirilmişse;
Kendine güven duymayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse;
Takdir etmeyi öğrenir.
Eğer, bir çocuk hakkına saygı gösterilerek 

büyütülmüşse;
Adil olmayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk güven ortamı içinde 

yetişmişse;
İnançlı olmayı öğrenir.
Eğer, bir çocuk kabul ve onay görmüşse;
Kendini sevmeyi öğrenir.
Eğer, bir çocuk aile içinde dostluk ve 

arkadaşlık görmüşse;
Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.”
Anne babalar...
Öğretmenler..
Büyükler...
Geleceğe sağlıklı ve iyi yetişmiş bir toplum 

bırakmak istiyorsanız önce siz doğru olun..
Doğru olun ki çocuklarınız da yamulmasın.

Minibüs Garajı'na beton kariyerler Mu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
BUSKİ'nin 
hazırladığı 
teknik rapor 
doğrultusunda 
minibüslerin 
kaldırıldığı dere 
üstünün bir bölümü 
beton bariyerlerle 
kapatıldı.
Önceki gün yaşanan 
ve anlaşmayla 
sonuçlanan 
olayların sonunda 
boşaltılmasına 
karar verilen 
Minibüs Garajı 
dere üstüne 
araçların girişleri 
yasaklandı.
Dün belediye 
ekipleri tarafından 
Karsak Deresi 
içindeki beton 
bloklar getirilip 
kepçelerle dizilerek 
girişler engellendi. 
Dere üstünü 
tamamen beton 
bariyerle 
kapatmayan 
belediye ekipleri 
garajın meydana 
bakan kısımlarına 
demirli bariyer 
koydular.
Şehrin tam orta 
kısmında bulunan 
İbrahim Akıt 
Caddesi ile 
Minibüs garajı 
içinde kalan kısımda 
yapılan betonlu ve 
demirli engellemeler 
kötü bir görüntü 
verirken, henüz 
olaylardan haberi 
olmayan vatandaşlar 
ise gördükleri 
manzara karşısında 
ne olduğunu merak 
ediyorlar.

mSIZ'ffEDilitl.

Bili

300 gram ekmek 50 Ykr oldu
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

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Daha önce 200 
gramı 0.3 YTL den 
satılan ekmek, 
300 gramı 
50 Ykr’ye yükseltildi 
600 gram ekmek 
ise 1 YTL den 
satılacak.
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği'nin 25 Mayıs 
2006 tarihinde 
aldığı karar 
gereği ekmeğe 
zam yapıldı.
Dünden itibaren 
uygulanmaya

başlanılan 
zamlı ekmek 
satışlarına göre 
300 gramlık 
ekmek 50 Ykr 
600 gramlık 
ekmek ise
1 YTL'den satılıyor. 
Daha önce 
uygulanan tarife 
ile 200 gram 
olan ekmek
30 Ykr. 400 gramlık 
ekmek ise 60 
Ykr’den satılıyordu. 
Daha önce 
200 gram olarak 
satılan tek 
ekmeğin gramajına

100 gram artış 
yapılırken zam

oranı ise 
yüzde 2 oldu.
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Orhangazi 189 Sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Süleşman Coşkun 
AS Merkez otoparkında silahlı saldırıya uğradı

Süleyman Coşkun öldürüldü
YazıY&RUM

DYP eski Orhangazi 
İlçe Başkanı, 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Marmarabirlik 
Orhangazi Zeytin 
Tarım Satış Koopera 
tifi Başkanı Süleyman 
Coşkun, Bursa'daki 
AS merkezin otopar 
kında uğradığı 
silahlı saldırıda 
hayatını kaybetti. 
Jandarma Komutan 
lığı'ndan alınan bil
giye göre, kanlı olay 
dün saat 12.30 
sıralarında Bursa'daki 
AS merkezin otopar 
kında meydana geldi. 
Yanında kimliği açık
lanmayan bir kadınla 
alışveriş yapan ve 
otoparka bıraktığı 
16 NG 004 plakalı 
cipe doğru yürüyen 
52 yaşındaki Süley 
man Coşkun'a yanına 
yaklaşan bir kişi 
tarafından 12 el ateş 
edildi. Kurşunların 
tamamının vücuduna 
isabet ettiği öğrenilen 
üç çocuk babası 
Coşkun, kânlar". 
içinde yere yığıldı. 
Süleyman Coşkun, 
çevreden yetişenlerin

GEMPORT 2006- 2009 arasında ypni yatırımları ile konteyner kapasitesini 600 bin adete çıkaracak

W Canpolat GEMPORT'u ziyaret elli

Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, GEMPORT 
Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmeleri
ni ziyaret etti. 
GEMPORT Yönetimi 
tarafından Vali 
Canpolat’a yeni 
yatırımlar hakkında 
bilgi verildi.
Verilen bilgiye göre,

çağırdığı 112 Acil 
Servis ekibi ile 
Devlet Hastahesi'ne 
kaldırılırken, yolda 
hayatını kaybetti. 
Kimliği belirsiz 40 
yaşlarında, 1.75 boy
larında, zayıf yapılı, 
esmer ve kıvırcık 
saçlı saldırgan ise 
"Teslim olacağım" 
diye bağırıp koşarak 
olay yerinden kaçtı. 
Jandarma ekipleri 
olayın ardından 
alışveriş merkezinin 
kamera görüntülerini 
inceleyeme aldı. 
Olay yerinde de 
12 adet boş kovan 
bulunduğu bildirildi. 
Bu arada Coşkun'un 
yanında bulunan ve 
kimliği gizli tutulan 
kadının da bir otomo
bille otoparka geldiği

GEMPORT 2006 - 
2009 yılları arasında 
gerçekleştirmeci 
hedeflediği yeni 
yatırımları ile mevcut 
konteyner elleçleme 
kapasitesini yıllık 
250 bin adetten 600 
bin adete çıkarmayı 
hedefliyor. Sektörün 
ilk özel limanı olan 

ve bu sırada olayı 
gördüğü öğrenildi. 
Söz konusu kadının 
kullandığı aracın da 
Süleyman Coşkun'un 
üzerine kayıtlı olduğu 
öne sürüldü.
SÜLEYMAN COŞKUN 
KİMDİ?
Orhangazi ve 
Bursa'nın tanınmış 
simaları arasında 
olan ve 1994 yerel 
seçimleri öncesinde 
DYP Orhangazi İlçe 
Başkanlığı görevini 
yürüten Süleyman 
Coşkun, seçime bir 
hafta kala 25 Mart 
1994'te ilçeden 
Bursa'ya hareket 
eden ANAP 
konvoyunda çıkan 
kavgaya karışmış ve 
silahıyla açtığı ateş 
sonucü bir kişi

GEMPORT kara ve 
deniz olmak üzere iki 
ayrı platformda plan
lanan yatırımları ile 
Ülke ekonomi sindeki 
yerini pekiştirip başta 
bir sanayi kenti olan 
Bursa olmak üzere 
Güney Marmara ve 
Batı Anadolu'daki 
işletmelerin ithalat ve 

ölmüş, 2 kişi de 
yaralanmıştı. 
Cezaevine konan 
Süleyman Coşkun, 
2000 yılında tahliye 
olmuş, aynı yılın 
sonunda da Marma 
rabirlik'e başkan 
seçilmişti. Bir dönem 
il genel meclisi 
üyeliği de yapan 
Coşkun'un Uludağ 
Seyahat'in, Hüseyin 
Kayapah'nın sahibi 
olduğu Nilüfer grubu 
na satışı sırasın da 
çıkan anlaşmazlıkta 
aracı olduğu, üze rine 
aldığı hisseleri Kaya 
pah grubuna devret
mekten kaçındığı ve 
bu yüzden aralarında 
gerginlik yaşandığı 
iddia edilmişti. 
Kayapalı Grubu'nun 
ise bir miktar daha 
para ödeyip, hisseleri 
devraldığı öne 
sürülmüştü. Ancak 
bu devir işlemleri 
sırasında Hüseyin 
Kayapah da aynı 
yolda silahlı saldırıya 
uğrayarak yaralan-

Süleyman Coşkun'un 
sorumlu olduğu 
öne sürülmüştü. BHA 

ihracat işlemlerinde 
kullandıkları en 
büyük liman 
olmayı amaçlıyor. 
Bursa Valisi 
Nihat Canpolat, 
bilgilendirme 
toplantısının 
ardından römorkörle 
Körfez’de bir 
inceleme yaptı.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
1 ozcanvural1933@hotmail.com

\ f I www.ozcanvural.sayfasi.com

Geçmişle yüzleşmek...
Sayın okurlar; TRT televizyonunda Pazar 

gecesi başlayan bir diziyi bilhassa yaşı 
genç olanların, Başbakan Erdoğan’ın 
seyretmesini isterim..

Biz yaşlılar bunları yaşadığımız için 
bildiğimiz şeyler, ama gençler bu diziyi 
seyrederken a bunlar bugün içinde bulun
duğumuz durumla bire bir örtüşüyor diye
ceklerdir...
“Tarih bir tekerrürden ibarettir” derler. .. 

keşke bundan ders almasını bilenler çıksa 
bunlar tekerrür etmez !...

Belgeselin ilk bölümünde anlatılan 
Demokrat Parti ile AKPi arasında pek çok 
benzerlikler var...

Demokrat Parti’de AKP gibi büyük oy farkı 
ile iktidara gelmiş, kitlelere büyük ümitler 
vermiş, ilk yıllarda önemli reformlar yapmış, 
Türkçe ezanı Arapça’ya çevirerek dinci kes
imlere taviz vermeye başlamıştı..

Amerika’nın gözüne NATO’ya girmek için 
Kore’ye asker göndermiş, iş çevrelerinin 
desteğini arkasına almıştı...

Ama ben başbakan’ın daha sonraki 
bölümleri seyretmesini isterdim...

Görünen, o yıllarda yaşanan kısaca 
şöyledir..

Bu fazla oy ve Milletvekili sayısı Demokrat 
partinin başını döndürür...

Başbakan Menderes buna güvenerek git
tikçe hırçınlaşır...

Kendisine oy vermeyen İlleri ve yerleri 
cezalandırır..

Yargıçları ve üniversiteyi ve hatta orduyu 
karşısına alır..
“Üniversitenin çanına ot tıkayacağım” 

-Orduyu yedek subaylarla idare ederim” 
buna benzer yanlış sözler Adnan 
Menderes’in sözleridir...

Muhalif gazetelere sansürler, baskılar, 
hesap işlerinde üzerlerine gitmeler, hatta 
Hüseyin Cahit Yalçın isimli tanınmış bir 
yazar 80 yaşında hapse atılır..

Parti içinde bu gidiş iyi değil diyenler 
kızılıp, partiden atılır..

Başbakan Üniversite (O zaman YÖK 
yoktu) ile kavgaya başlar, rektörlere “Kara 
cübbeliler” diyerek hedef gösterir, iş çevre 
lerini bizden diye cephelere ayırır, muhale
fet ile sürekli gererek ve büyüyen halkın 
dilinde olan (Unakıtan dosyaları gibi) yolsuz 
luk söylentilerinin üzerini örter..

Sonra, ki bölümlerde Ordu içinde “Vatan 
elden gidiyor, bir şeyler yapmak” diye 
konuşmalar, ilk hücrelerin kurulması, ikti
darı devirmek için silah üzerine yeminler 
edilerek gerekli hazırlıklar yapılır...

Amerika’da gidişatı görerek desteğini çe 
ker. (Şimdi olduğu gibi)

Bu güne bakalım; muhalif gazetecilerin 
hesapları didikleniyor, Rektörler hedef 
haline sokuluyor, ABD ile ilişkiler geriliyor, 
Kadrolaşma diyenlere kulak asılmıyor. 

Muhalefetle kapışılıyor, Köşk hesapları 
yapılarak gündem zorlanıyor, vs. vs..

Başbakan’a tavsiyem odur ki Pazar 
geceleri bu belgeseli izlesin..

Çünkü; Demokrat partinin iktidardaki son 
4 yılı, İktidardaki AKP 4 yılına benzer görün
tüleri veriyor.

Yarım asırlık bu zaman tünelinde önceleri 
aynada seyretsin ki sonu onların sonuna 
benzemesin.. Biz bu vatanı sevenler 
kötülükleri istemeyiz, ama zaman kaybı da 
Türkiye’yi hep bu günkü teknolojik 
dünyanın gerisinde bırakıyor..

Sayın Başbakan seyret ve DERS AL, 
sana da bize de yazık....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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“Çok bilen çok yanılır” sahnelendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Recaizade Mahmut 
Ekrem'in oyunu 
"Çok bilen çok 
yanılır" adlı 3 perde
den oluşan Anadolu 
Meslek Lisesi ve 
Kız Meslek Lisesi 
öğrencileri tarafından 
sahnelendi.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde sahnele
nen oyunda insan
ların hayatını kendi 
isteği doğrultusunda 
değiştirmek isteyen 
bir insanın başından 
geçenler mizahi 
biçimde anlatılıyor. 
Edebiyat öğretmeni

Hanim Ergüden'in 
hazırladığı ve Rahim 
Duran, Ahmet Toplu, 
Cevat Işıklı, Aykut 
Gürsoy, Burcu Uğur, 
Ferah Cezayer, 
Damla Titiz, Gaye 
Bozan, Aynur Eser, 
Şevval Orhan ve 
Güzide Mergen'in 
oynadığı oyun 
19'ncu yüzyılda 
geçiyor.
Komedi türündeki 
oyunda şehrin 
Hakimi Azmi Efendi, 
Kaymakamı 
sevmemektedir. 
Onun kızının Halep 
valisinin oğluna

gelin gideceğini 
öğrenince bunu 
engellemek için bir 
oyun düşünür ı

fakat yaptığı 
oyunun Kaymakam 
edip Efendinin 
yararına olacağının

farkında değildir. 
Bu oyunun altında 
kalmak istemeyen 
Lütfiye Hanım,

bu sefer Azmi 
Efendi'ye bir oyun 
oynar ve onu 
kandırır.

i 'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

IM IBM ÖZALP EM'M
İMAM ASLAN 

DİNLENMESİ TESİSLERİ’NE

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kira ma Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

£
S” ELEMANLAR ARANIYOR

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

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

ş

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
►s

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

MÜcİdefiZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Akaryakıt istasyonumuz ve 
Restaurantımız ve açılacak olan 

Konfeksiyon Mağazamızda çalışacak 
► Sekreter

k Market Reyon Elemanları
► Konfeksiyon Tezgahtarı

► Pompacılar
► Bilgisayar Kullanabilen Sekreter 

► Güvenlik Görevlisi
► Garson ve çeşitli bölümlere 

BAY ve BAYAN
ELEMANLAR alınacaktır.

Tel: (0.224) 513 23 94 pbx Fax: (0.224) 513 31 02
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 

cetinaslan@aslanpetrol.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:cetinaslan@aslanpetrol.com.tr
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Öğrenciler yaratıcılıklarını sergiledi
Seyfettin SEKERSÖZ

Namık Kemal İlköğre
tim Okulu Bilim ve 
Teknoloji Kulübü 
tarafından hazırlanan 
"Bilim Şenliği" okul 
salonunda yapıldı, 
öğrenciler 1 yıl 
boyunca Fen Bilgisi 
öğretmeni Devrim 
Taşpınar'ın eğiti
minde hazırladıkları 
deneyleri izleyenlere 
sunarken amaçlarının 
hem kendi becerileri
ni ortaya koyabilmek 
hem de ifade 
yeteneklerini artırmak 

olduğunu gösterdiler. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
de katıldığı "Bilim 
Şenllği"nde öğrenci 
ler deneylerini hem 
göstererek hem de 
anlatarak gösterme 
fırsatı buldular.
GENÇ MUCİTLER 
YETİŞECEK 
Limonlu kağıdın 
kimyasal değişime 
uğramasından 
başlayan deneylerde 
öğrenciler, asitli 
kolaların insan 

vücuduna zararları, 
kolonyanın vücuttaki 
etkisi, sigaranın 
zararları, paraşüt ve 
asansörlü makara 
sistemi, el arabası ve 
kaldıraç, ampullerin 
neden parlak olduğu, 
güneş ve ay tutul
ması, ciğerlerimizin 
nasıl çalıştığı 
gibi bir çok deneyleri 
gösterdiler.
Bir öğrencinin balonu 
arkadaşının saçlarına 
sürerek elektrik 
akımıyla saçların 
balonla çekilmesi 
gösterisi ise

ilgi çekti. Öğrenci
lerin yaptıkları 
deneylere Kaymakam 
Baygül'de katılarak 
onlara yardımcı 
olurken öğrencilik yıl
larına geri döndü. 
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu Bilim ve 
Teknoloji Kulübü'nün 
hazırladığı "Bilim 
Şenliği" gösterisin
den sonra konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, büyük 
buluşların küçük 
başarılarla ortaya 
çıktığını belirterek 
öğretmenleri ve

öğrencileri yapmış 
oldukları bilim

gösterisi nedeniyle 
tebrik etti.

TOR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ olmayan köylü kalmayacak

GEMLİK ■ ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 G

Orhangazi - BURSA
SM : 0 532 312 22 39
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sonu gösterisi
Elif ESMEN

Şükrü Şenol 
ilköğretim Okulu 
Anasınıfı Öğrenci
lerinin hazırladığı 
yıl sonu gösterisi 
Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
yapıldı.
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Anasınıfında eğitim 
ve öğrenim gören 
17 öğrenci öğretmen
leri Sevim Kan'dan 
öğrendikleri oyun, 
şarkı, şiir ve skeçleri 
Anadolu Meslek lisesi 
ve Kız Meslek Lisesi 
salonunu dolduran 
misafirler ve 
ailelerine büyük bir 
coşkuyla sundular. 
Gösteri öncesi 
konuşan Okul 
Müdürü Salih Sergin, 
bu yıl ilk defa açılan 
anasınıfında eğitim 
ve öğrenim gören 

öğrenci sayısının 
gelecek yıl daha da 
artmasını temenni 
ettiğini belirterek, 
"Okul öncesi 
eğitim çocuk 
gelişiminin temel 
taşını oluşturmak
tadır. Okul öncesi 
eğitim alan öğrenci 
okula daha çabuk 
alışmakta, derslerini 
daha kolay kavramak
tadır. Aynı zamanda 
onlar bizim 
yavrularımız.
Bir yıl boyunca 
çalışarak küçücük 
bedenleriyle büyük 
işler başardılar, 
bütün çocukları 
tek tek tebrik 
ediyorum" dedi. 
Okul Müdürü Salih 
Sergin Anasınıfı 
öğrencilerini yıl 
sonu gösterisine 
hazırlayan sınıf 
öğretmenleri Sevim 
Kan'ı da kutlayarak 
teşekkür etti.

Saygı duruşunun 
ardından koronun 
seslendirdiği İstiklal

Marşıyla başlayan 
gösteride öğrenciler 
okudukları şiirler,

reklamlar ile 
ailelerinden 
bol bol alkış aldılar.

mini skeçler, 
müzikli gösteri, 
canlandırdıkları

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset33 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (M24) 513 35 95
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İrticacı öğrenciye al geliyor
TBMM Genel 
Kurulu'nda, devlet 
adına yurt dışında 
yüksek lisans ve dok
tora yaparken, 28 

"Şubat sürecinde 
irticai faaliyetleri 
nedeniyle YÖK 

'tarafından ilişikleri 
kesilenlerin yeniden 
üniversitelere dön
mesini sağlayacak 
yasa teklifinin 
görüşülmesi sürüyor. 
Yasa çıktığında, eski 
öğretim görevlileri, 
sınav şartı ve açıktan 
atama kriterleri 
gözetilmeksizin, 
3 ay içinde başvur
maları halinde, 
YÖK'ün belirleyeceği 
üniversitelerde 
göreve 
başlayabilecek. 
Hükümetin Torba 
Yasa Tasarısı olarak 
getirdiği, ancak

1 Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'a af düzen
lemeleri içerdiği için 
tepki çekince geri 
çekilen düzenleme, 
yasa teklifi olarak 
Genel Kurul'da 
görüşülmeye baş

landı. Yarın yasalaş
ması beklenen tek
lifle, devlet adına yurt 
dışında yüksek lisans 
ve doktora yaparken, 
28 Şubat sürecinde 
irticai faaliyetleri 
nedeniyle YÖK 
tarafından ilişikleri 
kesilenlerin yeniden 
üniversitelere dön
mesi olanaklı hale 
gelecek. Tasarıda, 
Unakıtan’ı kurtara
cağı belirtilen, aracılı 
ihracat işlemlerinde 
sahte fatura kullanan 
imalatçı-tedarikçi fir
malarla ilgili cezai 
yaptırım, aracı ihra
catçı firmalara uygu
lanmayacağı hükmü 
yer alıyordu. Ancak 
yurt dışında lisans 
üstü öğrenim veya 
doktora eğitimi gören 
on binlerce kişinin 
mağduriyetini gider
mek amacıyla 
AK Parti Grup 
Başkanvekilleri 
2006 başında bir 
yasa teklifi verdi. 
CHP Grup 
Başkanvekili Haluk 
Koç ve CHP İstanbul

gönderilen öğrenciMilletvekili Kemal 
Kıhçdaroğlu da aynı 
konuda yasa teklifi 
verince, Plan ve 
Bütçe Komisyonu 2 
teklifi birleştirerek 
ortak bir metin hazır
lamıştı. Mağduriyetin 
toplumsal hale 
gelmesi dolayısıyla 
teklifi CHP'nin dışın
da, Anavatan Partisi 
Grubu ve DYP 
Milletvekilleri de 
destekliyor. Genel 
Kurul'da, AK 
Parti'den gelen ve 
kabul edilen önergel
erle şekillenen teklif 
uyarınca, lisans üstü 
ve doktora eğitimi 
amacıyla yurt dışına 

lerle akademik per
sonel; gerekli sürede 
öğrenimlerini tamam
layamamışsa dahi, 
sınav şartı ve açıktan 
atama kriterleri 
gözetilmeksizin, 3 ay 
içinde başvurmaları 
halinde YÖK'ün 
belirleyeceği üniver
sitelerde 3 ay içinde 
durumlarına uygun 
öğretim elemanı 
olarak göreve başlay
acaklar. Ayrıca, eğiti
minin herhangi bir 
aşamasında, her ne 
sebeple olursa olsun 
Türkiye'ye çağrılmış 
olanlar da bu haktan 
yararlanacak.

Hatalı banknota değer biçilemiyor

Merkez Bankası'nın 
hatalı bastığı 20 
YTL'lik banknota 
değer biçilemiyor. 
Adanalı Ziya Ali 
Koçer, bir bankadan 
aldığı para desteleri 
arasından çıkan ve 
kesim hatasından 
dolayı kenarında 
fazlalık bulunan 
banknotu ancak açık 
artırmayla satabile
ceğini söyledi. 
Adana'da Metal
Sanayi Sitesi 
içerisinde bulunan 
Turan Makine ve 
Motor Yenileme San. 
Tic. Ltd. Şirketi'nin 
Genel Müdürü Ziya 
Alim Koçer, bir 
bankadan aldığı 
100'lük deste içinde 
çıkan hatalı 20 
YTL'nin bir servet 
değerinde olduğunu, 
koleksiyoncuların da 
değer biçemediğini 
ifade etti.
Hatalı basılan

A serisi 20 YTL'lik 
banknotun alt kıs
mında yaklaşık 
yüzde 20 nispetinde 
fazlalık bulun
duğunu belirten 
Koçer, "YTL yeni 
tedavüle çıkmıştı. 
Geçen yıl Ocak ayın
da bankadan teslim 
aldığım bir miktar 20 
YTL'nin içinden biri 
hatalı çıktı. Fiziki 
fazlalık olduğu için 
hemen fark ettim.
Bankacı da son
radan fark etti, 
ancak iş işten geçti. 
İstediler ama ver
medim. Bu parayı 
halen cebimde 
saklıyorum. 
Koleksiyoncular da 
geldi, istediler, sat
madım. Çok şükür 
benim halim vaktim 
yerinde. Paraya 
ihtiyacım yok. Çok 
paralar teklif etse de 
şimdilik satmaya hiç 
niyetim yok" dedi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBYR

Buderus
(İSI SAN)

AKILLI İSITMA 
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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Sağanak yağış 
bugün etkili olacak

Marmara, Kuzey 
Ege ile Batı 
Karadeniz'de, 
bugün sağanak ve 
gök gürültülü 
yağışlar etkili olacak. 
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan "Meteorolojik 
Uyarı"ya göre, dün 
yurdun kuzey ve batı 
kesimlerinde devam 
eden sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlar, bugün 
Marmara, Kuzey ve 
iç Ege, Batı Akdeniz, 
Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısında görüle
cek. Poyraz, yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde kuvvetli 
esecek.
Yağışlı hava, hafta 
sonu Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz,

“Sante genelge” skandali

iç Ege, İç Anadolu ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
etkisini sürdürecek. 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlar ise bugün 
Marmara, Kuzey Ege 
ile Batı Karadeniz'de, 
Cumartesi günü 
Karadeniz böl
gesinde etkili olacak. 
Hava sıcaklığı yur
dun kuzey kesim
lerinde biraz daha

azalacak. 
Açıklamada, 
bugün Marmara, 
Kuzey Ege ile Batı 
Karadeniz'de kuvvetli 
Poyraz ile birlikte 
beklenen gök 
gürültülü sağanak 
yağışların sebep ola
bileceği sel, taşkın, 
su baskını, yıldırım 
gibi olumsuz şartlara 
karşı yetkililerin ve 
vatandaşların tedbirli 
olmaları istendi.

Ankara'da, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun imzalarının 
taklit edilerek ''sahte 
genelgeler' hazır
landığı ortaya çıktı. 
Sahtecilik skan
dalinin belirlen
mesinden sonra 
Maliye ve İçişleri 
Bakanlığı, yeni bir 
genelge yayınla
yarak, "sahte" 
genelgelere itibar 
edilmesi yönünde 
valilikleri uyardı. 
Türk Yerel Hizmet
sen Genel Başkanı 
ilhan Koyuncu ise 
sahte genelgelerin 
Bakanlıklarda görev 
yapan memurlar 
tarafından değil, 
toplu görüşmelerde 
"yetkili" olmak 
isteyen sendika 
tarafından yapıldığını 
iddia etti.
Hükümetle memur 
sendikaları arasında 
15 Ağustos'ta 
başlayacak olan 
toplu görüşmeler 
öncesi geriye sayım 
başlarken, daha fazla 
üye kaydı yapıp

"yetki" almak isteyen 
sendikalar arasındaki 
rekabet de kızışıyor. 
Bu rekabete 
kapılan bir 
sendikanın belediye 
çalışanlarını üye 
yapmak için sahte 
belge hazırladığı 
iddia edildi.
Bakan Unakıtan ve 
Bakan Aksu'nun 
imzası taklit edilerek, 
sosyal denge 
sözleşmesine ilişkin 
hazırlanan sahte 
genelgeler başkentte 
bomba etkisi yaptı. 
Olayın ortaya çık
masının ardından 
Maliye Bakanlığı 
Müsteşar 
Yardımcısı Zekeriya 
Şarbak imzasıyla 
yayınlanan 
genelgede, sahte

belgelere itibar 
edilmemesi yönünde 
valilikler uyarıldı. 
Genelgede şunlar 
kaydedildi: 
"Son günlerde 
Bakanlığımıza intikal 
eden ve sahte olarak 
düzenlendiği 
anlaşılan bir Bakanlık 
oluruna istinaden 
Bakanlığımız müfet
tişlerince belediyeler 
hakkında düzenlen
miş bulunan kamu 
zararı raporlarıyla 
ilgili olarak bütün 
idari ve yasal 
işlemlerin durdurul
duğu yönünde 
belediyelere 
gerçek dışı bilgiler 
ve sahte onay örnek
leri gönderildiği 
anlaşılmıştır.” 
denildi.

444 2 288

Tûriuyv'nin Sûo<?rm3r<dlar' ncjn onyız,

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

bahar çiçek açtı 
Haziran sonuna kadar 
: 1.75 VTl olarak sabitledik!

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

fiyatına
vade 
farklı

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOM0KAY ‘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.
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 hekimlerin 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 ücre(idir) herhangi bir şevke gerek 
olmadan çekiminizi yaptırabilirsiniz.

KEMİK ÖLÇÜMÜ TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmak

tadır. Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra 
raporunuzu alabilirsiniz.

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

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) 513 65 30
✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ) Fax: (0.224) 513 65 18

DOĞAL GAZLI HAYAT
OH NE RAHAT
TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI

8 TAKSİT
AYDA 22.5 $

F 24 NİSAN Ş
31 MAYIS

6 TAKSİT
AYDA 30$

Fi HAZİRAN 1 
r 30 HAZİRAN

L
TARİHLERİ ARASINDA /i 

ABONE OLANLAR J
İÇİN Jİ

GEMDAŞ
DOĞAL GAZ

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş

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

“Para tasarruf etmek, için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. °

ELEMAN ARANIYOR
SIVACILAR ve MONTAJCILAR 

ARANIYOR
COŞKUN YAPI

ALÜMİNYUM DOĞRAMA - PLASTİK PANJUR 
ÇELİK KAPI * DUŞA KABİN 

SİNEKLİK - MENFEZ

Hizmet Cad. Anayol Sitesi No: 310. Durak 
Tel: 538 70 96 Küçük Kumla

100 M3 DOĞAL GAZ

24 NİSAN’DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADAR 
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m’) DOĞAL GAZ BEDAVA 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.

İrtibat Tel : 513 29 29
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Beslenme alışkanlığı bebeklikte başlıyor
Bebeklikten Ergenliğe 
Sağlıklı Beslenme 
Rehberini meslek
taşlarıyla birlikte 
yazan beslenme ve 
diyet uzmanı Taylan 
Kümeli, yemek soru
nunun bebeklik yıl
larındaki yanlış veya 
hatalı beslenme 
alışkanlığından kay
naklandığını söylüyor. 
Günümüz insanın en 
büyük sorunlarından 
biri kilo problemi. 
Yanlış beslenme şek
linden kaynaklanan bu 
sorun, hareketsiz bir 
yaşam tarzıyla bir- 
leşince büyük sağlık 
sorunlarına sebep ola
biliyor. Bu sorundan 
kurtulmak isteyenlerin 
ise sıklıkla başvur
duğu yöntemlerin 
başında öldürücü 
diyetler geliyor. Bu 
rejimler başarıyla 
tamamlansa da verilen 
kilolar kısa zamanda 
katlanarak kişiye geri 
dönüyor. Sağlıklı bir 
vücuda sahip olmayı 
bebeklik yıllarında 
edinilen alışkanlıklara 
bağlayan uzmanlar, 
aileleri çocuklarının 
beslenme düzenini 
belirleme konusunda 
uyarıyor. Doğru 
beslenmenin yetişkin
likte öğrenilmesinin 
çok zor olduğunu 
hatırlatan uzmanlar, 
anne ve babaların bu 
konuda çok bilinçli

olması gerektiğini 
belirtiyorlar. 
‘Bebeklikten Ergenliğe 
Sağlıklı Beslenme 
Rehberi’ni meslek
taşlarıyla birlikte 
yazan beslenme ve 
diyet uzmanı Taylan 
Kümeli, 0-18 yaş 
arasındaki yemek 
yeme alışkanlığının 
önemi üzerinde duru 
yor. Türkiye’de kilo 
probleminin ergenlikle 
birlikte gündeme 
geldiğine dikkat çeken 
Kümeli, sorunun 
bebeklik yıllarındaki 
beslenme alışkanlığın
dan kaynaklandığını 
söylüyor. Kümeli, 

ülkemizde 
doğru beslenme de 
yince sıkı ve öldürücü 
rejimler akla geliyor. 
Bu çok yanlış bir 
davranış şekli. Çünkü 
sağlıklı bir vücuda 
sahip olmak için sıkı 
rejimler yapmak değil, 
bebeklik yıllarında 
kazanılan yeme

alışkanlığını 
değiştirmek gereki 
yor." diye konuşuyor. 
Beslenme ve diyet 
uzmanı, beslenmeyle 
ilgili bilgilenmeden 
geçen yılların birtakım 
yanlış ve hatalı 
önyargıların oluşması
na sebep olduğunu 
anlatıyor. Çocukluktan 
itibaren büyümeyle 
birlikte doğru beslen
menin öğretilmesinin 
önemine değinen 
Kümeli, bu yıllarda 
kazanılan bilincin hay
atın bütün evresini 
etkilediğini ifade ediy
or. Kümeli, anne ve 
babaların çocuklarına 
belli bir yaşa gelene 
kadar sağlıklı beslen
me konusunda rehber
lik etmesi gerektiğini 
kaydediyor. Taylan 
Kümeli şöyle devam 
ediyor: "Ebeveynler 
genellikle çocuklarını 
doyururken bu beslen
me tarzının evlat
larının sağlıklarını etk

ileyebileceğini düşün
müyor. Çocukları ne 
kadar toplu olursa o 
kadar sağlıklı ola
cağını sanıyorlar. Kişi 
de hayatının ilerleyen 
dönemlerinde çocuk
luk yıllarında 
kazandığı davranışları 
devam ettiriyor. Bu 
nedenle anne ve 
babalar çocuklarını 
beslerlerken çök 
dikkatli olmalı ve bu 
yillarda kazanılan 
alışkanlıkların hayatın 
bütününü etkilediğini 
unutmamalıdır.” 
Taylan Kümeli, 
hastalığa sahip 
olmadan doğru 
beslenme alışkan
lığının kazanılması 
gerektiğini dile 
getiriyor.
Altıncı aydan sonra 
azar azar ayına 
uygun ek besinlere 
başlanmalıdır.
Muhallebi yerine 
yoğurt, bisküvi-süt 
karışımı yerine 
ekmek-süt karışımı 
verilmelidir. Ek besin 
olarak kesinlikle 
muhallebi gibi 
nişastalı mamalar 
yedirilmemeli.
Süte; şeker, bal gibi 
tatlandırıcılar 
eklenmemelidir.
Bebeğin yediği besin
lerin miktarı, aynı 
aydaki başka bebek
lerle kıyaslanma- 
malıdır.

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

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

ELEMAN ARANIYOR
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

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

S ELEMAN ARANIYOR
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 

PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 
► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen

► Askerliğini yapmış
►30 yaşını aşmamış

► Gemlik-Orhangazi-İznik bölgelerini bilen 
►Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
►Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu 

► Ön Muhasebe bilgisi olan B 
Bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN ARANIYOR!
Müracaatların fotoğraf ve 
ikametgah fotokopisi ile 
şahsen yapılması rica olunur.

273 27 67
250 34 50 |

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr
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İyot eksikliği hastalığa neden oluyor Alzheimer ve parkinson neden artıyor?
Konya İl Sağlık 
Müdürü Dr. Haşan 
Küçükkendirci, iyot 
eksikliğinin dünyada 
korunabilir zeka ger
iliğinin sık neden
lerinden biri 

^olduğunu ve iyottan 
yetersiz beslenen 
çocukların akranları
na göre 13.5 puan 
zeka kaybına 
uğradığını belirterek, 
yeterli iyot alımı için 
iyotlu tuz kullanıl
ması gerektiğini 
söyledi.
iyot yetersizliğinin, 
insan gelişimini 
olumsuz etkileyen 
önemli bir halk 
sağlığı sorunu 
olduğunu kaydeden 
il Sağlık Müdürü 
Küçükkendirci 
şunları kaydetti: 
"En yıkıcı etkileri, 
erken gebelik döne
minde beyin ve 
merkezi sinir sistemi
nin gelişimini boz
masıyla okul çağın
daki çocuklarda geri 
dönüşü mümkün 
olmayan öğrenme 
yeteneğinin azaltıl
masına neden olur. 
İyot, insan vücudun
da çok az miktarda 
bulunan, normal 
büyüme ve gelişme 
için gerekli bir ele
menttir. Günlük 
alınması gereken 
miktar bir toplu 
iğne başı kadar 
azdır. Vücudumuzda 
başta beyin olmak 
üzere tüm organların 

düzenli çalışmasın
da, büyüme ve 
gelişmenin tam 
olmasında, vücudun 
ısı ve enerjisinin 
devamı için gerekli 
olan hormonların 
yapımında kullanıl
maktadır. İyot 
vücudumuza besin
ler, su ve deniz ürün
lerinin tüketimiyle 
alınır. Ülkemizde de 
besinler ve içme 
suyuyla yeterli iyot 
alınamamakta, 
çocuklarımız ve 
yetişkinlerimiz iyot 
yetersizliği ve ona 
bağlı sorunlardan 
etkilenmektedir.
İyot yetersizliği 
hastalıklarını önle
mek için iyot alimini 
artırmalıyız. Bu 
nedenle ülkemizde 
sofralık tuzlar iyottan 
zenginleştirildi ama 
kullanımına dikkat 
etmek gerekiyor. 
Tuzdaki iyot ısı, ışık 
ve nemden olumsuz 
etkilenir. Bunu önle
mek için iyotlu tuz 
renkli, kapaklı bir 
kapta veya dolap 
içinde ışık almayacak 
şefaVefe srjfc'amYTdiV, 
saklandığı yer 
kuru olmalıdır.
Bunun yani sıra 
tuz içinde bulunan 
iyodun yemek 
pişerken kaybolma
ması için yemek 
ateşten indirildikten 
sonra veya 
sofrada yerken 
ilave edilmelidir."

İyot eksikliğinden 
kaynaklanan 
hastalıklarla ilgili 
bilgi veren Dr. 
Küçükkendirci, 
"Anne karnında ve 
bebeklikte; düşük, 
ölü doğum, bebek 
ölümünde artma, 
zeka geriliği, 
sağırlık, cüceliğe 
neden olur. Çocuk 
ve gençlikte, guatr, 
büyüme geriliği, . 
zihnin yeterli çalış
maması, öğrenmede 
güçlük, okul 
başarısızlığını da 
etkiler. Yetişkinlerde 
ise guatr, tiroid 
beziyle zihnin 
yeterli çalışmaması, 
güçsüzlük gibi 
çeşitli hastalıklara 
yol açar, iyot eksik
liği dünyada korun
abilir zeka geriliğinin 
sık nedenlerinden 
biridir ve iyottan 
yetersiz beslenen 
çocuklar akranlarına 
göre 13.5 puan zeka 
kaybına uğrar. 
Bu nedenle 'iyotlu 
tuz, akıllı tuz' doğru 
bir tanımlamadır. 
Bizler de özellikle 
ATf*Siîltfd Ûl'lîîdk 
üzere, toplumun 
bilinçlendirilerek 
iyotlu tuz kul
lanımının artırılması 
ve uygun koşullarda 
saklanması, kullanıl
ması konusunda 
eğitim çalış
malarımıza devam 
ediyoruz" şeklinde 
konuştu.

Uzmanlar, alzheimer 
ve parkinson 
hastalıklarının insan 
ömrünün uzamasıyla 
arttığı görüşünde. 
Dünyada 50 yaşın 
altında 100 binde 50 
kişide, 70 yaş 
üzerinde 100 binde 3 
bin kişide görülen 
Parkinson hastalığı 
ve kadın-erkek tüm 
dünyada yaklaşık 20 
milyon kişiyi etk
ileyen, 65 yaşın 
üzerinde her 20 kişi
den birinde, 90 yaşın 
üzerindeyse her iki 
kişiden birinde 
ortaya çıkan 
Alzheimer hastalığı 
hakkında bilgiler 
veren Acıbadem 
Kozyatağı Hastanesi 
Nöroloji Uzmanı Prof. 
Dr. Fehim Arman, 
"Alzheimer ve 
Parkinson, isimleri 
son yıllarda sıkça 
duyduğumuz 
hastalıklardan ikisi. 
Dünya Parkinson 
hastalığını en çok 
boksör Muhammed 
Ali ile tanıdı. Belki bu 
yüzden Parkinson, 
zihinlerde uzun yıllar 
boksör hastalığı 
olarak kaldı. Yaşlı 
insanların yaşadiğı 
her unutkanlık da 
"Alzheimer" olarak 
nitelenir oldu. Oysa 
ne Parkinson boksör 
hastalığı ne de 
Alzheimer basit bir 
unutkanlık. Her iki 
hastalık da çok ciddi

sayıda kişiyi etkiliyor. 
Parkinson, 40-70 
yaşları arasında ve 
erkeklerde daha sık 
görülen bir hastalık. 
En önemli belirtisi 
titreme.
Beyindeki bazı sinir 
hücrelerinin yavaş 
yavaş işlevini kay
betmesi sonucu, 
çeşitli zihinsel 
bozukluklarla ortaya 
çıktığı artık iyi bilinen 
Alzheimer 
hastalığıysa, ilerleyi
ci ve geri dönüşsüz 
bir özelliğe sahip" 
dedi.
Prof. Dr. Arman, her 
iki hastalıkla ilgili 
tüm dünyada araştır
malar yapıldığını 
ancak tüm bunlara 
karşın sadece iler
lemesinin 
yavaşlatılabildiğini 
kaydetti.
"HER TİTREME 
PARKİNSON 
DEĞİLDİR"
Nöroloji Uzmanı Prof. 
Dr. Arman, 
Parkinson'un, uzun 
bir süreçte kendini 
gösterdiğini ve yavaş 
seyreden bir hastalık 

olduğunu belirterek, 
beyindeki bazı 
hücrelerin hasar 
görmesi ve eksilme
siyle ortaya çıktığını 
söyledi. "Bu hasar- 
lanma sonucu, 
beyinde dopamin adı 
verilen maddenin 
eksikliği söz konusu 
olur" diyen Prof. 
Arman, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Dopamin, bilgilerin 
hücreler arasında ile
timini sağlayarak 
vücut hareket ve 
dengesinin düzgün 
olmasını sağlar.
Yetersiz dopamin 
varlığında hastalık 
belirtileri görülür. 
Bu maddenin azal
masına bağlı olarak 
kişinin hareket 
işlevleri etkilenir ve 
hastalık belirtileri 
ortaya çıkar.
Yapılan çalışmalar, 
hastalığın nedenini 
kesin olarak ortaya 
koyamıyor ancak 
yaşlanma süreci, 
çevresel faktörler 
ve genetik bir 
etkinin olduğu 
düşünülüyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513.45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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
Esklhisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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P3> RKCflN PETROL
Petrol Ofisi “Akaryakıtta Güvence"

Alaattin AKCAN

40 YTL'lik AKARYAKIT ALANA 
OTO YIKAMA BEDAVA!

BAY ve BAYAN POMPA GÖREVLİSİ ARANIVÖlT
İstiklal Cad. Dörtyol Ağzı Mevki. GEMLİK Tel (0224| 51310 70 Fa: 514 SS 41



Bursa Yerel Gündem 21'in ilçelerde düzenlediği "Bursa'mızı Tanıyalım Tanıtalım" konulu bilgi yarışmasında Gemlik birincisi 
olan Celal Bayar Anadolu Lisesi dün Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan finalde il beşincisi oldu. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

10 Haziran 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

5 il için deprem 
alarmı verildi

Bayındırlık Bakanhğı'nca 5 ilde
ki çalışmalar sonucunda orta 
büyüklükteki bir depremde 
bile binaların yüzde 75’inin 
kullanılamaz hale geleceğini 
açıklandı. Haberi sayfa 7’de

Belediye, Katlı Otopark’tan elde edilecek gelirlerle amatör kulüplere malzeme yardımı yapacak

Katlı Otopark’ın saati 1YTL
Güne Bakış

ri GÜLER
_guler@hotmail.com

Bir harfin ettiği
Türkçemiz çok ilginç bir dildir.
Bazı kelimeleri nereye çeksen gider.
Farklı söyleyişlerde, farklı anlamlar 

çıkar ortaya..
Onun için Türkçe konuşmada ve yazma

da çok dikkatli olmak gerekir.
Biz gazeteciler, bazı zamanlar

Türkçe’nin gazabına uğrarız.
Yoğun çalışma temposu içinde 

yazdığımız yazıyı okurken hatamızı göre
meyiz.

Düzeltmenimiz olmadığı için, hatalı 
sözcüğü, hatasızmış gibi görür ve okuruz.

Türkçe’de yazılımda bazen bir harf sizi 
çok güç duruma sokabilir.

Bilgisayarın yazılım tuşlarına dün benim 
yaptığım gibi (m) yerine (v) basar ve de 
okurken bunu göremezseniz, kötü anlam
lara neden olacak sözler ortaya çıkara
bilirsiniz.

Veya yine, dünkü gazetemizin ikinci 
sayfasının üst başlığındaki olduğu gibi 
"bariyer” sözü yerine” kariyer” ya 
zabilirsiniz.

Burada “b” harfi yerine giren “k” harfi 
başlığı anlamsız kılabilir.

Böylece Türkçe’nin gazabına uğraya
bilirsiniz.

Bu durumlar sizin, “kaş yapayım derken 
göz çıkarma” niza neden olur.

Belki de bazıları için komik duruma da 
düşebilirsiniz.

Ama bunlar olmayacak şeyler değildir.
Yerel bir gazetenin az sayıdaki personeli 

ile zaman zaman bunları yaşayabildiğimiz 
gibi, yüzlerce kişinin çalıştığı büyük 
gazetelerde bile bundan daha kötü durum
lar yaşanabilir.

Dikkatli okuyucularımıza bizi uyardıkları 
için teşekkür ediyorum.

Belediye Meclisi, 
Haziran ayı ikinci 
toplantısında, 2006- 
2009 yılları Stratejik 
Plan Uygulamalarını 
ele aldı. Yapılmakta 
olan Kapalı Spor 
Salonu’na Celal 
Bayar adının veril 
mesi önerisi, Stadın 
“Atatürk" adını taşı 
dığı için kabul edil 
medi. Kapalı Spor 
Salonu’nun adı da 
"Atatürk" olacak.
Meclis, Manastırdaki 
Spor Salonu’nun 
aylık ücretini de 30 
YTL olarak belirledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3’de

AS Merkez Otoparkı’nda öldürülen Süleyman Coşkun’un katil 
zanlısının yakalanması çalışmaları sürüyor. Katinin robot resmi çizildi

İşte Süleyman’ın katili
DYP Orhangazi eski İlçe 
Başkanı, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Orhangazi Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Başkanı 
52 yaşındaki Süleyman 
Coşkun'u, Yeni Yalova 
Yolu'ndaki AS Merkez 
otoparkında öldüren şüphe
linin robot resmi çıkarıldı. 
Jandarma tarafından görgü 
tanıklarının verdiği bilgiler 
doğrultusunda robot resmi 
çıkarılan şüphelinin izine 
rastlanamadı. Yaklaşık 1.75 
boyunda, 40-45 yaşlarında,

60-65 kilogram ağırlığında, 
esmer tenli ve düzgün şiveli 
olduğu belirtilen şüphelinin, 
silahlı saldırı sırasında 
beyaz gömlek, siyah kumaş 
pantalon ve kahverengi 
kemer taktığı belirtildi. 
Cinayetin ardından 
"Jandarmaya teslim 
olacağım" diyerek olay 
yerinden kaçıp bir minibüsle 
kayıplara karıştığı belirtilen 
şüphelinin yakalanması için 
jandarmanın soruşturması 
sürüyor. BHA

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:_guler@hotmail.com
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Hak... Hukuk...Güvenlik..

Terme Kaıtalrtııı yanındaki baraka tıhlj
Seyfettin SEKERSÖZ GURBET ------ '~~~Seyfettin SEKERSÖZ

Hak, hukuk, güvenlik yurttaş kimliği taşıyan 
herkese lazım..

İnsan hakkı...
İnsan Hakları Hukuku...
Can ve mal güvenliği...

. Anayasayla da tanımlanmış..
Ne yazık ki...
“Anayasayı bir kez delmekle bir şey 

olmaz..”
“Verdimse ben verdim.."
“Benim memurum işini bilir”düşünce 

yapısının hakim olduğu ülke yönetim 
anlayışının vardığı sonuç..

Haksızlık..
Suistimal..
Rüşvet...
Adam kayırma...
Peş keş çekme..
Hukuk tanımazlık..
Can ve mal güvensizliği..
Büyük kentlerin hali ortada..
Kentin ön yüzüyle arka yüzü arasında 

giderek açılan derin ve ciddi uçurumlar var.
Dolayısıyla iki kesim arasında itişme var...
Kakışma var.
Çatışma var..
Körükleyenler çatışmayı, itişmeyi, kakış

mayı vuruşma noktasına getiriyor.
Gelir-gider dengesi sürekli açık veriyor.
Tüketim bombardımanıyla alış veriş gir 

dabına giren halk bir türlü tünelin ucunu 
göremiyor.

Göremez de...
Üretim yok..
Tembellik çok..
Kahveler, parklar boş insanlarla dolu..
Köylü kente göçüyor.
Tarım alanları sanayiye kurban ediliyor.
İnsanı insan yapan değerlerden bir bir uza

klaşılıyor.
Yoksulluk sınırı aşılamaz boyutlara ulaşı 

yor.
Üretmeden tüketme alışkanlığı toplumsal 

yapıyı bir ur gibi sanyor.
Bedavacılar, kapkaççılar, vurguncular den

geleri alt üst ediyor.
Sokağa hakim oluyorlar.
Namuslular evlerinden çıkamıyor. 
Namussuzlar ortahkda kol geziyor. 
Ülkeyi, yönetenler ve tabii ki yönetilenler

aymazlık içinde..
Saldım çayıra Mevla kayıra..
Çayır bitti..
Mevlanın gücüyle nereye kadar?
Selamete giden yolda yurt sevgisi var..
Selamete giden yolda yurttaş duyarlılığı ve 

sorumluluğu var..
Selamete giden yolda iyi niyetle çalışmak 

üretmek var..
Çünkü hazıra dağ dayanmıyor..

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

reklamlarınız için bizi arayın

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Kapatılan Terme 
Kaplıcalan’mn 
bulunduğu yerde 
dışarıya akan sıcak 
suyun yanına yapılan 
baraka, Belediye 
Zabıta ekipleri 
tarafından yıktırıldı. 
Bölgede görülen bir 
çok olumsuz insan
ların kaldığı ve 
çevreye rahatsızlık 
vermemeleri için 
yıktırılan metruk 
barakada oturanlar 
da eşyalarıyla birlik 
te dışarıya çıkarıldı. 
Terme Kaplıcalarının 
yanında akan ve 
vatandaşların evle 
rine su aldıkları yerde 
bulunan metruk 
barakaya yerleşen 
vatandaşların 
burada yaşamalarına 
tepki gösteren çevre 
sakinleri sürekli 
olarak şikayette 
bulunmuşlardı. 
Belediye zabıta 
ekipleri yapılan 
şikayetleri de değer
lendirerek, dün 
kepçelerle barakayı, 
yıkarlarken artan 
molozları da 
kamyonlara yükle 
yerek kaldırdılar.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Gemlik Ticaret Sicili Memurluğundan 
Sicil No : Gemlik / 2526

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE HARUN GIDA

MADDELERİ NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT 1
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9 

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 I 
tasfiyeye girmiş olup tasfiye memurluğuna M 
Harun Çıkrıkçı'mn atanmasına karar ve 
rildiği,

Memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve 
eklerin tetkikinden anlaşılmakla, keyfiyetin 
02.05.2006 tarihinde tescil edildiği, şirket 1 
alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte I 
ve bir yıl zarfında yukarıda adresi yazılı tas- I 
fiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.-a

(5/A) (9/233211-233212-233213)
B- I
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Belediye, Katlı Otopark’tan elde edilecek gelirlerle amatör kulüplere malzeme yardımı yapacak

Katlı Otopark’ın saati t YTL
Belediye Meclisi, Haziran ayı ikinci toplantısında, 2006-2009 yılları Stratejik 
Plan Uygulamalarını ele aldı. Yapılmakta olan Kapalı Spor Salonu’na Celal 
Bayar adının verilmesi önerisi, Stadın “Atatürk” adını taşıdığı için kabul 
edilmedi. Kapalı Spor Salonu’nun adı da “Atatürk” olacak. Meclis, Manastır 
daki Spor Salonu’nun aylık ücretini de 30 YTL olarak belirledi.

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Belediye Meclisi 
Haziran ayı ikinci 
toplantısında önemli 
kararlar aldı. 
Meclis, Kültür 
Merkezi’nin altında 
bulunan Spor 
Salonunun ücretini 
belirlerken, katlı 
otoparkın paralı 
olmasına karar verdi. 
Meclis, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un katılmadığı 
toplantıyı Meclis 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz yönetti. 
Pazartesi günü 
yapılan ilk toplantıda 
İmar Komisyonuna 
havale edilen konular 
hakkında Komisyon 
Başkanı Cemal 
Aydın Aybey üyelere 
bilgi verdi. 
Komisyona havale 
edilen konular meclis 
üyeleri tarafından 
kabul edilirken, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanındaki arsa 
ile Belediye Hizmet 
alanı olarak imar 
planına işlenmesi 
istenen Marmarabirlik 
Depolarının da 
Belediyenin 3 yıllık 
stratejik planına 
işlenmesinin uygun 
olduğu belirtildi. 
STRATEJİK PLAN 
KABUL EDİLDİ 
Gemlik Belediyesinin 
hazırladığı 2006-2009 
yılları Stratejik 
Plan Uygulamasında 
aksayan bölümler, 
meclis üyeleri tarafın
dan eleştirilerek, 
düzeltilmesinin uy 
gun olacağı belirtildi. 
Hazırlanan plan 
taslağında, belediye 
personelinin 
sayısının azlığı ve 
alt yapısının yeterli 
olmamasının yanı 
sıra, çalışma heye
canının da yok olması 
görüşü savunulurken, 

, belediye çalış
malarının katılımcı, 
şeffaf olmasının 

, gerektiği belirtildi.
Gemlik, ulaşımı ile 
bir çok konunun 
kangrene dönüştüğü 
bunun için toplumsal 
tepki gösterilmediği 
taktirde 
Büyükşehir'den kim

senin İlgi göster
meyeceği görüşünde 
birleşilirken 
Belediyenin yaptığı 
özelleştirme işlerinin 
takip edilmesi gerek
tiği ortaya atıldı. 
Kurulan fabrikaların 
Gemlik'i güçlü yap
madığı aksine vergi
lerini başka yerlere 
ödemelerinin yanı 
sıra işçilerini de 
dışarıdan getirdikleri 
için zarar verdiğini 
dile getiren meclis 
üyeleri, Gemlik'le 
ilgili geniş kapsamlı 
envanter çalışması 
yapılmasını istediler. 
Gemlik Belediyeşinin 
yaptığı çalışmalarla 
ilgili gazete ya da 
broşür gibi yayın 
organları ile tanıtım 
yapılması istenirken, 
Belediyenin ne kadar 
parasının olduğu ve 
neler yapabileceğinin 
halkı açıklanması 
gerektiği belirtildi. 
OTOPARK 
ÛCRETLENDİ 
Öte yandan, sürekli 
olarak gündeme 
getirilmesine karşın 
Başkan Mehmet 
Turgut'un bir türlü 
kabul etmediği katlı 
otoparkın ücretli 
olması dün alınan 
karar ile kabul edildi. 
Plan Bütçe 
Komisyonu tarafın
dan belirlenen tarife 
ye göre, katlı otopark
tan 3 saate kadar 1 
YTL. 7 saate kadar 2 
YTL. 12 saate kadar

Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısında 
Katlı Otopark’ın ücretli olması kabul edildi.
* ....  M Ü.... £

3 YTL ve 24 saat için 
5 YTL'alınması uygun 
görülürken, aylık 
abonman ücretinin 
ise 50 YTL olması oy 
birliği ile kabul edildi. 
Katlı otoparktan fay
dalanacak motosik
letler ve bisikletlere 
yüzde elli indirim 
yapılacağı açık
lanırken, gazilere 
ücretsiz faydalanma 
imkanı sağlandı. 
Katlı otoparktan elde 
edilecek gelirin ilçede 
bulunan amatör spor 
kulüplerine belediye 
nin belirlediği oranda 
malzeme yardımının 
da yapılacağı 
bildirildi.
Belediye Meclisi’nde 
ayrıca Manastır da 
bulunan Belediye 
Kültür Merkezi’nin 
altında bulunan 
Jimnastik 
Salonundan fay
dalanacak kişilere 
uygulanacak ücret de

belirlendi.
Buna göre belediye 
nin çalıştıracağı 
ve beden eğitimi 
öğretmeninin görev 
yapacağı salondan 
faydalanmak isteyen 
vatandaşlar aylık 
olarak 30 YTL 
ödeyecekler.
KAPALI SPOR 
SALONUN ADI 
ATATÜRK 
OLARAK KALDI 
Belediye Meclisi 
ayrıca Pazartesi 
günü MHP'li Osman 
Doğan'ın Kapalı Spor 
Salonu’na Celal 
Bayar isminin 
verilmesi teklifini 
mevcut spor 
sahasının isminin 
Atatürk Stadı olması 
ve yanındaki salo
nunda bu isimle 
anılacağı için 
Milli Eğitim ve Spor 
Komisyonu görüşü 
doğrultusunda 
kabul etmedi.

Kartanesi Güneşe gözlerini kapattı.
Bülbül sesleriyle karışmış bir annenin feryadı; 

sabah cama yapıştırdı yüzümüzü.
Bir annenin feryadı hiçbir şeye benzemez.
Küçücük bir bebek. Adı kartanesi.
Tüm bahçelerdeki ağaçların rüzgârı kesildi 

iğde kokuları, hanımeli kokuları kayboldu anne 
çığlığının içinde. Pencereden annesine el sal
layan bir buçuk yaşındaki siyah lüle saçlı, kara 
gözlü Kartanesi çakılıvermişti güneşin yeni 
uyandığı sabahına.

Ölüm sinsice sokuluvermişti annenin 
penceresine.

"Analara kıymayın efendiler, analardır ana 
yapan adamı" sözleri tül perde gibi sallanıyor 
penceremin perdesinde.

Güneş griydi, üşütüyordu her yanımızı.
Acının sesi anlatılabilir mi? Ananın yüreğin

deki yangın? O sevgi? Yaşaması için büyümesi 
gereken sevgi yangına dönüveriyor.

Çocuk sesinin kesildiği bir kent, köy 
düşünün.

Yaşam yoktur çocukların olmadığı dünyada.
En güzel hareketi pırıltıyı, sesi o minik beden

ler çıkarırlar.
Geleceğin, insanlarının üzerine perdeler 

örtülmemeli gölgede kalmamalı minik bedenler.
Açık olmalı pencereler ama korunaklı, ana 

kucağı gibi güvenli.
Sokaklardan korurken, en büyük tehlike 

yanıbaşımızdadır oysa.
Anaların yüreklerinde karlar yağmasın. 

Donmasın güneşte Ana gözler, kapanmasın 
annelerin pencereleri.

Ağaçlar gölge olmasın güneşimize.
Ana ağıt yakarken gazeteciler Kartanesi'nin 

resmini nasıl yürüteceklerinin hesabını da yap
masın.

Ne garip şu insan. Yer içer, yürür, konuşur, 
ağlar, güler. Savaşlar çıkarır, barışa sırt çevirir.

Her biri kukla. İpler başkasının elinde.
Düşlerinde kaybolan, acıyla büyüyen insan, 

etleri boşaltıldığında bir kemik yığını her biri.
Canı kanı ruhu değil mi onu insan yapan?
Ruhsuz insanlar değil mi, savaşlarda bebelere 

katleden? Kadınlara tecavüz edip işkence 
edenler.

Hayatı ıskalayan insanoğlu-kızı.
Aptal makinesi.
Yer içer, sevişir, savaşır, ağlar, güler.
Ne yazık ki; sevgi ekilmeyince insan ruhu da 

insansızlaşıyor. Insansızlaşan dünyada bebeler 
tehlikede.

Ya pencereden düşer bir anlık gözden kaçışta, 
ya da dipsiz kuyularda boğulur. Uyurken 
tükürüğünden boğulan, nazar boncuğunu 
yutan bebelerle dolu hastaneler.

Acı makinesinde yoğrulan insanların bebeleri, 
yaşamın ağındaki tuzaklara el sallıyor.

Kartanesi'nin öldüğü saatte kim bilir kaç 
bebe öldü, kaç?

Pencereden annelerini işe geçirirken el sal
layan, ağlayan bebeler yaşar yanıbaşımızda.

Kartanesi bebek bugün annesine el sallaya- 
madı pencereden.

Kar yağdı bugün bir annenin korunaklı 
bahçesine. Bir Kartanesi gelincik gibi 
sönüverdi, ekilmemek üzere.

Güneş alabildiğine cömert olduğu anlarda, 
kim bilir kaç tane annenin yüreğindeki 
pencereler kapandı, kim bilir?

İnsan olmanın insanca yaşamanın 
becerisinde kaç kişi var, şu evren denilen son
suzlukta bir nokta kadar yer kaplarken.

Küçücüğüz..
O Kar bebekten daha da küçücüğüz.
Gelişmişliğin göstergesi bebek ölümleri değil 

midir?
Ya savaşta yitirilen bebeler, çocuklar?
Şu*anlarda irak'da, Filistin' de bebekler 

öldürülüyor. Bebeler korunaksız.
Afrika da açlıktan ölen bebeler, çocuklar?
Bahçelerimizi çitlerle örerken; o küçücük 

bedenleri korumayı öğrenemedik bir türlü
Ne oldu bize?
Bir Kartanesi bebek güneşe gözlerini kapattı. 
Bir anne pencerelerini kapattı.
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CBAL öğrencilerinden yuva cocuklanna yardım Gemlik Lisesi öğrencileri 
piknik yaparak stres attı

Seyfettin SEKERSÖZ

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğretmen, 
veli ve öğrencilerinin 
katkılarıyla alınan 
malzemeler Sırame 
şeler Çocuk Yetiş 
tirme Yuvası'na 
götürüldü.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Sosyal Yardım 
laşma ve Dayanışma 
Kulübü tarafından 
toplanan başta 
temizlik malzemeleri 
olmak üzere yetiştir 
me yurdunda bulu

nan çocuklara temin 
edilen iç çamaşırları 
ile yazlık giysileri 
dün öğrencilerinde 
yaptığı ziyaretle 
götürüldü.
Öğretmenler Lokman 
Mütevellizade ile 
Halil Gemici’nin 
kafile başkanlığında 
otobüsle yola çıkan 
öğrenciler, futbol 
topları, voleybol top 
lan, yuvadaki çocuk
ların ihtiyacı olan 
yazlık giysiler, mayo 
lar, yaz meyveleri 
ayakkabıları torba 

lara ve kolilere 
doldurarak 
otobüsün bagajına 
yüklendi.
Okulun Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Kulübü'nün bu 
tür yar dımları 
sürekli yaptığı 
bildirilirken öğrenci
lerin harçlıklarından 
ayırdıkları paralarla 
yuva çocuklarına 
yaptıkları 
katkılar veliler 
ile okul yönetimini 
sevindirdi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl ilkini 
gerçekleştirdikleri 
İznik Gölü 
kıyısındaki 
piknik sevgisini 
bu yıl tekrarlayan 
Gemlik Lisesi 10/1 
sınıfı öğrencileri 
gün boyu eğlenerek

bir yılın stresini 
üzerlerinden attılar. 
Geçen yıl başlattık
ları gezi ve 
piknik sevgisini 
bu yılda tatmak 
isteyen öğrenciler 
hazırladıkları 
yiyecekleri de 
paylaşarak yemek 
sorunıinu çözdüler.

Aralarında 
futbol ve voleybol 
maçları da yapan 
Gemlik Lisesi 10/1 
sınıfı öğrencileri 
aynı geziyi gelecek 
yaz aylarında da 
tekrarlayarak 
Lise yıllarını 
unutulmaz kılacak
larını söylediler.

| ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAY n ÖZALP EU

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 n?

_ _ _ _ _ 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

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

İMAM ASLAN 
DİNLENMESİ TESİSLERİ’NE

ELEMANLAR ARANIYOR
Akaryakıt istasyonumuz ve 

Restaurantımız ve açılacak olan 
Konfeksiyon Mağazamızda çalışacak 

► Sekreter
► Market Reyon Elemanları

► Konfeksiyon Tezgahtarı
► Pompacılar

► Bilgisayar Kullanabilen Sekreter 
► Güvenlik Görevlisi

► Garson ve çeşitli bölümlere 
BAY ve BAYAN

ELEMANLAR alınacaktır.
Tel: (0.224) 513 23 94 pbx Fax: (0.224) 513 Tİ 02

Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK 
cetinaslan@aslanpetrol.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:cetinaslan@aslanpetrol.com.tr
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CBAL bilgi yarışmasında il beşincisi oldu
Elif ESMEN
Bursa Yerel Gündem 
21'ln İlçelerde düzen
lediği "Bursa'mızı 
Tanıyalım Tanıtalım" 
konulu bilgi yarış
masında Gemlik 
birincisi olan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
dün Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
yapılan finalde 
II beşincisi oldu. 
Bursa elemelerinde 
başarılı olan ve finale 
kalacak 7 Lise arası
na giren Celal Bayar 
Anadolu Lisesi dün 
yapılan final 

■I

W GEMLİK

yarışmalarında İlk 
üçe giremedi.
Yerel Gündem 
21 ve İl MIHI Eğitim 
Müdürlüğü İşbir
liğinde öğrencilere 
kent kültürü ve 
bilincini aşılamak 
amacıyla düzenlenen 
yarışmada Bursa 
Milletvekilleri, 
okul müdürleri de 
katıldılar.
Yarışmada yer alan 
okullara Bursa İle 
İlgili tarih ve coğraf 
yanın yanı sıra Bursa 
genel kültüründen 
20'şor soru yöneltildi. 
Yarışma sonunda

170 puanla Osman 
gazi Atatürk Anadolu 
Llsosl birinci olurken 
İkinciliği 160 puanla 
Ulubatlı Haşan 
Anadolu Lisesi aldı. 
Üçüncülüğü 140 
punla Nilüfer Anadolu 
Lisesinin aldığı 
yarışmada 130 puanla 
özel Emine örnek 
Lisesi dördüncü ve 
120 puanla Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi beşinci 
olabildi.
Yarışma sonunda 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencilerine 
birer çeyrek

cumhuriyet altını 
verilirken Okul 
Müdürü Idrls 
Aka'ya teşekkür 
plaketi verildi.

Sayfa 5
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UNVER TRAKTOR’den
NEVİ HOLLANDMÜJDE!... 
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK-ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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İHALE İLANI 
KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Beldemizde Yaz Festivali hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

ihale Kayıt No : 2006 / 64336

BURSARAY’da engeller kalktı
1- İdarenin 
a) Adresi : ŞÜKRÜ ALEMDAR MH. K.KUMLA/GEMLİK/BURSA
b) Telefon ve faks no : 0 224 538 16 05 - 0 224 538 16 00
c) Elektronik posta ad. (varsa): baskan_k.kumla@mynet.com
•2- ihale konusu Hizmetin '
a) Niteliği, türü ve miktarı: Ses, ışık, sahne düzeni, truss sistemi, jeneratör,

b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

konaklama ulaşım ve 2 adet sanatçı
: Küçük Kumla Sahil kesiminde
: 10-08-2006 ve 12-08-2006 tarihleri arasında

: Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık odası 
: 22 / 06 / 2006 - 14:oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değer
lendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks 

numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 

Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek 
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin 
içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza 
sirküleri

4,1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 

veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bent
lerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyan

name
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel 

kişinin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak 
iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taah
hütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeler
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini 
gösteren ve teklif bedelinin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyim belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak festival, konser, fuar organizasyonları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belir

lenecektir.'
6. İhale tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı Küçük Kumla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 250 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 22/06/2006 saat 14:oo e kadar Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık 
Odası adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönde 
rilebilinir.

9. İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların mik
tarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şek
linde vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kale
mi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim 

günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 2802

Bursa’nın hafif raylı 
sistemi BursaRay’da 
engelli vatandaşların 
yanı sıra çocuklu ve 
yaşlıların yolcu
luğunu kolaylaştır
mak için yapılan 33 
asansör, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin tarafın
dan hizmete açıldı. 
Başkan Şahin, Nilüfer 
Metro İstasyonunda
ki törende yaptığı 
konuşmada, sosyal 
devletin Cumhuri 
yet'in temel nitelik
lerinden biri olduğu 
nu bundan dolayı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
sosyal belediyeciliğe 
büyük önem verdik
lerini söyledi. Göreve 
geldikleri günden bu 
yana toplumsal 
dayanışmanın 
öncüsü olmak ve 
ihtiyaç sahiplerine 
destek vermek için 
birçok sosyal proje 
ürettiklerini belirten 
Başkan Şahin, “BUS- 
MEK, erzak ve kır
tasiye yardımları, 
ücretsiz muayene, 
gezici sağlık aracı 
sosyal projelerimiz
den birkaç. Bizim 
dönemimizde Bursa, 
sosyal belediyeciliğin 
farkını gördü. Bu 
anlayışımızı artırarak, 
sürdüreceğiz” dedi. 
Başkan Şahin: 
“Bursa’da engelleri 
kaldırıyoruz” 
Sosyal projeler kap

samında engelli 
vatandaşların hay
atını kolaylaştırmak 
için de önemli çalış
malara imza attık
larını vurgulayan 
Şahin, “Bursa’da son 
sayım rakamlarına 
göre, 35 bin 380 
engelli vatandaşımız 
var. Biz de proje ve 
yatırımlarımıza bu 
gerçeğe göre yön 
verdik. Yürüttü 
ğümüz çalışmalar 
çerçevesinde kent 
içi yollar ve yaya 
kaldırımlarında, 
engelli ve yaşlıların 
kullanımına uygun 
düzenlemeler yapıldı. 
Bursa’nın en işlek 
yeri olan Heykel’de 
Atatürk alt geçidinde 
rampa düzenlemeleri 
yapılarak fiziksel 
engelli vatan- 

daşlarımızın iniş 
ve çıkışlarını 
kolaylaştırdık. 
Tayyare Kültür 
Merkezi başta 
olmak üzere 
belediyemizin bütün 
birimlerinde engelli 
vatandaşların 
yaşamını kolay
laştıran düzenlemeler 
yaptık. Görme 
engellilerin karşıdan 
karşıya geçişini 
kolaylaştırmak için 
7 kavşağa sesli 
sinyalizasyon 
sistemi kurduk. 
Merhamet bütün 
duygular gibi gelip 
geçici bir duygudur. 
Toplum olarak acı
mak ve merhamet 
duymaktan daha 
öte görevlerimizin 
olduğunun 
bilincindeyiz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve 

EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA... 

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin ...

BURSAHAKİMİYET 
VEKENT 

GAZETELERİNEİLAN 
«e REM W

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 51396 83 Fax: 513 35 95

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

mailto:baskan_k.kumla@mynet.com
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5 il için deprem 
alarmı verildi

Bayındırlık 
Bakanlığı'nca 5 ildeki 
'çalışmalar sonucun
da orta büyüklükteki 
bir depremde bile 
binaların yüzde 
75’inin kullanılamaz 
hale geleceğini açık
landı. İşte o iller: 
Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sadık 
Yamaç, deprem 
riski yüksek 5 ilde 
yaptıkları çalışmalar 
sonucunda orta 
büyüklükteki bir 
depremde bile 
binaların yüzde 
75’inin kullanılamaz 
hale geleceğini 
açıkladı.
İskan Kanunu 
Tasarısı’nın 
TBMM Bayındırlık 

. Komisyonu’ndaki 
görüşmelerinde 
milletvekillerine 

u bilgi veren Yamaç, 
tasarının Avrupa 
Birliği’ne uyum 
açısından zorunlu 
olarak değiştirildiğini

belirtti.
Yamaç, göçmenler, 
yerleri kamu
laştırılanlar, ve milli 
güvenlik nedeniyle 
yerlerinin değiştir
ilmesine karar verilen 
köylülerin iskanına 
ilişkin esasları 
belirleyen tasarının 
ilk defa 1996’da 
Meclis’e sevk 
edildiğini anlatarak, 
aradan geçen 
zamana rağmen bir 
türlü yasalaştırıla- 
madığını kaydetti. 
Kanunun 1934’te 
Türkiye nüfusu 17 

milyon iken 
çıkarıldığına dikkat 
çeken Yamaç, bugün 
nüfusun 70 milyonu 
aştığını hatırlattı. 
Orta büyüklükteki 
depremde bile 
binaların yüzde 
75’inin kullanılamaz 
hale geleceği belir
lenen illerin şunlar 
olduğu öğrenildi: 
Adıyaman, 
K.Maraş, Malatya 
ve Elazığ kırsalı ile 
Ege bölgesinden 
ismi verilmeyen 
bir şehir.

Lise son sınıf öğrencisine OSS izni

Lise son sınıf öğren
cileri 18 haziranda 
yapılacak Öğrenci 
Seçme Sınavı 
nedeniyle 12-19 hazi
ran tarihleri arasında 
izinli sayılacak. 
Bakanlık konuyla

'Gemlik Körfez' s™'™'", ., www.gemlikkorfezgazetesi.com
internette adresinden okuyabilirsiniz

ilgili genelge 
yayımladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyip Çelik, 
ÖSS nedeniyle, 
ortaöğretim 
kurumlan son sınıf 
öğrencilerinin bir 

hafta izinli sayıl
malarına ilişkin 
genelge yayımladı. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ÖSS'ye girecek 
öğrencilerin son 
1 hafta izinli 
sayılacağını açıkladı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBYR

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ev markası Arstil açıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Türkiye'nin yeni 
ev markası 
Arstil Gemlik'te 
buluşma noktasını 
hizmete açtı. 
Mağazanın açılışına 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve Arçelik 
Satış Direktörü 
Koral Boro'nun yanı 
sıra davetliler katıldı. 
Arstil'in açılış 
kurdelasını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve Arçelik 
Satış Direktörü 
Koral Boro birlikte 
yaptılar.
Arstil, Mobilya,

Mutfak ve Ev Tekstilin 
de Gemlik'lilere 
yeni bir mekan 
yaratırken, ihtiyaç 
duyanların buluşma

noktası olacak. 
Kalitesi ve çeşitli 
ürünleriyle sektöre 
iddialı giren Arstil, 
Arçelik Gemlik Bayii

Genç Al Ticaret 
tarafından 
İstiklal Caddesi 
Gemlik Girişinde 
hizmet verecek.

Sağlık karnesi yerine 
çipli sağlık kartı

Türkiye işçi Emekli 
leri Derneği Bandır 
ma Şubesi Başkanı 
Mitat Günüç, 
SSK'nın yeni uygula
masıyla çalışan ve 
emeklilerin sağlık 
karnelerinin yerine 
gelecek yıldan 
itibaren çipli sağlık 
kartları getirileceğini 
belirterek, bu konu
da sigortalıların bil
gilerinin otomasyon 
sistemine kayıt 
edilme çalış
malarının devam 
ettiğini söyledi. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na bağlı 
çalışan ve emekli 
lerin bilgilerinin 
otomasyon sistem
ine yüklenme çalış
malarının devam 
ettiğini belirten 
Başkan Mitat Günüç, 
son aşamada 
Balıkesir bölgesinde
ki kayıtların yüzde 
65'inin tamam
landığını açıkladı. 
Çalışmaların yıl 
sonuna kadar bitiril 
meşinin planlandı 
ğını kaydeden 
Günüç, yeni uygula

mayla sağlık karnesi 
yerine kredi kartı 
şeklinde sağlık kart
larının getirileceğini 
söyledi. Değişim 
çalışmalarının AB 
Uyum Yasaları kap
samında yürütül 
düğüne dikkat çeken 
Günüç, "Yeni sistem
le SSK'ya bağlı 
çalışan ve emekliler, 
sağlık karnelerini 
artık kullanmayacak
lar. Bunun yerine 
getirilen kredi kartı 
benzeri çipli sağlık 
kartlarıyla vatan
daşlar direk olarak 
sağlık kuramlarına 
giderek muayene 
olabilecek ve ilaç 
yazdırabilecekler. 
Yapılan tedavi ve 
ilaçlar otomasyon 
sistemiyle karta yük
lenecek. ilaçlarını 
almak isteyenler 
eczanelerde sağlık 
kartlarını okutarak 
bilgisayardan 
yazılan ilaçları 
alabilecekler. Bu 
uygulamayla artık 
Türkiye'de sağlık 
karnesi dönemi de 
kapanacak" dedi.

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 €uro = 1.75 YTl olarak sabİUedikU 

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

vade 
farklı taksit

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

<öperbran|>
Tûrfcye'nm SOpernMrkalar'mOdn orvyv.

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr


10 Haziran 2006 Cumartesi
HABER Sayfa 9

Arada ■ Sırada AykonYiLMAz

Gemlik’te Çocuk Olmak

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE

1978 İstanbul 
Kadıköy doğum
luyum. O yıllarda 
babam İstanbul'da 
yeminli mali müşavir 
olarak devlet 
memurluğu yapmak
ta. Babam K. Kumla 
köyünün yerlisi. 
Kendisi o dönem 
kendi akranlarından 
daha farklı ilgi alan
larına sahiptir. Kitap 
okumak, briç oyna
mak gibi..

İyi ki de farklıymış 
ta bizler bugün YIL
MAZ ailesi olarak, 
onun o günlerde 
gösterdiği çabaların 
ve aldığı risklerin 
faydalarını hala görü 
yoruz.

İstanbul Kadıköy'de 
ilk bebeklik yıllarım 
geçtikten, 3 yaşıma 
geldiğimde babam 
çok radikal bir karar 
alır. Mesleğinin 
gereği olarak her 
yılın bazı aylarında 
Anadolu'daki bazı 
şehirleri mail dene
timler için turnelere 
çıkarlarmış.

Bir denetim seya
hatinde döner ve o 
tarihi gün.

Evi soyulmuştur.
Ne yapacağını 

şaşırmıştır. 
Mücadelesinin ne 
kadar masum 
olduğunu sorgular 
kendi kendine. O 
ayın ortasını zor 
ederken bazı 
arkadaşları Etiler'de 
ev, lüx otomobil 
sahibidir?

Ertesi gün basar 
istifayı. Yaklaşık 5 
yıllık memuriyet ha 
yatından sonra 
İşsizdir. Bir tesadüf 
özel bir şirkette iş 
bulur. Şirket sahipler 
derler ki 'sen dürüst 
arkadaşsın,seni 
memleketine gön
derelim, bayimiz ol.'

Neyse, aile olarak 
Bursa'ya taşınınca 
hafta sonlarında 
şimdi rahmetli olan 
petrolcü dedem 
Tahsin KORUN'un 
İncirli mahallesindeki 
evine ziyaretine 
giderdik. Aman 
Allahım neydi o

Gemllk'ln güzelliği.
Dede'min evi tek 

katlı kooperatif eviy
di. Etrafında da yak
laşık 70-80 tane 
mimarisi birbirinden 
farklı, kendine özgü 
evler vardı. Kimisi 
süs havuzunda balık 
yetiştirir. Kimisi 
kümesinde tavuk, 
kimisi hamak gerer 
keyif yapar, kimisi 
çardağının altında 
rakı İçerdi.

Hafta sonları bir 
kaçıştı Gemlik benim 
için. İnal Ertekin'in 
yoğun ve gereksiz 
ders temposu, artan 
kalan zamanlarım 
Saner işhanında 
babama yardım 
ederek geçerdi 
Bursa'da zaman.

Ah bir hafta sonu 
gelse de koşuştur- 
sam sokaklarda, 
sahilde bisiklete bin
sem, arkadaşlarımla 
çilli oynasam o 
yemyeşil sokaklarda. 
Mahalle maçlarında 
yedek futbolcuydum 
baştan, sonra yavaş 
yavaş girdik as takı

ma.
Birde baba nemin 

balık pazarındaki 100 
yıllık tarihi Rum evini 
unutamam, koskoca
man aslan ayağı kapı 
tokmağı, evin geniş 
avlusunu, yüksek 
tavanlarını, evin 
dışındaki taş 
işlemelerini hiçbir 
zaman çıkmadı 
aklımdan.Tarihi Rum 
evinde oynadığımız 
saklambaçlar 
saatlerce sürerdi o 
koskocaman binada.

Gemlik hayaliyle 
geçti çocukluk yıl
larım. Ta kİ 14-15 
yaşlarıma kadar, bazı 
şeyler değişiyordu 
gemlikte. Benim 
anlamakta geç 
kaldığım bazı 
değişimler vardı.

Evler 1 kattan 7 
kata çıkmıştı, deniz 
iyice kirlenmiş, 
insanların birbirine 
saygısı kalmamıştı.

Yok olmuştu artık 
her şey Gemlikte 
Rum evimizde, koo 
peratif evimizde.

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

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

513 53 09

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

ELEMAN ARANIYOR
SIVACILAR ve MONTAJCILAR 

ARANIYOR
COŞKUN YRPI

ALÜMİNYUM DOĞRAMA - PLASTİK PANJUR 
ÇELİK KAPI - DUŞA KABİN 

SİNEKLİK - MENFEZ

Hizmet Cad. Anayol Sitesi No: 310. Durak 
Tel: 538 70 96 Küçük Kumla

DOĞAL GAZLI HAYAT
OH NE RAHAT
TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI

100 m3 DOĞAL GAZ

BEDAVA
8 TAKSİT
AYDA 22.5 $

6 TAKSİT
AYDA 30 $

P 24 NİSANDI lifi HAZİRANDI 
^31 MAYIS’ rîO HAZİRAN'

TARİHLERİ ARASINDA 
ABONE OLANLAR 

ı İÇİN A L
TARİHLERİ ARASINDA A

ABONE OLANLAR J
İÇİN J|

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 m1) DOĞAL GAZ BEDAVA 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.

İrtibat Tel : 513 29 29
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Sürücüler yaz aylarına dikkat ÇİZİYORUM
Uzmanlar, yaz 
aylarında sürücüleri 
daha dikkatli olmaları 
konusunda uyarıyor. 
Tatile gidenlerle 
trafiğin yoğunlaştığı 
temmuz, ağustos ve 
eylül aylarında, ölüm
lü kazalar rekor 
düzeye ulaşıyor.
Selçuk Üniversitesi 
Kazaları Araştırma, 
Önleme ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Ömer Halis Tom 
baklar, trafik kazası 
istatistikleri iyi şekil 
de incelendiğinde, 
sıcak havanın hakim 
olduğu yaz aylarında 
kazalardaki artışın 
net, bir şekilde gözle 
nebileceğini belirtti. 
Tombaklar, yaz 
aylarında trafiğe 
çıkan araç sayısında 
diğer aylara oranla 
önemli artış 
olduğunu vurguladı. 
Son 5 yılın istatistik
lerine bakıldığında 
temmuz, ağustos ve

OKS’ye girecek öğrencilere uyarılar
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı'na (OKS), 
katılacak öğrencilerin, 
sınava girecekleri 
binayı önceden 
görmeleri ve sınav 
günü sınav kimlik 
belgeleri ile nüfus 
cüzdanlarını unutma
maları uyarısında 
bulundu.
OKS, 11 Haziran 
2006 Pazar günü, 
Türkiye'de tüm iller 
ve 25 ilçe ile yurt- 
dışında Lefkoşa, 
Medine, Cidde, 
Riyad, Trablus, 
Bakü, Aşkabat, 

Taşkent ve Astana’da 
yapılacak.
Sınav 2 bin 384 bina
da, 40 bin 945 salon

ElEMAN ARANIYOR
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

eylül aylarında trafik 
kazalarında "rekor" 
artış yaşandığını 
ifade eden Tombak 
lar, "Kazaların daha 
çok yaz aylarında 
meydana gelmesi bir 
tesadüf değil. Kaza 
ların özellikle ağus
tosta artmasının en 
büyük nedeni araç 
sayısındaki artış ve 
aşırı sıcaklar" dedi. 
Dünyada her yıl 
milyonlarca kişinin 
ölümüne neden olan 
trafik kazaları, 
Türkiye'de de ağır 

da gerçekleştirilecek. 
Saat 10.00'da başlaya
cak sınav tek oturum
da ve 120 dakika 
sürecek. Sınavda 
adaylara çoktan 
seçmeli test uygu
lanacak. Sınava, 388 
bin 479'u kız, 423 bin 
54'ü erkek toplam 
811 bin 533 aday 
katılacak.
MEB'in OKS’ye katıla
cak adaylar için uyarı 
ve önerileri şöyle: 
- Başvuruda bulun
duğunuz okul 
müdürlüğünden 
fotoğraflı sınav 
giriş belgenizi alın, 
- Sınavdan en az 1 
gün önce sınava 
gireceğiniz bina ve 
salonu görün, 
- Sınav günü yanınıza 
sınav giriş belgenizi 

maddi ve manevi 
yaralara neden olu 
yor. Türkiye'de trafik 
kazalarında yılda 9- 
10 bin kişi hayatını 
kaybederken on bin
lerce kişi de 
yaralanıyor.
Araştırmalara göre, 
Türkiye'de saatte 
ortalama 50 trafik 
kazası meydana 
gelirken, bu kazalar
da 1 kişi ölüyor, 12 
kişi de yaralanıyor. 
Bu açı tablonun 
Türkiye ekonomisine 
açtığı yıllık zarar 15 

ve nüfus cüzdanınızı 
almayı unutmayın, 
- Yanınızda en az 2 
adet yumuşak uçlu 
kalem, kalemtıraş ve 
leke bırakmayan silgi 
bulundurun,
- Sınav günü sınava 
gireceğiniz binaya 
en az 1 saat önceden 
gidin,
- Sınava giriş belge
nizde gösterilen 
bina, salon ve sırada 
sınava girin,
- Sınav salonuna 
cep telefonu, sözlük, 
hesap makinası, çağrı 
cihazı gibi araçlar 
kesinlikle getirmeyin, 
- Soru kitapçığınızda 
eksik veya yırtık 
sayfa olup olmadığını 
kontrol edin, 
- Soru kitapçığınızın 
ön yüzüne adınızı, 
soyadınızı ve aday 
numaralarınızı (TC 
kimlik numarasını) 
yazın,
- Cevap kağıdındaki 
TC kimlik numarası, 
ad, soyad gibi 
bilgilerin size ait 
olup olmadığını 
kontrol edin, 
- Cevap kağıdınıza 
kitapçık türünü 
işaretlemeyi 
unutmayın, 
- Cevap kağıdınız 
üzerinde sadece 
kurşun kalemle 
işaretleme yapın, 
- Cevap kağıdında

milyar dolar.
Geçen yıl 570 bin 419 
kazada 3 bin 215 kişi 
hayatını kaybettiği 
istatistiklere yan
sırken, bu yılın ilk 4 
ayında meydana 
gelen 210 bin 45 
kazada bin 1 kişi 
yaşamanı yitirdi, 
40 bin 488 kişi 
ise yaralandı.
Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından yayınlanan 
raporda ise trafik 
kazalarının önemli bir 
halk sağlığı sorunu 
olduğunun altı çizi 
lerek, dünyada 
her yıl bu yüzden 
yaklaşık 127 
bin kişinin 
hayatını kaybettiği, 
2.4 milyon kişinin 
ise yaralandığı vur 
gulanıyor, trafik kaza 
larının neden olduğu 
maddi kayıp ların bir 
ülkenin gayri safi 
yurtiçi hasılasının 
yüzde 2'sine ulaştığı 
na dikkat çekiliyor. > 

Barış Güler’in 
kaleminden

7 YAŞ

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
kaydırma ve çift 
işaretleme yapma
maya dikkat edin, 
- Cevap kağıdında 
imza bölümünü 
imzalamayı 
unutmayın, 
- Soru kitapçığınızdaki 
boş yerleri 
müsvedde olarak 
kullanabilirsiniz, 
- Sınavda kopya 
çekmeye teşebbüs 
etmeyin, edenlere 
fırsat vermeyin.
Aksi takdirde 
sınavınız iptal edilir, 
- Sorulara verdiğiniz 
cevapları herhangi 
bir şekilde almayın. 
Aksi halde sınavınız 
geçersiz sayılır, 
- Sınav bittiğinde 
cevap kağıdını ve 
test kitapçığını 
salon görevlilerine 
teslim edin, 
- Aday yoklama 
listesinde adınızın 
Karşısındaki ilgili 
sütunu imzalayın.

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 
PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 

► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen
► Askerliğini yapmış
►30 yaşını aşmamış

► Gemlik-Orhangazi-İznik bölgelerini bilen 
►Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
►Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu 

► Ön Muhasebe bilgisi olan
► Bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların fotoğraf ve 07 A 7
ikametgah fotokopisi ile 4f u 4r Of 

şahsen yapılması rica olunur. 250 34 50
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Açıkta satılan 
dondurmaya dikkat
Sıcak yaz gün

lerinde tüketimi 
artan dondurma ve 
buzlu İçeceklerden 
sağlıksız koşullarda 
üretilen ve satılanlar
da bakterilerin 
kolaylıkla üreyebile
ceği belirtilerek, 
güvenilir olmayan 
yerler ve sokak 
satıcılarından alınan 
bu tür gıdaların 
İnsan sağlığını 
tehdit ettiği bildirildi. 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü yetk
ilileri, yaz günlerinde 
dondurma ve 
buzlu İçecekler 
tüketilirken dikkatli 
olunması gerektiğini 
bildirdi.
Sıcakların başla
masıyla tüketimi 
artan bu tür gıdalar
dan sağlıksız 
koşullarda üretilen 
ve satılanlarda 
bakterilerin kolaylık
la üreyebildiği 
belirtilerek, güvenilir 
olmayan yerler ve 
sokak satıcılarından 
alınan dondurma ve 
buzlu İçeceklerin 
İnsan sağlığını 
tehdit ettiği vurgu
landı. Yetkililer, 
"Sağlıksız ve

hijyenik şartlarda 
üretilip satılmayan 
dondurma ve buzlu 
ürünlerin tüketimi 
hastalıklara davetiye 
çıkarır" uyarısında 
bulundu.
Buna göre, 
süt, mikroorganiz
maların üremesi İçin 
çok uygun bir ortam 
olduğu İçin, 
dondurmanın 
pastörize sütten 
yapılması ve 
hijyenik koşullarda 
üretilmesi çok önem
li. Paketlenmiş don
durma ve buzlu 
gıdalar tüketilirken 
dikkat edilmesi 
gerekenler şöyle 
sıralanıyor: 
-Paket üzerindeki 
etiket İyi okunmalı 
-Tarım ve Köylşlerl 
Bakanlığından üre
tim İzninin olup 
olmadığına ve son 
kullanma tarihine 
dikkat edilmeli 
-izinsiz veya son kul
lanma tarihi geçmiş 
ürünler asla satın 
alınmamalı 
-Bu tür gıdaların 
servis edildiği soğu
tucuların yeterli 
soğuklukta ve 
çalışıyor durumda 
olması göz ardı 
edilmemeli.

SAĞLIK

İyi bir uyku 
için spor şart

Türkiye Uyku Araştır 
maları Derneği 
(TUAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Hakan Kaynak, 
haftanın belirli gün
lerinde yürüyüş 
yapma, koşma, 
tenis oynama ya da 
yüzme gibi fiziksel 
aktlvltelerln vücudun 
gevşemesine neden 
olacağını ve İyi bir 
uyku uyumayı sağla 
yacağını söyledi. 
Prof. Dr. Kaynak, 
gece İyi bir uyku 
uyumak İçin gündüz
den hazırlık yapmak 
gerektiğini belirtti. 
Çoğu İnsanın gün 
düz saatlerini fazla 
fiziksel aktlvlte yap
madan geçirdiğini, 
İnsanların çoğunluk
la bedenlerini daha 
az kullanıp zihinsel 
ağırlıklı çalıştığını 
İfade eden Kaynak, 
zihinsel aktlvlteier 
sonucunda ortaya 
çıkan gerginliğin 
uyumayı zor
laştırdığını ifade etti. 
Doğada geçirilecek 
bir günün ardından 
uyku laboratuvarın- 
da incelenen hasta
larda daha önceki 
gecelere göre derin 
ve yavaş uyku 
oranının arttığının

saptandığını belirten 
Kaynak, derin yavaş 
uyku oranının yük
sek olduğu uykunun 
daha dinlendirici 
olduğuna dikkati 
çekti.
"Haftanın belirli 
günlerinde yürüyüş 
yapma, koşma, tenis 
oynama ya da 
yüzmek gibi fiziksel 
aktlvlteier vücudun 
gevşemesine neden 
olur ve iyi bir uyku 
uyumamızı sağlar" 
diyen Kaynak, Jim
nastik gibi otonom 
sinir sistemini 
uyaran aktivltelerln 
uykunun hemen 
öncesinde ya da 
akşam geç saatlerde 
yapılmasının uyku 
kalitesini olumsuz 
etkilediğini kaydetti. 
Kaynak, akşam aşırı 
miktarda yemek 
yemenin mideyi 
rahatsız edebileceği
ni ve iyi bir uyku 
uyumayı engelleye
ceğini İfade etti.
Kişide horlama ve 
uykuda solunum 
durması bozukluğu 
olması durumunda 
aşırı yemek yemenin 
bu problemlerin 
daha da şiddetlen
mesine neden 
olduğunu söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ÜO
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 166
Jandarma K. 613 10 55
Polis Karakolu 613 18 79

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5*14 00 95
Orm.Böl.Şef. 613 12 86
Milli Eğt. Md. 5-13 74

Bursa 266 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)616 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aalan
Dinlenme Toa. 613 23 94

Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 96
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 814 10 20
Kaymakamlık 61310 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (282) 655 60 31

OTOBÜS

Emniyet Müd. 51310 28 Şehirlerarası 261 54 00
_________ ULAŞIM 
METRO____________ 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72

Otobüs Terminali (18 Hat)
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42

TÜP DAĞITICILARI

Kanboroğlu-Eıadaç 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç__________ 513 35 71

Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45

Aygaz 61312 96
Tekgaz 613 16 37

HASTANELER
İlçe Seç. Md. 613 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Ocakgaz 61316 37
Ergaz 613 88 43Do^lot Hastanesi 513 92 00

SSKHaataneal 613 23 29
Mor.Safl.Ocaûı 613 10 68
Tomokay Tomografi 613 65 29

BELEDİYE Ipragaz 513 22 69
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukltgaz 513 66 00
BP Gaz 614 69 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz 614 17 00

Santral 513 46 21 -23
Başkanlık 613 45 20

TAKSİLER

Körfez Taksi 61318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 613 46 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 613 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

AKĞAN PETROL 013 10 70
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 26

OÜNLUK ■! VASİ OAZZ1B

NÖBETÇİ ECZANE

Sayfa 11

yaşamla kazanılır
Ege Üniversitesi 
(EÜ) Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabllim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Sibel Alper, 
sağlıklı ve güzel bir 
derinin mucizevi 
yöntemlerle veya 
kremlerle değil, 
sağlıklı yaşamla 
mümkün olabileceği
ni söyledi.
EÜ Tıp Fakültesi'nde 
yenilenen kozme- 
tolojl, cerrahi birim
ler ve yataklı 
servisinin açılışına, 
EÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ülkü Bayındır, Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ata 
Erdener, Başhekim 
Prof. Dr. Geylani 
özok, öğretim 
üyeleri ve çok sayı
da davetli katıldı. 
Törende konuşan 
Prof. Dr. Sibel Alper, 
kozmetolojlnln şu 
anda dermatolojinin 
en popüler alanların
dan biri olduğunu 
belirterek, "Ama bu 
alan bir o kadar da 
kötü kullanıma açık. 
Yetkin olmayan 
kişilerin uygula
malarıyla zarar 
görenlerin sayısı 
hızla artmakta" 
dedi.
İnsan ömrünün

uzaması, yaşam 
kalitesinin artması, 
derinin genel 
sağlığın 
idamesindeki 
öneminin toplum 
tarafından algılan
masının ardından 
sağlıklı bireylerin de 
deri bakımına 
özen göstermeye 
başladığını dile 
getiren Prof. Dr. 
Alper, "Bizim de 
klinik olarak ilk 
adımımız doğru 
bilgilendirme ve 
danışmanlık 
hizmeti sunmak 
oldu. Medlkal 
kozmetik 
uygulamalar 
yaşlanmanın 
geciktirilmesi, 
kusurların 
düzeltilmesi, daha 
güzel bir görünüm 
kazanmak için çok 
önemli silahlarımız. 
Anabllim Dalı'nda 
sadece medlkal 
kozmetik uygula
malar, yani botoks 
enjeksiyonları, 
dolgu enjeksiyonları, 
peeling, epilasyon 
uygulanmakta, 
diğer kozmetik 
yaklaşımlar ve ürün
lerle ilgili de danış
manlık sunulmak
tadır" diye konuştu.

10 Haziran 2006 Cumartesi KAHRAMAN ECZANESİ 11 Haziran 2006 Pazar SEVİN SARAL ECZANESİ
YEREL SURELİ YAYIN 

YIL : 33 SAYI : 2462 
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 vo Pazar günleri yayınlanmaz)
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P3> RKCflN PETROL
Petrol Ofisi “Akaryakıtta Güvence”

Alaattin AKCAN

40 YTL'lik AKARYAKIT ALANA 
OTO YIKAMA BEDAVA!

BAV »e BAYAN POMPA GÖREVLİSİ ABANIYOR
İstiklal Cad. Dörtyol Ağzı Mevki- GEMLİK Tel (0.224) 513 10 79 Fax: 514 86 41



“Benim Bursam” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Bursa’yı tanıyan öğrenciler kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 tarafından düzenlenen "Benim Bursam" resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına Gemlik'ten 
katılan öğrenciler ödüllerini aldı. İlköğretim Okulları şiir dalında Borusan İlköğretim Okulu öğrencisi Ayşenur Avar üçüncü olurken, Liseler 
arası kompozisyon dalında Gemlik Lisesi öğrencilerinden Zeynep Bodur birinci Merve Gür ise üçüpcü oldu. Liseler arasında düzenlenen 
BursalI resimle anlatan Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencisi Ahmet Toplu ikinci olmayı başardı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

12 Haziran 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Taşımacılıkta 
yeni dönem

Şehirlerarası yolculuklarda, 
yumurta, soğan, pide ve lah
macun yenilmeyecek; oto
büslerde, tavuk ve horoz gibi 
canlı hayvan taşınmayacak. 
Buna uymayanlara, para ceza
sı verilecek. Haberi sayfa 8’de

Doğalgaz çalışması nedeniyle köstebek yuvasına dönen yollar onarılıyor

1 ve 2 Nolu Cadde’de asfalt yamanıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tv.lerde sululuk..
Geçtiğimiz gece Türkçe yayın yapan 

televizyon kanallarını merak edip 
karıştırayım dedim, şaşırdım.

Sanırım dünyada kanal sayısı en yüksek 
olan ülkelerin ön sıralarında geliriz.

Bir medya grubunun üç beş tane yayın 
yapan tv. kanalı var.

Haber kanalları, satış kanalları, arkadaş 
arama kanalları, dini yayın yapan kanallar, 
müzik kanalları, turizm kanalları, spor 
kanalları sayıları yüzleri buluyor.

Almanya’dan Türkçe yayın yapan 
“Düğün” kanalı bile var..

Kanal sayısının çok olması bir yana, 
kanallarda kalite sıfır.

Tanınmış medya gruplarının kanallarına 
bakın, doğru dürüst bir programa rastla
manız olanaksızdır.

Özel kanalların büyük çoğunluğu maga
zin ve yarışmaya yer veriyorlar.

İzlenme sayılarını arttırmak için akla 
gelecek her türlü kalitesizliği sergiliyorlar.

Şov programlarının içinde bir iki düzgün 
yayın gözlenebilirken, komiklik yaptığını 
sanan ünlü şovmenlerin sululukları insanı 
çileden çıkarıyor.

Komiklik adına hiç de komik olmayan 
sözler ve mimiklerle her türlü terbiyesizlik 
sergileniyor.

Mehmet Ali Erbil’in ATV’de ki şovunda 
yaptığı sululuk, bardağı taşırdı.

Erbil’in programındaki özürlü Ipirkaç 
vatandaşla yapılânlar komiklik mi Allah 
aşkına?..

İnsanlarımız kalitesiz ve zevksiz yayın
larla beyaz cama tutsak ediliyor.

Bu programları gündüz gece izleyen 
ailelerin fertleri ve toplumdan ne beklenir.

Sorumlu olan, programa çıkanlar değil, 
bu yayınları halka izletenlerdir.

Doğalgaz boru 
döşeme çalışma
larına geç başlanan 
1 ve 2 Nolu 
Caddelerde asfaltın 
kazılması nedeniyle 
bir süredir köstebek 
yuvasına dönen 
yolların asfalt yama 
ma çalışmalarına 
başlaması sürücü
leri sevindirdi. 
Bozuk yolların bir 
kaç gün içinde biti
rileceği açıklandı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

CHP’nin birlik ve dayanışma
gecesinde ‘iktidar’ sloganları atıldı
CHP Gemlik İlçe örgü 
tü’nün düzenlediği 
'Birlik ve Dayanışma' 
gecesine CHP Bursa 
Milletvekili ve MYK 
üyesi Kemal Demirel, 
Bursa Milletvekilleri 
Dr. Mustafa özyurt ile 
Mehmet Küçükaşık da 
katıldı. İlçe Başkanı 
Akyürek, CHP’nin 
parlamento dışında 
kaldığı süre içinde 
insanların zor günler 
yaşadığını söyledi. 
Haberi sayfa 4’de

Çevre 
suçlarına 
ağır ceza
Zehirli varil skan
dalinin ardından 
çevre suçlarına 
ağır para cezası 
getirildi. Resmi 
Gazetede yayım
lanan 'çevre 
cezalarına ilişkin 
yeni düzenleme'ye 
göre, tehlikeli atık
ları rastgele taşı
mak ve saklamanın 
cezası bir milyon 
YTL, ülkeye tehli 
keli atık sokmanın 
cezası ise 2 
milyon YTL oldu.

Haberi sayfa 8’de
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CHP ve Erdem Başkan

Yazıya sorularla girelim ve hep birlikte 
tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yanıtlarını 
arayalım.
Atatürk’ün kurduğu siyasal parti hangi* 

sidir?
Cumhuriyet Halk Partisi.
Türkiye’de Aydınlanma Çevrimlerinin 

Anadolu’ya yayılmasına öncülük eden 
siyasal parti hangisidir?

Cumhuriyet Halk Partisi..
Türkiye’yi tek partili siyasal yaşamdan 

çok partili yaşama geçiren siyasal parti 
hangisidir?

Cumhuriyet Halk Partisi.
Yaşadığı güçlüklere, karşılaştığı 

badirelere karşın “Altı Oklu” bayrağını 
hala dalgalandıran siyasal parti hangi
sidir?

Cumhuriyet Halk Partisi.
Cumhuriyet’in, laikliğin, demokrasinin, 

Atatürk ilke ve devrimlerinin hiçbir zaman 
ödün vermez savunucusu siyasal parti 
hangisidir?

Cumhuriyet Halk Partisi..
Türkiye’yi olası bir Körfez Savaşı’nın 

eşiğinden döndürerek Türklerin “Yurtta 
Barış Dünyada Barış” düşüncesini 
dünyaya bir kez daha haykırmasını 
sağlayan siyasal parti hangisidir?

Cumhuriyet Halk Partisi.
Türk Siyasal yaşamına her anlamda 

damgasını vuran siyasal parti hangisidir?
Cumhuriyet Halk Partisi..
Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün, Celal 

Bayar’ın siyaset dünyasına adımlarına 
attığı parti hangisidir?

Cumhuriyet Halk Partisi.
Gerçekleştirdiği birlik ve dayanışma 

yemeğinin davetini Nazım Hikmet ‘in 
“YAŞAMAK BİR AĞAÇ GİBİ 
TEK VE HÜR
VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇESİNE
BU HASRET BİZİM....” dizeleriyle duyu

rarak bağımsızlığa ve kardeşliğe vurgu 
yapan siyasal parti hangisidir?

Cumhuriyet Halk Partisi..
Cumhuriyet Halk Partisi önceki gün 

Atatütkçülerle, yurtseverlerle, aydınlarla 
bir araya geldi.

Yemekte söylenen kardeşlik türküleri 
Barış şarkıları gönüllerden dillere 
aktarıldı..

Gemlik’ten dalga dalga Türkiye’ye 
yayıldı..

CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek ve 
arkadaşlarının gönülleri buluşturduğu 
gece galiba uzunca bir süre söylenecek..

Taa ki İkincisi gerçekleşinceye dek.. 
Çünkü yemek bahaneydi..
Sohbet şahaneydi..
Özellikle DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel 

ve arkadaşlarının geceye verdikleri değer 
ve önem Cumhuriyet, barış, demokrasi, 
kardeşlik söylemlerinin yaşama da uygu
lanabilirliğinin somut bir göstergesiydi.

Türk halkı sağdan sola, soldan sağa 
siyasal yelpazenin her yanında bulunanları 
Yurtseverlik çizgisinde buluşturmak ve 
hep orada görmek istiyor.

rri Brm ABONE OLDUNUZ MU? 
I âWlİ ABONE OLUN 

SSSTİSKîSS okuyun okutun

“Benim Bursam” konulu resim, şiir ve kompoziisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

ta'yı tanıyan ijirtı tali
Elif ESMEN

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan düzenlenen 
"Benim Bursam" 
resim, şiir ve 
kompozisyon yarış
masında Gemlik'ten 
katılan ve dereceye 
giren öğrenciler 
düzenlenen törende 
ödüllerini aldılar. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen 
törene AKP Bursa 
Milletvekilleri 
Sedat Kızılcıktı 
ile Faruk
MiTucTrCTuyıu‘ ıTû'ıT 
yanı sıra Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, derece alan 
öğrencilerin 
eğitim gördüğü okul 
müdürleri ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
İlköğretim Okulları 
şiir dalında Borusan 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Ayşenur 
Avar üçüncü olurken, 
Liseler kompozisyon 
dalında Gemlik 
Lisesi öğrenci
lerinden Zeynep 
Bodur birinci Merve 
Gur ise üçüncü oldu. 
Yine Liseler arasında 
düzenlenen 
BurSa'yı resimle 
anlatan Gemlik 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
öğrencisi Ahmet 
Toplu ikinci 
olmayı başardı. 
BURSA'DA 
YASAMAK 
AYRICALIKTIR 
Tören öncesi 
konuşan Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreteri Tahsin 
Bulut, yeni nesle 
Bursa sevgisinin 
aşılandığı ve 
kentlilik bilincinin 
kazandırıldığı etkin
liğe büyük önem 
verdiklerini söyledi. 
Bursa'da yaşayan
ların tarihe ve 
tabiata karşı 
sorumlu olduğunu 
belirten Bulut, 
"Bursa'da yaşıyor 
olmak, bu yeşil 
kentin mensubu 
olmak bir ayrıcalıktır. 
Böylesi bir kentte 
yaşamak, yaşayan

lara büyük sorumlu
luk yüklemektedir. 
Kentin büyüklüğü 
ve tarihi derinliği, 
yaşayanlara sorumlu
luğunu bir kat daha 
artırır" dedi.
AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıktı da, Bursa'da 
doğanların dışında 
Bursa'da doyanlarda 
da kentlilik bilinci 
oluşması gerektiğini

söyledi.
Kızılcıktı, kentlilik 
bilinciyle daha 
güzel günlerin 
Bursa'da yaşayan 
herkes için gerekli 
olduğunu hatırlattı. 
AKP Bursa 
Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu'da 
"Ne feda edilecek 
Bursa'mız, ne de 
dünyamız var" diye 
başladığı konuşması

na "Bursa 'ya 
göç edenlerin 
bu şehri 
katletmesine izin 
vermeyeceğiz " 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların 
ardından "Benim 
Bursam" konulu 
resim, şiir vfe 
kompozisyon 
dallarında dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri verildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Doğalgaz çalışması nedeniyle köstebek yuvasına dönen yollar onarılıyor

I re i Mı Catlde’de asfalt yamanıyor Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YO RUM

Doğalgaz boru döşeme çalışmalarına geç başlanan 1 ve 2 Nolu 
Caddelerde asfaltın kazılması nedeniyle bir süredir köstebek yuvası
na dönen yolların asfalt yamama çalışmalarına başlaması sürücüleri
sevindirdi. Bozuk yolların birkaç gün içinde bitirileceği açıklandı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Balıkpazarı 
1 ve 2 Nolu 
Caddelerde kazım 
ve doğalgaz hat 
döşeme işleminin 
bitirilmesinden 
sonra asfalt 
yamanmasına 
başlandı.
Mayıs ayı içinde 
başlanılan ve 
yaz sezonunda 
trafik sorunu 
yaşanmaması 
için taşeron B224 
firması tarafından 
hızlı bir şekilde 
doğalgaz boru

Asfalt yamama çalışmalara birkaç gün içinde tamamlanacakdöşeme işlemi
bitirilen caddelerde 
boru geçirmek için 
kazılan asfatltın 
yamama işleminin 
hafta içinde 
tamamlanacağı 
öğrenildi.
Cadde üzerinde 
döşenen 
doğalgaz boruları 
ve evlere yapılan 
kutu bağlantıları 
nedeniyle kesilen 
asfalttan araç 
geçişlerinde 
yaşanan sıkıntılar 
önümüzdeki 
birkaç gün içinde 
çalışmaların 
bitirilmesiyle 
birlikte sona erecek.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı KemalAkıt Başbakanla üç günlük yurtdışı gezisine çıktı

Mu Hırvatistan, Makedonya, tara gezisi Mı
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, üç 
gün sürecek olan 
Makedonya, 
Hırvatistan 
ve Kosova 
gezisine katıldı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Hırvatistan, 
Makedonya ve 
Kosova’ya 
yapacağı üç gün

lük gezi sırasında, 
Başbakanla birlik
te geziye katıla
cak olan heyette 
bulunan Türkiye 
Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıklı ve bazı 
oda başkanları 
arasında Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt’ta

bulunuyor. Akıt, 
geziye çıkmadan 
önce gazetemize 
yaptığı açıklama
da, bu gezilerin 
olumlu geçtiğini 
belirterek, “Bağım 
sizliği yeni kaza 
nan bu ülkelerle 
olan tarihsel 
dostluk ve kardeş 
liğimizi ticari alan
da da güçlendire
ceğiz.” dedi.

Dürüst olalım....
Dürüstlüğün ilk şartı; verilen sözde dur

maktır..
Başbakan 3 Kasım seçimlerinden bir gece 

önce televizyonlarda, bu ülkede yaşayan 
herkesin gözünün içine baka baka “İktidara 
gelirsek, ilk işimiz dokunulmazlıkları kaldır
mak “ diye söz vermişti..

Aradan üç yıl geçti..
Başbakan sözünde durmadı..
Dürüst olan sözünde durur, yiğit- delikanlı 

yan çizmez diyoruz !...
İnsanları kandırmak, toplumları aldatmak 

kolaydır, hele eğitimsiz olanlarını kandırmak 
çok kolaydır..

Büyüklerinin ağzının içine bakarlar..
Ama dürüst olanlar bunu yapmamalı...
Dokunulmazlık yasasını kaldırmak para 

pulla ilgisi yok..
Büyük millet meclisi istese bir oturumun

da hemen kaldırır...
İlk günlerinde zamana ihtiyacı olabilir diye 

düşünüyorduk..
Peş peşe çıkarttıkları af yasaları ile bir çok 

suç zaten ortadan kalktı.
(İstanbul Belediyesi-Unakıtan dosyaları), 

hayali ihracat, sahte fatura, kaçak yapı, 
kayıp trilyonlar, kaynağı gösterilemeyen 
servetler. (Sünnet altınları)

Tüm bunlar çıkarılan af yasaları ile sorgu
lamaktan kurtulurken, zaman aşımı ile bir 
çok dava dosyası ve iddia zaten düştü...

Ancak gazeteleri okuyun yeni iddialar 
var...

Galataport, yat limanı, kağıt fabrikaları, 
Araplara verilen büyük arsalar, özelleştirme 
ihaleleri, otel odalarında pazarlıklar, 
Unakıtan’ın yumurtaları, 
Mersedes-Helikopter ahmları- tahsisleri, 
şartnameler üzerinde oynamalar..

Daha neler neler, işte en tazesi;
Kapıkule Gümrük kapısı operasyonunda 

yakalarian rüşvetçi memurların ifadesi 
alındıkça, Savcılar soruşturmayı derin
leştirdikçe, iddialar gelip Ankara’ya 
dayanıyor..

Duyduklarımız, okuduklarımıza göre işin 
içine AK partili Bakanların ve milletvekil
lerinin adı karışıyor.

Bütün halk ta biliyor ki kurulan rüşvet 
teşkilatı ve havuzu üç beş küçük memurun 
yapacağı iş değildir.

Pekiiii...
Sayın Başbakan hakkında iddia olanların 

“dokunulmazlık” zırhı varken, onlara soru 
dahi sorulmazken, gerçek nasıl ortaya çıka
cak?...

Yargı-hukuk nasıl işleyecek?....
Başbakanın o dilinden düşürmediği, yine 

insanların gözünün içine baka baka dur
madan söylediği “Yetim hakkını korumak” 
nasıl olacak?...

Kürsülerden kabadayı edası ile söylenen o 
“Soygunun hortumunu kestik, damarlarına 
girdik, kimseye eyvallahımız yok” sözleri 
nere ye gidecek..

Dokunulmazlık sözü unutuldu...
Biliyorlar ki bu yasa kalkarsa hukuk önce 

onların yakasına yapışacak..
Onun için yargıyı, Yargıtayı, Danıştayı, 

Sayıştayı sevmiyorlar..
Sevmeyen taraftarları da onlardan aldıkları 

güçleriyle Danıştay üyelerini kurşunluyor, 
Cumhuriyet tarihe kara sayfalar ekliyorlar..

Başbakan sözünde durmadı..
Dürüst olan sözünde durur..
Yiğit -delikanlı olan yan çizmez !...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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CHP’nin birlik ve dayanışma gecesinde ‘iktidar’ sloganları atıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Gemlik ilçe 
örgütü’nün düzen
lediği 'Birlik ve 
Dayanışma* gecesin 
de hedef iktidar 
olarak belirlendi. 
Gemlik Gübre Sosyal 
Tesisleri’nde yapılan 
geceye, CHP Bursa 
Milletvekili ve MYK 
üyesi Kemal Demirel, 
Bursa Milletvekilleri 
Dr. Mustafa Özyurt 
ile Mehmet 
Küçükaşık'ın yanı 
sıra CHP İl Başkanı 
Abdullah Özer, ilçe 
başkanları ve yöne
tim kurulu üyeleri 
ile partiye gönül 
verenler ve siyasi 
partilerin ilçe 
başkan ve yönetim
leri de katılarak 
geceye renk kattılar. 
Hedeflerinin olası 

1

emal 
Demire!

iMtaıan
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

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

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Madde ÖZALP
Tel'.5132474 Fax:5141021

yapılacak seçimlerde 
iktidara gelmek 
olduğunun mesajı 
verildiği Birlik ve 
Dayanışma gecesinin 
açılış konuşmasını 
yapan İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
geceye katılanlara 
teşekkür etti.
Akyürek, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin 
parlamento dışında 
kaldığı süre içinde 
insanların zor günler 
yaşadığını belirterek, 
"Gelişen irticai 
faaliyetler göz ardı 
edildi, şıhlar şeyhler 
yavaş yavaş gün 
yüzüne çıkarak boy 
göstermeye başladı. 
Erdoğan, 'ben değiş
tim' diyerek bir umut 
olarak halkın karşısı
na çıktı, insanlar 
yaşadıklarından 
dolayı değişime 

kanarak AKP'li ikti
dara taşıdı. Şimdi 
ise herkes pişman, 
çünkü Türkiye'de bir 
milyon insan gece 
aç yatıyor, sokakta 
gördüğümüz 4 kişi
den biri yoksul, işte 
AKP'nin insanları 
getirdiği yer.
Memurlarımız, emek 
lilerimiz nağmerde 
muhtaç duruma 
getirildiler. Ülkede 
işsiz sayısı 10 mil 
yona ulaşmış durum
da, esnaf zorda, 
dükkan kapatıyor, 
işte AKP'nin ülke 
mizde insanları 
getirdiği yer" dedi. 
Tüm bu olumsuzluk
lara dur diyebilecek 
tek partinin CHP 
olduğunu belirten 
Akyürek, Deniz 
Baykal'ın "Gel vatan
daşım gel, kim

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3*1110 m2 asansöröli, kombi kaloriferli daire.

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

olursan gel. Şimdi 
Türkiye'de Atatürk 
Cumhuriyetine 
sahip çıkma günüdür, 
eğer buna ihtiyaç 
hissediyorsan gel, 
hep birlikte sahip 
çıkalım" sözlerini 
hatırlatarak, "Türkiye 
bu kötü gidişe ancak 
CHP ile dur diyebilir. 
CHP Türkiye'nin 
aydınlık yüzüdür. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi var oldukça 
Laik Cumhuriyetimiz 
hep var olacaktır" 
dedi.
İl başkanı Abdullah 
Özer'de Laik Cumhuri 
yetin yok edilmesine 
asla müsaade etmeye 
çeklerini ve AKP ikti

darının yok edilmesi 
için ellerinden geleni 
yapacaklarını söyledi. 
Türkiye'nin zor bir 
virajdan geçmekte 
olduğunu söyleyen 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık, 
örgüt olarak iktidara 
hazır olduklarını 
ifade etti. Mustafa 
Özyurt'ta yaptığı kısa 
konuşmada, Cumhu 
riyet tarihinde ilk kez 
bir meclis başkanının 
Laikliği sorguladığını 
belirterek, "Bizler 
birlik ve beraberlik 
içerisinde buna 
asla müsaade 
etmeyeceğiz" dedi. 
CHP MYK Üyesi ve 
Bursa Milletvekili

Kemal Demirel, ken
disini örgütü ve 
sevenlerinin iyileştir , 
diğini belirterek, 
“Mutluluğumu ifade 
edemiyorum, ben 
konuşmayı, koşmayı 
ve üretmeyi seven 
biriyim. Ülkem zor 
durumdan geçerken 
ben hasta olamam, 
ülkem ve partim 
için canımı veririm. 
Ülkemizi aydınlığa 
taşımak için halkı 
mızla birlikte bize de 
çok iş düşüyor" dedi. H 
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
süren Birlik ve 
Beraberlik gecesi 
iktidar sloganlarıyla 
sona erdi.

I
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Candaş Kreş ve Bakımevi miniklerinden yıl sonu gösterisi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
30 öğrencisi ve 
4 öğretmeniyle 
hizmetin en İyisini 
sunmak İçin çalışan 
Candaş Kreş ve 
Gündüz Bakımevl’nln 
yıl sonu etkinliğinde 
minikler ailelerine 
unutulmaz bir gece 
yaaşattı.
Belediye Kültür 
Merkezl'nde yapılan 
yıl sonu eğlencesine 
birbirinden güzel 
oyunlarıyla hazır
lanan Candaş Kreş 
minikleri sorgilodik- 
lerl oyunlar 
görülmeye değerdi. 
Eğlence öncesi 
ailelere yönelik 
konuşma yapan

Candaş Kreş sahibi 
Neslihan Beşe, 
amaçlarının kreş 
öğretmenleriyle 
birlikte çocuklara ve 
velilere bir aile olduk
larını kanıtlamak, 
eleştiri ve dilekleri 
dikkate alıp bundan 
sonraki çalışmalarda 
Candaş Kreş'in örnek 
bir kreş olması için 
birlikteliğin devam 
ettirilmesi 
olduğunu söyledi. 
Çocukların hepsinin 
farklı birer çiçek 
olduğunu söyleyen 
Beşe, "Onları 
sevgimizle suladık, 
şimdi hangi 
renklerde açıldıklarını 
İzleyeceksiniz" dedi.

ları, şiirler okuyup 
Yedi Cüceleri 
oynadılar. Aralarında 
tekerlemeler yapan

çocuklar, oryantal 
bile yapıp Nasrettin 
Hoca'yı başarıyla 
taklit ettiler.

Kırmızı Başlıklı Kızı 
başarıyla sergileyen 
küçükler, alkış yağ
muruna tutuldu.

'Hoşgeldlnlz' koro
suyla başlayan 
gösterilerde 
Candaş Kreş çocuk

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!... 
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK-ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Kurşunlu lideri durdurdu 1-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Amatör 
küme birinci 
grupta şansını 
kaybeden Kurşunlu 
Belediyespor, 
evinde oynadığı 
maçta lider 
Cihanspor'la 1-1 
berabere kaldı.
Cihanspor'un 
takipçisi Duaçınarı 
ile farkı koruması 
için mutlak galibiyet 
için çıktığı maçta iki 

tarafta sert oynadı. 
İlk yarısı golsüz 
sona eren maçın 
72. dakikasında 
10 kişi kalan 
Cihanspor 80. 
dakikada bulduğu 
golle 1-0 öne geçti. 
Yediği golden 
sonra rakip kaleye 
yüklenen Kurşunlu 
Belediyespor, 
başarılı defans 
oyuncusu Volkan'la 
90'ncı dakikada 
beraberliği yakaladı.

SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Kara (7) 
Kasım Mutlu (7) 
Ahmet Aslan (7) 
KURŞUNLU 
BELEDİYESPOR : 
Alpay (7) Emrah (7) 
Metin (7) Bertan (7) 
Volkan (8) Bülent (7) 
Taner (6) (Onur 6) 
Ayhan (8) Gürkan (6) 
(Kenan 6) Tuncay (7) 
Muzaffer (6) 
(Göksel 6)

CİHANSPOR : 
Hüseyin (6) • 
Gökhan özcan (7) 
Metin (5) (Hüseyin 7) 
Gökhan Uzaner (7) 
Muzaffer (7) Ferhat (7) 
Osman (6) Murat (7) 
Ümit (7) (Bahtiyar 5) 
İsmail (7) Semih (6) 
GOLLER :
Dk. 80 Ümit 
(Cihanspor) 
Dk. 90 Volkan 
(Kurşunluspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
72 Ümit (Cihanspor)

Gemlikspor son maçını berabere bitirdi 2-2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
küme dördüncü 
grupta son maçını 
oynayan Gemlikspor, 
grubunun lideri olan 
ve süper lige çıkan 
Orhangazi Yeniköy 
Gençlerbirliği ile 
2-2 berabere kaldı. 
Gergin bir havada 
oynanan ve 
Yeniköy'lü taraftar
ların bolca bira 
tükettiği maçta yine 
tatsız olaylar yaşandı. 
Grubunda aldığı kötü 
sonuçlara rağmen 
ikinci sırada sahada 
çıkan yönetici ve 
başkan desteksiz

Gemlikspor, maça 
çok iyi başladı. 
13 ve 43 dakikalarda 
Nazım'la 2-0 öne 
geçen Gemlikspor, 
44 dakikada yediği 
golle ilk yarıyı 2-1 
önde bitirdi.
İkinci yarıda rakibine 
oranla daha iyi futbol 
sergileyen Gemlik 
spor, yakaladığı 
fırsatları değerlendi
remeyince 53 
dakikada kalesinde 
ikinci golü gördü 
2-2.
Maçın hakeminin de 
kötü bir yönetim 
sergilediği maçta 
87 dakikada 
Gemlikspor'dan

Ahmet kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. 
Maçın son 
dakikalarında 
tansiyonun iyice 
yükselmesiyle tribün
ler hareketlendi. 
Futbolculara ve 
kendilerine Yeniköy 
taraftarları tarafından 
küfürlü hakaretlerin 
yapılmasıyla 
sinirlenen Gemlikspor 
taraftarlarını 
polisler engelledi. 
Hakemin bitiş 
düdüğüyle sahadan 
2-2 berabere 
ayrılan takımlardan 
Orhangazi Yeniköy 
Gençlerbirliği gelecek 
yıl süper ligde

oynama hakkı 
kazanırken 
Gemlikspor yine 
birinci kümede 
mücadele verecek. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Ceyhun Çetin (5) 
Cantürk Bilgin (4) 
Hüseyin bay (5) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (6) İsmail (7) 
Onur (6) Arif (7) 
Serdar (8) Muharrem 
(6) Nazım (8) (Adem 
(5) Emrah Balcı (7) 
Ahmet (7) Emrah 
Ayar (7) (Zafer 7) 
Fatih (6) (Sercan 7) 
YENİKÖY 
GENÇLERBİRLİĞİ :

Ramazan (6) Erdinç 
(7) Hüseyin (6) Eray 
(7) Mehmet (7) 
Gökhan (5) (Mehmet 
6) Sezer (6) Ercan 
(7) Haşan (8) 
Fırat (7) (Murat 6) 
H. Hüseyin (7)

GOLLER : Dk. 13-43 
Nazım (Gemlikspor) 
Dk. 44-53 Haşan 
(Yeniköy)
KIRMIZI KART : 
Dk. 88 Ahmet 
Gemlikspor)
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OKS sonuçları 
10 Temmuz’da 
açıklanacak

Ortaöğretim 
Kurumlan öğrenci 
Seçme ve Yerleş 
tlrme Sınavı (OKS) 
sona erdi.
İlköğretim son sınıf 
öğrencilerinin 
katıldığı sınav, 
2 bin 384 binada 
40 bin 945 salonda 
gerçekleşti.
Türkiye, 25 ilçe 
merkezi ve yurt 
dışında Medine, 
Cidde, Lefkoşa, 
Riyad, Trablus, 
Bakü, Aşkabat, 
Taşkent ve 
Astana’da yapılan 
sınava, 388 bin 479'u 
kız, 423 bin 54'ü 
erkek olmak üzere' 
toplam 811 bin 533 
■Aday katıldı. Türkçe, 
Matematik, Fen ve 
Sosyal Bilimler alan* 
lannda yapılan test 
usulü sınavda, 
adaylara 100 soru 
yöneltildi. 120 
dakika süren sınav 
sonuçlarının 10

Temmuz 2006 
tarihinde açıklan
ması bekleniyor. 
Sınavı kazanan 
adaylar, okul 
tercihlerini 11-21 
Temmuz 2006 tarih
leri arasında Internet 
üzerinden yapabile
cek. Adaylar, 28 
Temmuz 2006'da 
yerleştirme sonuç 
larının duyurulma 
sından ardından, 
29 Temmuz-4 
Ağustos 2006 tarih
leri arasında kayıt 
yaptırabilecek. 
Boş kontenjanlara 
2. yerleştirme İçin 
7-13 Ağustos 2006 
tarihleri arasında 
adaylardan 2. tercih 
başvuruları alınacak. 
2. yerleştirme 
sonuçları ise 20 
Ağustos 2006'da 
duyurulacak.
2. tercih başvuruları 
da 21-24 Ağustos 
tarihleri arasında 
alınacak.

20 ilde “Akıllı sınıf’
uygulaması

Milli Eğitim 
Bakanlığı 
tarafından 
20 ilin teknik 
liseleri arasında 
telekonferans 
sistemi ile bağlantı 
kurulduğu, bu 
liselerin öğrenci
lerinin yer 
değiştirmeden 
birlikte ders 
işleyeceği bildirildi. 
Erkek Teknik 
öğretim Genel 
Müdürlüğüne 
bağlı olarak 
faaliyet gösteren 
20 Anadolu Teknik 
Lisesi bünyesinde 
açılan Bilişim 
Teknolojileri 
Bölümleri için 
bilişim sınıfları 
kuruldu.
Doğu'dan Erzurum,

Van, Malatya, 
Diyarbakır, Elazığ, 
Gaziantep 
ve Sivas'ta 
kurulan bilişim 
sınıflarındaki 
öğrenciler, 
fjelecek yıl Ankara, 
stanbul, İzmir, 
Eskişehir ve 
Antalya’daki 
Anadolu Teknik 
Liselerinde 
verilen derslere yer 
değiştirmeden 
katılabilecekler. 

Her öğrenciye bir 
bilgiyasarın 
düştüğü bilişim 
sınıflarında, 
20 ildeki teknik 
lise arasında 
telekonferans 
sistemi aracılığıyla 
bağlantı 
kurulabilecek.

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) bu 
yıl katılacak 
olanlardan üniver
sitelerdeki

| GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

MEB’den bin 500
öğrenciye burs

öğretmenlikle 
ilgili programları 
ilk beş tercihi 
arasında 
kazanacak bin 
500 öğrenciye 
burs verecek

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ mww goml
internette adresinden okuyabilirsiniz

^0^ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBYR

Buderus 

(JSISAN)
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



12 Haziran 2006 Pazartesi
■m QUNl UM SİYASİ tlAZETE BHH

Sayfa 8

Çevre suçlarına ağır ceza Taşımacılıkta yeni dönem
Zehirli varil skan
dalinin ardından 
çevre suçlarına ağır 
para cezası getirildi. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 'çevre 
cezalarına ilişkin yeni 
düzenleme'ye göre, 
tehlikeli atıkları rast- 
gele taşımak ve sak
lamanın cezası bir 
milyon YTL, ülkeye 
tehlikeli atık sok
manın cezası ise 2 
milyon YTL oldu. 
Resmi Gazete'de 
yayınlanan yeni 
çevre cezaları uygu
lamada kolaylık 
sağlamak için hava, 
gürültü ve titreşim, 
İyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon, su, 
toprak kirliliği grup 
larına ayrıldı. Ayrıca 
atıklar, arıtma ve ber 
taraf yükümlülükleri, 
tehlikeli kimyasallar, 
biyolojik çeşitliliğin 
ve ekosistemin 
korunması, çevresel 
etki değerlendirmesi 
süreci, bildirim ve 
bilgi verme yüküm
lülüğü, çevre yönetim 
birimi kurma, acil 
durum planlarına 
uymama ve umuma 
açık yerlerde çevreyi 
kirletme olmak üzere 
cezalar 15 ayrı başlık
ta sınıflandırıldı.

Buna göre, hava 
kirliliği ile ilgili araç 
ların egzos muaye 
nesini yaptırmamanın 
cezası 500 YTL ye 
çıkarken, sınır değer
leri aşarak araç egzo- 
su ile havayı kirlet
menin cezası ise bin 
YTL oldu, 
izin almadan kurulan 
işletmelerin havaya 
deşarjları 24 bin YTL, 
sınır değerlerin üze 
rinde kirlilik deşarjı 
ise 48 bin YTL oldu. 
Gürültü kirliliğinde 
ise sınırın üstünde 
gürültü ve titreşime 
sebeb olan işletme 
lere 4 bin YTL, fabri
ka, şantiye eğlence 
yerlerine ise 12 bin 
YTL gürültü cezası 
verilecek.
Su kirliliğinde içme 
suyu alanı olmayan 
suları kirletenlere 
24 bin, içme suyu 
havza larını kirleten
lere ise 48 bin YTL 
ceza ön görülürken, 
denize kanalizasyon 
deşarjı yapan konut
lara 600 YTL, içme 
suyu hav zasını 
kanalizasyonu ile 
kirleten meskenlere 
bin 200 YTL para 
cezası getirildi. 
Atıkları ile toprak 
kirletenlere 24 bin, 

kana lizasyonu 
toprağa veren 
konutlara ise 600 YTL 
ceza uygulanabile
cek. Dereden 
yönetmeliğe aykırı 
çakıl kum alanlara 
metreküp başına 
120 YTL ceza tatbik 
edilirken, tehlikeli 
atıkların her ne 
şekilde olursa olsun 
ülke ye girişini 
veya transit geçişini 
sağlayanlara ise 
2 milyon YTL ceza 
verilecek. Tehlikeli 
atık mali sorumluluk 
sigortası yaptır
mayanlara da 
24 bin YTL idari 
ceza uygulanacak. 
Arıtma ve Bertaraf 
Yükümlülüğünde ise 
ön arıtma, arıtma 
veya bertaraf tesisi 
kurmadan çalışanlara 
60 bin YTL, alt yapı 
sini kutlayanlara 
belediyelerde nufusu 
100 binden fazla olan 
yerlerde 50 bin, orga 
nize sanayi bölgele 
rinde 100 bin YTL 
ceza uygulanacak. 
Tehlikeli kimyasallar
la alakalı malzemeleri 
kullanan, ambalajla 
yan, satan ve taşıyan 
lara 100 bin lira ile 1 
milyon YTL arasında 
ceza verilecek.

Şehirlerarası yolcu
luklarda, yumurta, 
soğan, pide ve lah
macun yenilmeyecek; 
otobüslerde, tavuk ve 
horoz gibi canlı hay
van taşınmayacak. 
Buna uymayanlara, 
para cezası verilecek. 
TBMM Adalet Alt 
Komisyonu, Türk 
Ticaret Kanunu 
Tasarısı üzerindeki 
çalışmalarında sona 
geldi. AK Parti 
Çorum Milletvekili 
Muzaffer Külcü'nün 
başkanlığında yapı 
lan toplantılarda, 
tasarının, "taşıma 
işleri", "deniz tica 
reti" ve "sigorta 
hukuku" bölümleri 
üzerindeki görüş 
meleri tamamlayan 
Alt Komisyon, gele
cek hafta çahşmala 
rını bitirecek.
Tasarının, "taşıma 
işleri" bölümünde, 
Karayollarında Eşya 
Taşınmasına ilişkin 
Milletlerarası 
Sözleşme (CMR) 
hükümleri doğrul
tusunda düzenleme 
yapılarak, özellikle 
yurtiçinde eşya taşın
ması konusunda 
önemli yenilikler 
getirildi.

Buna göre, ev ve 
büro eşyalarının 
taşınmasında önemli 
yenilikler getirildi. 
Taşıyıcının yüküm
lülükleri, mobilyaları 
nın sökülmesi ve 
kurulması ile eşyanın 
yüklenip boşaltıl
masını da kapsaya
cak. Yolcuya, kural
lara uyma zorunlu
luğu getirilirken, fir
malara hizmetten 
doğan kusurları için 
sorumluluk yüklenen 
tasarıya göre, sefer 
herhangi bir sebeple 
yapılamamış, hareket 
yolcudan katlanması 
istenemeyecek bir 
süre gecikirse, yolcu 
sözleşmeden cayıp, 
ödediği ücreti ve var 
sa zararını isteyebile
cek. Tasarıdaki yolcu 
hakları ve çevrenin 
korunmasına ilişkin 
hükümlere göre, 
şehirlerarası toplu 
taşım araçlarında 
başkalarını rahatsız 
eden yiyecekler 
tüketilemeyecek. 
Şehirlerarası yolcu
luklarda, yumurta, 
soğan, pide ve lah
macun yenilmeyecek; 
otobüslerde, tavuk ve 
horoz gibi canlı hay
van taşınmayacak.

Buna uymayanlara, 
para cezası verilecek. 
Bilette belirtilen yerin 
başka bir kişiye veril 
mesi, bilette göster
ilen araç yerine onun
la aynı düzeyde olma 
yan başka bir aracın 
sefere konulması, 
aracın belli saatten * 
önce hareketi nede 
niyle yolcunun yetişe 
memesi, araçta ilk * 
yardım malzemele 
rinin ve ilaçlarının 
bulundurulmaması 
nedenleriyle de 
sorumlu olacak, her
hangi bir zarar ispat 
edilmese bile taşıyıcı, 
bilet parasının 3 katı 
tazminat ödeyecek 
Taşıyan, yolcunun 
gemi kazası yüzün
den ölmesi veya 
yaralanmasından- 
doğan zarardan 
sorumlu olacak. 
Zorunlu sigorta 
yapılacak. Buna göre, 
12 kişiden fazla yolcu 
taşımak için ruhsat 
alanlar, yolcuların . 
ölümünden veya 
yaralanmasından 
doğabilecek 
sorumluluklarına 
karşı güvence 
teşkil etmek üzere 
sigorta yaptırmakla 
yükümlü olacak.

vade

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

, veya farklı

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 €uro = 1.75 YTL olarak sabltledlk!

444 2 288

Peşin i A 
llvatına I U ı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Türkiye'nin SûMrnwrkalar'ncjn orrfz.

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Unakıtan; “En fazla zam giyim sektöründe”
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, enflasyon 
hesaplarına 
bakıldığında en 
fazla zammın giyim 
aoktörü tarafından 
yapıldığının 
görüldüğünü 
belirterek, "İlla kayıt 
dışına geçi* İçin 
vorgl İndirimini 
öngörmemek lazım. 
Madem öyle bu kadar 
zam olmazdı. Ben 
İndirdim, onlar 
bindirdi" dedi. 
Bakan Unakıtan, 
Vergi Konseyi tarafın* 
dan Antalya'da 
düzenlenen "AB 
Sürecinde Kayıtlı 
Ekonomiye Geçiş" 
konulu arama 
konferansında 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'de kayıt dışı 
ekonominin geçen 
dönemlerde ortaya 
çıkan kamu açığıyla 
krizlere neden 
olduğunu belirterek, 
ekonomiyi kayıt altına 
almak İçin hükümetin 
çok önemli adımlar 
attığını söyledi. 
Kayıtlı ekonomiye

geçiş İçin vorgl 
İndirimlerine gittik* * 
lerlnl, bu amaçla 
kurumlar vergisini 
do yüzde 20'ye 
İndirdiklerini 
hatırlatan Unakıtan, 
bu konuda kanun 
çıkardıklarını kaydet
ti. "Bazı ürünlerin 
KDV'lorlnde İndirim
ler yaptık. Bunların 
kayıtlı ekonomiye 
geçişte faydası oldu 
mu? Bir kısım oldu. 
Tahmin ettiğimiz 
kadar da olmadı" 
diyen Unakıtan, 
şöyle devam etti: 
"Neden? Tekstilde 
KDV'yl İndirdik...
Enflasyon hesapları
na baktım. En 
fazla zammı giyim 
sektörü yapmış. E 
hani be kardeşim

İndirmiştik biz bunu. 
(Fiyatları indireceğiz 
sayın bakanım) diyor
lardı. Ne oldu? Şimdi 
no diyecekler bakalım 
sayın Bakana.
İlla kayıt dışına 
geçiş İçin vorgl 
İndirimini 
öngörmemek lazım. 
Madem öyle bu kadar 
zam olmazdı.
Ben İndirdim, onlar 
bindirdi. Sanki hiç 
İndirmemiş gibi 
bir de üstüne 
bindirdiler. Ben 
öyle yorumluyorum. 
Bilmiyorum yanlış 
mıyım?." 
Ekonomideki kayıt 
dişiliğin hesapla
malara yanaşa
madığını, bu nedenle 
kişi başına düşen 
milli gelirin hakiki 

hesabının ortaya 
çıkamadığını belirten 
Unakıtan, Türkiye'de 
kişi başına düşen 
milli gelirin 5 bin 
dolardan fazla 
olduğunu söyledi. 
Unakıtan, şöyle 
devam etti: 
"Gayri Safi MIHI 
Hasıla hesaplarımız 
var. Türkiye İstatistik 
Kurumu, kişi başına 
düşen gelirde 
hesaplamalar 
yapiyör. Kayıt dişilik 
bizim kişi başına 
düşen hakiki milli 
gelirimizi maalesef 
ortaya çıkarmıyor. 
Biz Türkiye İçin 
5 bin dolar diyoruz 
ya, bu kayıt dişiliği 
önlediğimiz zaman 
göreceksiniz, milli 
gelirimiz 5 bin 
dolardan daha fazla. 
Neden? Çünkü, 
Türkiye İstatistik 
Kurumu kayıt 
dişiyi kavrayamıyor. 
Dışarıya göründüğü 
müzden daha fakir 
değiliz. Biz 5 bin 
dolarlık adam değiliz. 
Daha fazlayız."

Müzakere dugumu 
bugün çözülüyor

Türkiye'nin AB üye
lik sürecinde en 
önemli kilometre 
taşlarından biri ola 
rak gösterilen fiili 
müzakerelerin düğü 
mü bugün Lüksem 
burg'da çözülecek. 
Lüksemburg'da 
bugün AB üyesi 
ülkelerin dışişleri 
bakanlarını ayda bir 
buluşturan Genel 
İşler ve Dış ilişkiler 
Konseyi ile başlana 
cak. AB dışişleri 
bakanlarının en 
önemli gündem mad
desini, aynı gün 
Türkiye He yapılması 
planlanan Ortaklık 
Konseyi, Hükümetler 
Arâsı Konferans, fiili

ELEMAN ARANIYOR
KAPAKLI KÖYÜ’NDE BULUNAN 

TERSANEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE; 
KAYNAKÇI, DEMİR MONTAJ USTALARI, 

KALFALARI ve
YARDIMCI ELEMANLAR ARANIYOR... 

(SERVİS VE SİGORTALI)

BİLGİ İÇİN:0.5322352805

müzakerelerin bilim 
ve araştırma faslında 
başlatılması ve tüm 
süreç tamamlanıp 
katılım anlaşması 
İmzalanana kadar 
geçici olarâk 
kapatılması 
oluşturuyor, 
ilgili fasılda Brük 
sel'dekl AB Daimi 
Temsilciler Komitesi 
(COREPER) düze 
ylnde üzerinde uz 
laşma sağlanamayan 
AB ortak tutum bel
gesinin hazırlanma 
sı, Kıbrıs Rum 
kesiminin ısrarlı 
tutumuyla siyasi 
düzeyde dışişleri 
bakanlarına 
bırakıldı.

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOM0KAY '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.
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 (osteodansltometre) İle yapılmaktadır.
Konu İle İlgili hekimlerin 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 TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmak

tadır. Yaklaşık 8 dakika İçinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra 
raporunuzu alabilirsiniz.______________________________

TOMBKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRA8ONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi He MIGROS arasında) 

Gemlik - BURSA 
Tel: (0.224) 513 65 29 

513 65 30 
Fax: (0.224) 513 65 18

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

ELEMAN ARANIYOR
SIVACILAR ve MONTAJCILAR 

ARANIYOR
COŞKUN YAPI

ALÜMİNYUM DOĞRAMA - PLASTİK PANJUR 
ÇELİK KAPI - DUŞA KABİN 

SİNEKLİK - MENFEZ

Hizmet Cad. Anayol Sitesi No: 310. Durak 
Tel: 538 70 96 Küçük Kumla
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Suda boğulma ölümler arasında üçüncü sırada
Havaların ısınmasıyla 
birlikte suda boğul
ma olgularında belir
gin artış görüldüğü 
belirtilirken, boğul
maların kaza sonucu 
meydana gelen ölüm
ler arasında üçüncü 
sırada yer aldığı 
bildirildi.
Avrupa Acil Tıp 
Birliği Başkanvekili 
Uzman Dr. Ülkümen 
Rodoplu, Türkiye'de 
bir yılda ortalama 900 
kişinin boğulduğunu 
ifade ederek, "Bu 
olaylar denizde, göl 
ve nehirde, baraj göl
lerinde, banyo küveti 
ya da havuzlarda 
olmaktadır.
Boğulmalar en 
çok Marmarh 
Bölgesi'nde, en az 
Ege Bölgesi'nde 
görülmektedir. Doğu 
ve Güneydoğu böl
gelerindeyse kanal, 
kanalet ve baraj göl

Üniversite öğrencileri hayatından memnun
Üniversite gençliğinin 
sosyo-ekonomik pro
filini çıkarmak için 
yapılan araştırmada, 
öğrencilerin siyasal 
düşüncelerinden 
sosyal konulara bakış 
açılarına, kişisel zevk
lerinden geleceğe 
ilişkin düşüncelerine 
kadar pek çok konuda 
değişik sonuçlar 
elde edildi.
"Üniversite Gençli 
ğinin Sosyo-Ekono 
mik Profili Araştır 
ması" Atatürk Üniver
sitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İkti
sat Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Muammer 
Yaylalı'nın başkan
lığında 9 öğretim 
üyesi tarafından 
gerçekleştirildi.
Yurt genelinde 60 
devlet ve vakıf üniver
sitesinde öğrenim 
gören 3 bin 551'i kız 7 
bin 568 öğrenciye 41 

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

lerinde boğulanların 
sayısı fazladır"dedi. 
Boğulanların yüzde 
70'inin yüzme 
bildiğini vurgulayan 
Rodoplu, bu kişilerin 
suda kalp krizi 
geçirmeleri, alkollü 
olarak suya girmeleri 
ya da dolu mide ile 
yüzerken kramp 
girmesi nedeniyle 
boğulduklarını 
söyledi.
Boğulmaların, dünya 
genelinde kaza sonu
cu görülen ölümler 
arasında üçüncü 
sırada yer aldığını 
ifade eden Rodoplu, 
5-44 arasındaki yaş 
grubunda da trafik 
kazalarından sonra 
en sık görülen ikinci 
ölüm nedeni 
olduğunu söyledi. 
Suda boğulmanın en 
sık görüldüğü yaş 
grubunun sırasıyla 
bir yaşının altındaki 

sorunun yöneltildiği 
ankete katılan öğren
cilerin yüzde 96,4'ü 
devlet, yüzde 3,6'sı 
vakıf üniversitesinde 
eğitim görürken, 
yüzde 21,1'i ikinci 
öğretimde eğitimlerini 
sürdürüyor.
Üniversite öğrenci
lerinin yüzde 59,8'i 
hayatlarından "mem
nun" olduğunu, yüzde 
12.9'u "çok memnun" 
olduğunu, yüzde 9'u 
"memnun olmadığım" 
yüzde 3,2'si "hiç 
memnun olmadığım", 
yüzde 15,2'si ise 
hayatından memnun 
olup olmadığı konu 
sunda "kararsızlığını 
ifade ediyor.
Ankete katılan öğren
cilerden yüzde 53,8’i 
nin eğitim gördüğü 
bölümden "memnun" 
olduğu; yüzde 
16,7'sinin "çok mem
nun", yüzde 17,7'sinin 

bebekler ve ergenlik 
çağındaki erkekler 
olduğunu vurgula
yarak, "gelişmiş 
ülkelerde evlerde 
bulunan havuzlar 
suda boğulmanın en 
büyük nedenidir. 
Türkiye'deyse su 
kanalları, dereler ve 
göllerde görülen 
olgular daha fazladır. 
Son zamanlarda 
evlerdeki havuzlarda 
boğulma olguları 
Türkiye'de de arttı" 
diye konuştu.
Rodoplu, alkol alın
masının, suda boğul
ma olgularının art
masında önemli bir 
etken olduğuna 
dikkati çekerek, 
alkolün, vücudu 
gevşettiğini, vücut ısı 
kaybını artırdığını, 
yutma reflekslerini 
azaltıp, kusma 
olasılığını artırdığını, 
bunun da boğulmaya

"kararsız", yüzde 
7,9'unun "memnun 
olmadığı", yüzde 
3.9'unun ise "hiç 
memnun olmadığı" 
belirlendi
Araştırma sonuçlarına 
göre, öğrencilerin 
yüzde 43,4'ü üniver
siteye girmelerini 
sağlayan temel belir
leyicinin dershane, 
yüzde 38,9'u kendi 
çalışması, yüzde 
14,7’si lise eğitimi, 
yüzde 3,1'i ise özel 
ders alması olduğunu 
düşünüyor, 
öğrencilerden yüzde 
33,2'si arkadaşlarıyla, 
yüzde 29.6*sı ailesiyle, 
yüzde 3,4'ü akraba 
sının yanında, yüzde 
19,1'i devlet yurdun
da, yüzde 9,9'u özel 
yurtta, yüzde 3,7'si de 
tek başına evde 
kalıyor. Ankete katılan 
öğrencilerin yüzde 
68,7'si Avrupa 
Birliği'ne (AB) katılımı 
desteklerken, bu 
öğrencilerden yüzde 
33,4'ü, katılımın 10 yıl 
içinde, yüzde 29'uKAYIP Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi'n 

den aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. SİNEM ERKMEN

neden olabileceğini 
söyledi.
Rodoplu, 
boğulmada 
ilkyardım konusunda 
da, "Boğulan kişinin 
ilk müdahalesi, 
sudan hızlı ve 
dikkatlice çıkarıl
masıyla başlar.
Sudan insan çıkarma 
ve kurtarma 
konusunda 
eğitimli değilseniz 
boğulmakta olan 
bir insanı kurtarmak 
amacıyla suya 
girmeyin.
Üzerinizdeki ceket, 
bir dal parçası, 
teknedeki can 
simidi, kürek, halat 
benzeri malzemeleri 
kullanarak, kişiyi 
sudan çıkarmaya 
çalışın. Boğulmakta 
olan kişi, can 
havliyle sizi de suyun 
dibine çekebilir" 
dedi.

önümüzdeki 20 yılda, 
yüzde 12,1'i ise 20 yıl
dan daha uzun sürede 
gerçekleşebileceğine 
inanıyor. Öğrencilerin 
yüzde 25,4'ü ise 
Türkiye'nin AB'ye 
kabul edilmeyeceği 
görüşünü taşı yor. 
AB'nin kültürel değer
leri zayıflatacağını 
düşünenlerin oranı 
yüzde 51 olurken, 
öğrencilerin yüzde 
54’ü, Birliğin finans 
imkanlarından yarar
lanılacağını düşünü 
yor. Üniversite öğren
cilerinin yüzde 17,1'1 
milliyetçi düşünceye 
"çok yakın", yüzde 
35,1 ’i de "yakın" oldu 
ğunu ifade ediyor. 
Milliyetçiliğe "çok 
uzak" olanların oranı 
yüzde 19,3, "uzak" 
olanların oranı ise 
yüzde 11,8.öğrenciler
den yüzde 40,2'si ken
disini sosyal demok 
rat düşünceye"yakın" 
ve "çok yakın", yüzde 
36,5' de "çok uzak" ve 
uzak" olduğunu ifade 
ediyor.

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
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 

PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 
► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen

► Askerliğini yapmış
►30 yaşını aşmamış

► Gemlik-Orhangazi-lznik bölgelerini bilen 
►Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
►Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu

► Ön Muhasebe bilgisi olan
► Bilgisayar kullanabilen >

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların fotoğraf ve __ _  979 97 £7
ikametgah fotokopisi ile Of
şahsen yapılması rica olunur. 250 34 50
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Tatilinizi zehir etmeyin
Acıbadem Hastanesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji uzmanı 
Prof. Dr. Osman 
Güven, Acıbadem 
Hastanesi Kozyatağı 
Başhekimi ve Acil 
Servis Sorumlusu Dr. 

«Demet Dinç, yaz 
mevsiminde ve 
tatilde görülme sıklığı 

•artan yaralanmalar ve 
hastalıklara karşı 
halkı uyarıyor.
Yaz aylarında has
tanelerin görüntüsü 
mevsime bağlı 
hastalıklar ve kazalar 
nedeniyle farklılaşı 
yor. Özellikle çalışan 
kesimin, öğrencilerin 
heyecanla bekledik
leri tatil döneminde 
yaz hastalıkları ve 
yaralanmalar artıyor. 
Trafik kazaları başta 
olmak üzere spor 
yapılırken oluşan 
kırıklar, güneş yanık
ları, yüksekten 
düşmeler ve enfek
siyon hastalıkları 

. nedeniyle hastanelere 
başvurular tırmanı 
yor. Acıbadem 
Kadıköy Hastanesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Osman 
Güven ve Acıbadem 
Kozyatağı Hastanesi 
Başhekimi ve Acil 
Servis Sorumlusu Dr. 
Demet Dinç, yazın ' 
görülme sıklığı artan 
yaralanma ve 
hastalıklarla ilgili 
bilgi verdiler, alın
ması gerekli önlem
leri anlattılar.

Yazın, kırık çıkık 
oranı yüzde 20'den 
70'e çıkıyor 
Her mevsimde rast
lanan trafik kazaları, 
yaz aylarında önemli 
sayıda artış gösteri 
yor. Trafik yaralan
maları da buna bağlı 
olarak çoğalıyor. 
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Osman Güven, kışın 
ortopedi kliniklerine 
başvurunun yüzde 
20'sini oluşturan 
trafik kazalarına bağlı 
kırık çıkık vakalarının 
yazın yüzde 70'e 
ulaştığına dikkat 
çekiyor. Yazın tatile 
çıkan insanların uzun 
süre araç kullandık
larını ve sıcak 
nedeniyle konsantras 
yonlarını yitirdiklerini 
belirten Prof. Dr.
Güven, bunun da 
kaza riskini artırdığını 
vurguluyor. Yazın 
ortopedi kliniklerinin 
trafik kazaları yüzün
den çehresinin 
değiştiğini söyleyen 
Prof. Dr. Güven, 
"Kazalarda kafa trav
ması geçiren kolları 
bacakları kırılan 

insanlar yüzünden 
diğer ameliyatlar ikin
ci plana düşüyor" 
diyor ve ekliyor: 
"Kazalarda ölümlerin 
yanı sıra ciddi organ 
yaralanması gün
deme geliyor. Kafa ve 
karın travmaları, 
kaburga kırıkları, 
akciğer zedelenmesi 
sıklıkla görülüyor.
Yaralı bu travmalar
dan kurtulursa kol ve 
bacaklarda meydana 
gelen birden fazla 
kırık yüzünden aylar
ca hastanede kalıyor. 
Felç oluşabiliyor" 
Kirli havuzlar 
enfeksiyon kaynağı 
Tatil döneminde kişi
lerin tercihlerine bağlı 
potansiyel tehlikeler 
yanında, mevsimin 
doğasından gelen 
tehlikeler de önem 
taşıyor. Acıbadem 
Kozyatağı Hastanesi 
Başhekimi ve Âcil 
Servis Sorum lusu 
Dr. Demet Dinç, yazın 
acil servise yapılan 
başvuru nedenleri 
arasında trafik 
kazaları ve trav
maların yanı sıra; 
güneş yanıklarının, 
sindirim sistemi 
hastalıklarının ve 

çocuklarda viral 
enfeksiyonların da 
önemli yer tuttuğunu 
söylüyor. Dr. Dinç, 
"Güneş altında 
korunmasız uzun 
süre kalmak cilt ■ 
yanıklarına ve tansi 
yon düşmesine yol 
açıyor. Özellikle 
yaşlılar bundan olum
suz etkileniyor" diyor. 
Dr. Dinç, çocukların 
ve yaşlıların yazın 
ortaya çıkan enfek
siyon hastalıkların
dan çok daha çabuk 
etkilendiğini ve has
taneye başvuruların 
geciktirilmemesi 
gerektiğini söylüyor. 
Yazın bunaltıcı sıcak
larında serinlemek 
için tercih edilen yer
lerin başında gelen 
havuzlar, gerekli özen 
gösterilmediği zaman 
tehlike kaynağı-ola
biliyor. Havuzları 
"kapalı kap" olarak 
nitelendiren Dr.
Demet Dinç, şu konu
lara dikkat çekiyor: 
"Bu yüzden enfek 
siyon riski büyük.
Havuzu tercih eden
ler, hem kendi hijyen 
lerine, hem de başka 
larınınkine dikkat 
etmek durumunda. 
Temizliğe özen gös
terilmeyen havuzlar 
yüzünden özellikle 
kadınlarda üriner 
enfeksiyonlar daha 
sık görülüyor. Islak 
mayoyla güneş len- 
mek de bu riski artı 
ran önemli bir faktör.

Baş ağrısı bir çok 
hastalığın habercisi

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Farmakoloji ve 
Klinik Farmolpji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi ve Baş 
Ağrısı Derneği 
Başkanı Prof. Dr. F. 
Cankat Tulunay, baş 
ağrısının 100'den 
fazla hastalığın 
habercisi olduğunu 
bildirdi.
Yanlış ilaç kul
lanımının kötü 
sonuçlar doğur
duğuna dikkati 
çeken Tulunay, 
şöyle konuştu: 
"Ağrı, tıpta doku 
hasarı ile beraber 
hoş olmayan ve 
duygusal his olarak 
tanımlanır. Ağrının 
çok çeşidi vardır. 
Bunlar bilimsel 
ağrılar, fizyolojik 
ağrılar gibi sıralan
abilir. Tıp kuralı 
gereği, tanısı konul
mayan ağrılar tedavi 
edilemez. Mesela 
baş ağrısı bizim için

100'den fazla 
hastalık demektir. 
Migren 20 değişik 
hastalık habercisidir. 
Bu nedenle kendi 
başınıza, doktora 
danışmadan ilaç 
kullanmayınız. 
Prospektüsü 
mutlaka okuyun. 
Kullandığınız ilacın 
size ne getireceğini 
mutlaka dok
torunuza sorun.
Ağrı ilaç eksikliğine 
bağlı değildir. 
Migrende ilaca 
bağlı nöbetler 
olabilir." 

Tulunay, ABD'de 
40 milyon kişinin 
çeşitli ağrılarla 
yaşamını sürdürmek 
zorunda kaldığını, 
44 milyon kişinin de 

baş ağrısı çektiğini 
kaydetti. Tulunay, 
Türkiye'de bu 
rakamın kesin 
olarak bilinmemekle 
birlikte çok yüksek 
olduğunu tahmin 
ettiklerini söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.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.Shğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet 
Su işlet 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
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

256 77 84
544 30 60

(212) 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

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

Yazı İşi. Md.
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnyz 185

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



12 Haziran 2006 Pazartesi Sayfa 12

45.Uluslararası Bursa Festivali bugün başlıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hik 
met Şahin, kentin 
merkezindeki en 
büyük oksijen depo
su Kültürpark’ın işle 
vine uygun yeniden 
canlandırılacağı sağ 
lıklaştırma çalış
malarını denetledi. 
Başkan Şahin, 40 
hektarlık alanı ile 
kentin merkezindeki 
en büyük oksijen 
deposu olan kentin 
simgelerinden Kültür 
park’ın çarpık yapı 
taşmadan dolayı 
işlevinden uzak
laştığını belirterek, 
"Sağlıklaştırma pro
jemizle yeniden ha 
yat bulacak Kültür 
park’a 2. baharını 
yaşatacağız" dedi. 
Şahin, işyerlerine 
getirdikleri standart
ların yılsonuna kadar 
tamamlanması 
gerektiğini hatırlattı. 
Yıl sonundan sonra 
hiçbir esnafın düzen
leme yapmasına izin 
vermeyeceklerini 
bildiren Şahin, 
“Bursa’ya hep birlik
te sahip çıkmalıyız. 
Esnaf arkadaşlarımız 
yapılan düzenle

menin yerinde 
olduğu ve kendi
lerinin de bu çalışma 
için üzerlerine 
düşeni yapacaklarını 
belirttiler. Zaten 
esnafımıza da bu 
yakışır. Yılların ihma
lini hep birlikte, el 
birliği ile çözeceğiz. 
Bu konuda Bursa’da 
yaşayan herkesin 
kentine sahip çık
masını bekliyoruz. 
Altyapısının 
yenilendiği, elektrik 
kablolarının yeraltına 
alındığı, karmaşık 
yolların yeniden 
düzenlendiği, koşu, 
bisiklet ve yürüyüş 
yolları aksının 
yapıldığı çalış
malarımız bittiğinde 
Kültürpark, bambaş
ka güzelliğe kavuşa
cak.” dedi.

Park esnafı ise 
yapılan düzenleme 
ile Kültürpark’ın 
yeniden hayat 
bulacağını belir
tirken, kendilerinin 
de üzerlerine düşeni 
yapma konusunda 
Başkan Şahin’e 
söz verdiler. . 
Festival için Nikah 
Sarayı ve Altınceylan 
kapıları tamamlandı 
Başkap Şahin, bugün 
başlayacak olan 
45. Uluslararası 
Bursa Festivali’ni 
izleyecek olan vatan
daşların rahat giriş 
ve çıkışları için 
Kültürpark’ın Nikah 
Sarayı ve Altınceylan 
kapılarından Açık 
Hava Tiyatrosu'na 
geliş ve gidiş 
yollarının tamam
landığını bildirdi.

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve 

EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA.,,

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Zengin çeşit ve 
kataloglarımızı görmeden 

karar vermeyin...
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

“»ĞAL GAZL! HAYAT ni^D0GAL GAZ
OH NE RAHATaBEn*if*a

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' 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.
İrtibat Tel : 513 29 29



A Y l'AS “$AqlAivılık ve EsTETİk Bİzİm İşİmİz"
■ SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ
Uf IİNŞ. LTD.ŞTİ aÖRMZDIN KflKAR VBRMKYİM

GÜMÜŞ SİTI

I ı
1 i uı

İNCİ . 
SİTESİ

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE KAPLAMA 
OTOPARK
YEŞİL ALAN

I C3

ra Detaylı Bilgi ve 
irtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Bayta; Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94 
www. bay tasinsaat. net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

bire bir

dergisi DERSHANESİ

13 lln/irnıı 2006 Snh lnfo(Q}gornllkkorfGzgazetosl.com 25 Ykr
İlgilenmeye geliyoruz...

lollldnl Cad. Oürçny l« Mrk. No:30 Tel: B141010 GEMLİK 
o-mnll: bursalgblroy.com

GEMPORT’un turnuvasına katılan genç İşçi turnuvada kalp krizi geçirdi

Pazar günü GEMPORT'un çalışanları arasında düzenlenen Bowllng Turnuvası'na katılan 
AKP eski İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyesi Erdinç Arabalı'nın oğlu Tarkan Arabalı 
turnuva sırasında kalp krizi geçirerek, genç yaşta yaşma veda etti. Haberi sayfa 3'de

kadri gulsrOhotmsll.oom

Çarşı Deresi
MHP Bolodlyo Moclls Üyesi Osman 

Doğan dün yaptığı yazılı açıklamada, 
Çarşı Doroal'nln üzerindeki betonun 
acilen kaldırılması gerektiğini bir 
teknik adam olarak nedenleriyle çok 
güzel anlatmış.

Ben de Sayın Doğan'a katılıyorum.
Devamı sayfa 6’da

Tarkan Arabalı'nın cenazesine AKP milletvekilleri ile sevenleri katıldı

fâGZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek (İv kent İle boşlor”

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

KAKA

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pajaoahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
8000-2007 EÖİTİM vs ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLEİRİMİZ

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve gözer, Planlıdır, galışınalaımı planlar ve uygular, Evrenseldir, çnğn nynk uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yenilikler® acıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her raman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, doatlarını asla unutmaz,
AAaeurh ı u lürekll eğitim İlkesi llo hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarım verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UgtteNULcIjj_____________________ Her yerde V ortamda kendini İspatlar, Enyel tanımaz, "BAŞARACAĞIM'1 <i<»ı va babanı.______________________

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 i Ücretlerimiz. Rğltlın-öğretlın, 
yemek, nalvlt> ve KDV dahildir

gornllkkorfGzgazetosl.com
bursalgblroy.com
http://www.aykentilkogretim.k12
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a? 1i» I Buluşma “Büyükşehir’e girmekle Gemlik ne
AEMİ Gürhan ÇETİNKAYA 

Önce ahlak.. kazandı, ne kaybetti?” konulu panel
Eğitim...
Sağlık..
Ulaşım...
Allah’a emanet..
Araba vitesten atmış..
Yokuş aşağı iniyor..
Frenler de tutmuyor..
Direksiyondaki şoför de acemi..
İpten kazıktan boşandık.
Tırlatmaya az kaldı.
Yolsuzluk, fırsatçılık, üçkağıtçılık bir ur 

gibi toplumu sardı.
İnsanoğlunu batağa çekiyor.
Batağa çekerken de insanı acizleştiri 

yor
Yıllar önce tohumları atılan ve şimdi 

meyveleri alınan ahlak erozyonu 
insanoğluna akıl almaz işler yaptırıyor.

Altyapıda da üst yapıda da onarılmaz 
yaralar açıyor.

Durumu geçim sıkıntısı veya yoksulluk
la açıklamak safdillik olur.

Vurgun, haksız kazanç ve talan yaşam 
biçimi oldu.

Akıl doğrudan saptı.
- Pamukova’daki tren gibi raydan çıktık.

Üçkağıtçılık artık eskilerin deyimiyle 
vaka-i adiyeden yenilere göre normal olay..

Millet üçkağıtçılık için yorduğu bu 
' kafayı bilime teknolojiye çahştırsa şimdi 
I uzaya bina inşa ediyor olurduk.....

Ne de olsa şeytandan iki adım önde 
gidiyoruz.

Hala birileri her şey rayına oturacak 
diyor ama yaşamdaki pek çok örnek yanlış 
yolda olduğumuzu kanıtlıyor.

Ne diyelim
Allah ıslah etsin hepimizi.
Şeytanın bile aklı ermiyordur eminim 

yapılan iş bilmezliklere..
O da şaşırıyordun
Ve şöyle diyordur:
“Allah’ım madem böyle kullar yarata

caktın bana ne gerek vardı.
Bunlar bana bile pabucumu ters giy

diriyorlar.”
Utanç verici bir durum.
Maalesef yaşamın her anında uyanık 

olmak zorundasınız. ,
Adımınızı doğru atmanız şart..
Sendeleme lüksünüz yok.
Tüm bunlar tesadüf değil.
Bilinçli ve planlı..
Benim memurum işini bilir edebiyatının 

tezahürü
Böyle giderse başımıza taş yağacak

| taş..
Hep beraber düşünüp taşınıp biraz da 

kaşınalım.
Başkalarına fırsat bırakmadan.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından 
"Büyükşehir’e 
girmekle Gemlik ne 
kazandı, ne kaybet
ti?" konulu panel 
düzenlendi.
Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu’nun 
aldığı karar gereği 
düzenlenen 
17 Haziran 2006 
Cumartesi günü saat 
14.oo-17.oo saatleri 
arasında belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yapılacak.
Düzenlenen panel 
hakkında basın 
açıklaması yapan 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ile 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Tarık Kaplan, 
Ahmet Bayrak ve 
Mesleki Denetim 
Görevlisi Arzu 
Karataş, amacın,ilgili 
yasayı eleştirmek, 
sorgulamak 
olmadığını belirterek, 
"Sadece bu yasa 
ile Gemlik'imizin 
elde ettiği veya 
edebileceği kazanım- 
ların nasıl artırılabile
ceğine ilişkin 
çözüm yolları 
üretmeyi hedefli 
yoruz" dediler. 
Mimarlar Odası 
Temsilcisi Osman 
Turan, ilgili panel 
konusunda yetkin 
ve pek çok kişinin 
konuşmacı olarak 
katılacağını duyu
rurken "Panelde 
her konuşmacıya 5 
dakika net konuşma 
hakkı verilecektir. 
Konuşmacı listesini

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Özelleştirmede işsiz kalanlara iş imkanı
Özelleştirme 
sonucu işsiz 
kalanların geçici 
personel statüsünde 
istihdam edilmeleri

hazırlarken, mümkün 
olduğunca dengeleri 
korumaya, farklı 
görüşteki insanların, 
demokratik olgunluk 
içinde görüşlerini 
ortaya koyabilme 
lerine özen 
gösterdik" dedi. 
Büyükşehir Yasasının 
çıkmasından bu yana 
yaklaşık iki yıl 
geçtiğini ve Gemlik'in 
kazanımlarını 
bireysel olarak 
sorgulamaya çalış
madıklarını söyleyen 
Osman Turan, Tez ve 
Antitezle farklı görüş
leri olan insanlarla 
en iyisini yapmaya 
çalıştıklarını söyledi. 
KATILIM BÜYÜK 
OLACAK 
"Büyükşehir’e 
girmekle Gemlik ne 
kazandı, ne kaybet
ti?" konulu panele 
konuşmacı 
olarak CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, CHP il 
Başkanı Abdullah 

ile ilgili İl Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nde başvuru 
büroları açıldı. 
Yapılan açıklamada,

Özer, Şehir Plancıları 
Odası Başkanı Raşit 
Tuna, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’ndan 
Cengiz Karakuş, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, DYP İlçe 
Yönetimi adına 
Belediye Meclis 
Üyesi Avukat Gökhan 
Taylan, Anavatan 
Partisi İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, DSP 
İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz, SP İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, MHP adına 
2. Başkan Mehmet 
Çelik ve Muhtarlar 
Derneği adına Genel 
Sekreter Necmettin 
Şanlı katılacakları 
bildirildi.
Demokrasinin farklı 
görüşlerin irdelen
mesi ve sonucunda 
uzlaşma sağlanması 
olduğu gerçeğinden 
hareket ederek, 
Gemlik'in çok önemli 
bir konusunda söz 
konusu paneli düzen
lemenin kuşkusuz 
kentin kazanımlarını 

başvuruda bulunmak 
isteyen özelleştirme 
sonucu işsiz kalan
ların 12-16 Haziran 
2006 tarihleri arasın

artıracağını belirten 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan "Şu 
ana kadar çok yoğun 
bir ilgi gören pane
limize Gemlik 
halkı da davetlidir. 
Panelimize büyük bir 
ilgi ve katılım ola
cağına inanıyor, ken
timiz için böylesine 
önemli diğer konular
da da Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
olarak üzerimize 
düşen sorumluluğu 
tümüyle yerine 
getirmeye devam 
edeceğimizi hatırlatır, 
ilgili panele tüm 
halkımızı davet 
ediyor, Gemlik kamu 
oyuna saygılarımızı 
sunuyoruz" dedi. 
Osman Turan, panele 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Körfez 
Gazetesi sahibi 
Kadri Güler, Mimarlar 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Melih Tura 
ve Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı İdris 
Kurt'un da katılacak
larını duyurdu.

da İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
açılan bürolara 
başvuruda 
bulunmaları istendi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
Her türlü ahm-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

». (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.2İ4) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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MPORT'un turnuvasına katılan genç l|çl turnuvada kalp krizi geçirdi
YazıYORUM

Bowlintı oynamaya M dayanmadı
’Pazar günü GEMPORT’ıın çalışanları arasında düzenlenen 
Bowlîng Turnuvası’na katılan AKP eski İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis üyesi Erdinç Arabalı’nın oğlu Tarkan Arabalı tur
nuva sırasında kalp krizi geçirerek, genç yaşta yaşma veda etti.
Seyfettin ŞLKLR8ÖZ
GE[MPORT'un 
Pazar günü 
Aa Merkez'do 
çalışanları İçin 
düzenlediği 
Bowllng 
Turnuvaaı'nda, 
kalp krizi geçiren 
Tarkan Arabah(32), 
hayatını kaybetti. 
Arabalı'nın conezoel 
dün şovenlerinin 
gözyaşlarıyla 
toprağa verildi. 
Cenaze törenine 
AKP Bursa 
Milletvekilleri 
Altan 
Karapaşaoğlu, 
Ertugrul Yalçınboyır, 
Zafer Hıdıroğlu, 
AKP İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
Belediye Baçkanı 
Mehmet Turgut, 
GEMPORT 
yöneticileri ve 
çalışanları, 
aile dostları ve 
arkadaşları katıldı. 
Cami bahçealnde 
taziyeleri kabul 
edon AKP eski 
Belediye Moclit; 
üyesi ve Başkan 
vekili baba Erdinç 
Arabalı, cenaze 
töreninde göz 
yaşlarını tutamadı. 
TURNUVADA 
FENALAŞTI 
Geçmiş dönemlerde 
İl Genel Meclisi İle 
Belediye Mealle 
üyeliği yapan emekli 
Binbaşı Erdinç 
Arabalı'nın oğlu 
olan bir 
çocuk babaaı 
Tarkan Arabalı, 
Pazar günü 
çalıştığı 
Gemlik Liman

, ve Depolama 
Işlotmosl'nln 
Aa Merkez'do

• düzenlediği 
"Bovvllng 
Turnuvaaı"nda 
fenalaştı.
Yapılan tüm 
çabalara karşın 
kurtarılamayan 
Tarkan Arabalı'nın

GEMPORT'ta çalıçan gönç İşçinin kalbi 0owllng turnuvasına dayanamadı. Tüm
çabalara karşın kurtarılamayan Tarkan Arabalı dün gözyaşlorıyla toprağa verildi.

BABANIN GÖZYAŞLARI: AKP ookl ll Gonol Mecllel ve Bolodlyo Mecllel 
üyosl emekli Binbaşı baba Erdinç Arabalı, oğlunun gönç yaşta 

ölümü nedeniyle gözyaşlarını tutamadı
daha önce anjlyo 
olduğu ve kalp 
damarında balon 
bulunduğu 
öğrenildi.
Gönç yaşta 
kalbine yenik 
düşon Tarkan 
Arabalı'nın 
cenazesi Çarşı 
Camll'ndo dün 
kılınan öğle 
namazından 
sonra İlçe 
Mezarlığı'ndn 
gözyaşları İle 
toprağa verildi.

AKP Ilınan MIllotvoklH Znfor Hıdıroğlu, 
baba Erdinç Arabalı'ya başsağlığı diledi.

Diş Hekimi ö/can VURAL 
ozo aıı vereli 033®hotınell,oom 
www.o/oanvurfll,«nyfflsl.com

Allah akıl versin I...
İpin ucu kaçtı, bundan oonra da toparlan* 

mak zordur..
Yaşı İleri olanlar, basının bir kısmı, 

muhalefet son İki yıldır "Bu toplumu İkiye 
bölmeyin, dine taviz vermeyin, yolsuzluklara 
yüz vermeyin, Cumhuriyetin tomol kurum* 
ları ile tere düşmeyin" diye seslenip durdu* 
lar...

Başbakan Erdoğan Iso bunları partisine ve 
şahsına düşmanlık olarak kabul etti.
Halbuki bu uyarıları yapanlar onlara karşı 
değil, toplumun ve ülkenin geleceğinin İyi 
olması taraftarı olanlardı..

Hükümet no kadar söylerse söylesin din 
ekseninden bir adım uzaklaşamıyor ve bu 
nedenle İnsanların laikliği yanlış anlaması, 
din karşıtlığı olarak algılaması, böyloco 
kendilerinin o kitlenin sözcüsü gibi ortaya 
çıkması İşlerine geliyor..

İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, şiddet, kap* 
kaç ayyuka çıkmış, müzelerde Karun 
Hazîneleri çalınıyor, Unakıtan çiğ yumurta 
yediriyor, milletvekilleri devleti yağmalamak 
-İhale kapmak İçin biri birini yiyor, halka 
yalan-yaplış masallar anlatılarak Sayın 
Cumhurbaşkanı ve Ordumuz kötülenmeye 
çalışılıyor, utanmadan İmam hatipliler gonol 
kurulunda bir yobaz, kürsüde Sayın 
Cumhurbaşkanına "adını değiştir" diyebile
cek kadar küstahlaşıyor, bütün bunlara bu 
cumhuriyetin aydın ve vatanını seven evlat
ları susmaz..

Parti kongrelerinde "AKP din eksenli parti 
değildir. Partilerin değil, kişilerin dini olur, 
"O giydirilmek İstenen gömleği giymeye
ceğiz" diyorsunuz.

Oysa, o gömleği giydirmeye çalışan kendi 
safındakiler, kendileri do giyiyor..

Glymok İstemese çocukları 5-7 yaşında 
tarikatlara göndermeye, yasa dışı Kur'an 
Kursları açmaya, bu İktidar döneminde 
rahat rastlanmazdı...

O yasa dışı Kur'an kurslarına İzin 
verdiğinde kendisini eleştiren TÜSlAD 
Başkanına "Dikkat edin, sonra size dinsiz 
dorlor"dlye tehdit otmoz, türban tartış
malarını hor an gündemde tutup "zenci/ 
beyaz" benzetmeleri yaparak, bir türbanlının 
sözüyle kendisinin Türkiye Cumhuriyetinin 
Başbakanı olduğunu unutarak, Sayın Büyük 
elçiyi yuhalatarak, toplumu neden bölüyor 
ve sonra da hop başkalarını "bilinmeyen bir- 
İlerini" suçluyor..

AKP Afyon milletvekilinin dodlğl gibi 
Kasımpaşa ağzı ve düşünce tarzı Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanına yakışmıyor..,

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Danıştay 
saldırısından sonra "AB müzakere belge
sine "Türkiye'nin oğltlm sistemi laiktir" 
İfadesinin eklenmesini İstemiş.

Devlet Bakanı Babacan buna karşı çıktığını 
haberlerde duyuruluyor...

Ortam bu kadar güvensiz karışık hale 
geldikten sonra karanlık güçlerin ve olay
ların ortaya çıkması, suikast planları hazırla
ması ve bunları uygulamasının olabileceği 
şüphesinin sorumlusu bu durumda 
hükümettir..

Konuşup yalanlamakla, bu İşlerin sorumlu
luğunu hiçbir zaman üzerilerinden atamaya
cakları bilmeleri lazım..

Bilmiyorlarsa biri onlara Demokrat 
Partl'nin neden yıkıldığını gösteren, Pazar 
günleri TRT 1 dokl 23.oo yayınlanan bolgo- 
mqII soyrotmolorlnl söylesin..

Tron kaçıyor.
Belki akılları başlarına gollrdo son vagona 

atlayabilirler. Bandon yazmanı, söylemesi, 
Allah başımızdaklloro akıl versin...

http://www.o/oanvurfll,%25c2%25abnyfflsl.com
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MHP Belediye Meclis üyesi Osman Doğan, kapalı dere altının gaz patlamasına neden olabileceğini söyledi

“Çarşı Deresi projelendirilmelF
Seyfettin ŞEKERSÖZ

MHP Belediye 
Meclis Üyesi Osman 
Doğan, yaptığı f 
yazılı açıklamada 
Çarşı Deresi’nin 
çöplük ve bataklık 
hale dönüştürül 
düğünü belirterek 
dere için ıslah projesi 
geliştirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Çarşı Deresi ve 
balık satış yerleri 
hakkında görüşlerini 
açıklayan Osman

| Doğan, Gemlik'in 
içinden geçmekte 
olan ve halen 
her iki tarafında 
pazar kurulan 
Çarşı Deresi’nin 
son yıllarda gerekli 
su debisinin 
olmaması, pazar ve 
atıkların denetimsiz 
bir şekilde atılması 
nedeniyle adeta bir 
çöplük ve bataklık 
haline geldiğini- 
beiirterek, "Tüm 
bunlar yetmiyormuş 
gibi garaj kanal giri 
şinde kurulan balık

satış tezgahlarının 
susuz ortam 
nedeniyle ortaya 
çıkardığı ağır koku 
başta bölgedeki 
evlerde oturanları 
olmak üzere, esnafı 
ve yoldan geçen 
tüm insanlarımızı 
hem rahatsız etmek
te, hem de sağlığını 
ciddi olarak tehdit 
etmektedir. İşin daha 
vahim tarafı yılların 
ihmali ile garaj 
altında su akışını 
zorlaştıran hatta 
patlamaya sebebiyet 
verecek kötü gazların

sıkıştığı da toplumun 
konuya duyarlı 
her kesimce 
bilinmektedir.
Görünen o ki, kapalı 
alanda ortaya çık
ması muhtemel 
bir gaz patlaması 
'İstanbul hekimbaşı 
çöplüğündeki gaz 
sıkışması' sonucu 
ortaya^çıkan faciadan 
daha az olmayacaktır. 
Zira bgrası çöplükler 
gibi şehrin dışında 
değil şehrin en 
merkezi ve en yoğun 
insan trafiğinin 
yaşandığı yerdir.

iMMteıımıl
1 Her Çeşit Emlak

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

TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR E 
I ACİLSAT1LIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 Daiıte
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 

llmurbey’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

MâcîdeöZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 i

Dere ve garaj 
altının böylesine 
pislik yuvası haline 
gelmesi dolayısıyla 
zaten yetersiz 
olan haşaratlarla 
mücadeleyi adeta 
imkansız hale 
getirmiş dere ve 
garaj altı adeta bir 
fare üreme merkezine 
dönüşmüştür. 
Bölge insanları ve 
esnaf zemin ve üst 
kat ayrımı yapmadan 
fare istilasına 
uğramış durumdadır. 
Halkımızdan bu 
konuda talepler 
geldiği hepimizce 
bilinmektedir. Bu 
nedenle söz konusu 
derenin su debisi de 
göz önüne alınarak 
gerekiyorsa DSİ ile 
de görüşülerek ıslahı, 
garaj altında kalan ve 
yıllarca temizlene
meyen kısımların , 
geçici de olsa mutla
ka temiz lenmesi bila
hare Minibüs 
Garajının kaldırıl
masından sonra mev
cut minibüs garajı ile 
cami arkası ve PTT 
önünden geçen 
İbrahim Akıt Caddesi 
altından geçen 
derenin üzerinin açık 
hale getirilmesinin 
sağlanması, gerek 
bölgedeki meskun 
insanların gerek 
balıkçı esnafının da 
mağduriyeti olmadan, 
ağır koku ve pisliğe 
kalıcı çareler bulun
ması bu bağlamda 
dere üzerinde yapıla
cak bir proje ile iç 
turizme de fayda 
sağlayacak balık 
satış ve lokantaların 
oluşturulması 
zorunludur" dedi.
Çarşı Deresi 
hakkında görüşlerini 
açıklayan MHP 
Belediye Meclis 
Üyesi Osman 
Doğan, 2004 yılında 
Belediye Meclisi’ne 
verdiği önergede, 
Çarşı Deresi’nin 
ıslahı, belirlenen 
noktalarda derenin 
üzerinin açılması, 
balıkçı esnafı ve 
bölgenin ticaretinin 
olumlu yöne. 
kanalize edilmesi 
için konuya 
ilişkin bir proje 
geliştirilmesi 
hususunun mecliste 
görüşülmesini 
istemişti.

16 yaşındaki genç 2 kilogram esrarla yakalandı

Babası tarafından
kurye olarak

kullanıldı

Bursa'da polis 
tarafından düzenle
nen operasyonda, 
babası tarafından 
kurye olarak kul
lanıldığı iddia edilen 
16 yaşındaki genç 
ile bir kişi, satmak 
üzere İstanbul'dan 
getirdikleri belirlenen 
2 kilogram esrarla 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi Kartal 
Sokak'ta ikamet 
eden Alaattin ö'nün 
(39), satmak için 
İstanbul'dan oğlu 
T.ö. (16) ve hırsızlık 
ve gasp suçlarından 
kaydı bulunan Ümit 
D'ye esrar getirttiği 
ihbarını alan narkotik 
dedektifleri şahısları 
takibe aldı.
Bursa-lstanbul 
Karayolu 
Demirtaş Beldesi 
yakınlarında 
T.ö. ve Ümit D'nin 
içinde bulundukları 
otobüsü durduran 
güvenlik güçleri,

bagajdaki çantaya 
saklanmış 
2 kilogram esrarı 
ele geçirdi.
Gözaltına 
alınan zanlılardan 
T.Ö, Çocuk 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerine 
teslim edildi. 
Her 2 zanlı 
sorgulamalarının 
ardından "iştirak 
maksadıyla 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi. 
Gözaltına alınan 
T.ö'nün suçlamaları 
kabul etmediği, 
Ümit D'nin ise 
içmek maksadıyla 
uyuşturucunun 
kendisine ait 
olduğunu söylediği 
öğrenildi.
T.ö'nün babası 
Alaattin ö'nün 
güvenlik güçleri < 
tarafından * 
arandığı, annesi 
Nurşen ö'nün de 
13 Nisan'da 
esrar satmak 
suçundan yakala
narak çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece 
tutuklandığı 
bildirildi.

qunl.uk
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Saadet Partisi’nden Başkan Turgut’a sert çıkış
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin son 
toplantısında 
görüşülen anonslarla 
ilgili kararın kabul 
Edilmemesinin 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yasakçı tutumunun 
eseri olarak AKP'li 
meclis üyelerince 
desteklendiğini 
belirten Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
"Başkanın 2. döne
minde uygulamaya 
koyduğu, TBMM ve 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde grubu 
bulunan partilerin 
haricinde belediye 
anonsunun kul
lanımının yasaklan
ması meclis tarafın
dan da onanmış 

'oldu" dedi.
BU HALK
GÖREVİ SİZDEN 

"ALMASINI BİLİR
Ülkenin ve Gemlik'in 
yüzde 50'sini yok 

saymanın gerekçesi 
ve izahının yapıla
mayacağını söyleyen 
Aygün, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u eleştirdi. 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
3. adaylığında 
Milli Görüşçülerin 
sayesinde Belediye 
Başkanı olabilen 
Mehmet Turgut'a 
"Laftan anlamıyor 
ve uyarılan dikkate 
almıyorsanız bu halk 
bu görevi sizden 
almasını bilir" dedi. 
"Bu yasakları koyan
lar tarih boyunca 
hep bu tavır ve 
kararlarının altında 
ezilmişlerdir" 
diyen Recep Aygün, 
şöyle konuştu: 
"Düşünün ki, bu 
ülkede 3 kez iktidar 
olmuş, Başbakanlar, 
Bakanlar ve devletin 
her kademesinde 
görev yapmış 
yöneticiler çıkaran 
bir partinin genel 
başkanı Gemlik'e

gelecek ve Sayın 
Turgut ile yandaşları 
bunun halka 
duyurulmasına 
karşı çıkıp engel 
olacak! Dini günler, 
dini ve milli bayram
larda partimizin 
halkımızla kucak 
/aşmasına set 
çekmeye çalışacak. 
Halkın belediyesini 
kendi çıkarlarınıza 
göre yönlendire- 
mezsiniz. Hiçbir 
makam, hiç kimseye 
binlerini hiçe sayma 
hakkını vermez.

Ancak 3. adaylığında 
ve Milli Görüşçülerin 
insan üstü gayretiyle 
başkan seçildiğinizi 
tekrar hatırlatırız. 
Şayın Başkan! 
İyice anladık ki siz 
ve sizin gibilerde 
'vefa' denen his, 
egolarınızın göl
gesinde yok olup 
gitmiş, madem ki 
laftan anlamıyor 
ve uyarıları hiç 
dikkate almıyorsunuz, 
bu halk bu görevi 
sizden alıp layık 
olanlara vermesini 

de çok iyi bilir. İşte 
o zaman, siz de dahil, 
'herkes için belediye
cilik' nasıl yapılır 
öğreneceksiniz." 
MECLİS ÜYELERİ 
EL KALDIRIP 
İNDİRMEKTEN 
BAŞKA IS BİLMİYOR 
Belediye Meclis 
üyelerine de seslenen 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
"Ne zaman el kaldırıp 
indirmekten ziyade 
bir iş yapacaksınız" 
sorusunu yönelterek 
"Sizin orda 

olmanızın sebebi 
Sayın Turgut'u 
aklayıp, paklamanız 
değil." dedi.
Meclis üyelerinin 
haksızlık karşısında 
ne zaman vakarlı 
bir duruş 
sergileyeceklerini 
soran 
Recep Aygün, 
"Sizin göreviniz 
halkın size verdiği 
görevleri ifa etmektir. 
Üzerinize düşenleri 
yapmadığınız 
sürece siz de 
en az Sayın Turgut 
kadar yapılan 
yanlışlardan 
mesul ve sorum
lusunuz! Hiçbir 
çıkar gözetmeksizin, 
güçlünün değil 
haklının yanında 
olmak zorundasınız. 
Tersini yapmaya 
ve pusmaya devam 
ettiğiniz sürece 
ne halk ne de 
Allah sizden 
razı olacaktır!.." 
şeklinde konuştu.

|| ÜNVER TRAKTÖR’den 
NEW HOLLANDMÜJDE!... 
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK ■ ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Yaz Spor Okulları*na
kayıtlar başladı

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Güne Bakış <• Kadri GÜLER

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gençlik ve Spor 
ilçe Müdürlüğü 
tarafından 
her yıl açılan 
Yaz Spor Okullarına 
kayıtlar başladı. 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan 
yaptığı açıklamada, 
1 Haziran 2006 
günü başlayan 
kayıtların açılış 
günü olan 
29 Haziran 2006 
günü sona 
ereceğini söyledi. 
Yaz Spor okullarına 
Futbol, Basketbol, 
Voleybol, Güreş, 
Satranç, Judo, 
Karate ve 
Tekvando, 
Masa Tenisi, 
Yelken ve Yüzme 
branşlarında 
öğrenci alınacak. 
Kayıtlarda 
7-14 yaş arası

Çarşı Deresi..
Uzun yıllardır aynı sorunu köşemde yazdım.
Çarşı Deresi’nin üzeri, eski Belediye Başkanlarından rahmetli 

İbrahim Akıt zamanında İlçe Merkezi’nde yer kazanmak için kapatıldı.
O günkü düşünce belki doğruydu, ama derelerin üzerlerinin ka 

patılmasının sakıncalı olduğu bilindiği halde kapatıldı.
Aradan geçen yaklaşık 30 yılda bir kez olsun kapatılan betonun 

altı temizlenmedi.
1988 yılında yaşadığımız büyük bir sel baskınında Çarşı Deresi’nin 

önü tıkandığı için Hamidiye ve Osmaniye Mahalleleri su altında kaldı.
Yüzlerce ev ve işleri büyük zararlar gördü.
Zamanın Belediye Başkanı Nezih Dimili, İstiklal Caddesi’ne yağ

mur giderleri ve derelerde ıslah çalışmaları yaptı.
Her an bu büyük baskın gibi bir felaketi yaşayabiliriz.
Kapalı alanın altı çok pis koku yayıyor. Mikrop yuvası haline geldi.
BUSKİ büyük olasılıkla bu betonu yıkacak ve Derenin üzerini 

açarak, eski haline getirecek.
İşte o zaman Gemlik’in merkezinden geçen dere, Gemlik’e yakışır 

bir projelendirme ile kentin güzelliğine güzellik katmalı.
Bu çalışmalara bugünden başlanmalı.
Sayın Doğan, bugün söylediklerini daha önce de Belediye 

Meclisi’nde söyledi.
Ama bizde, muhalefeti dinleyen olmadığı için, söylenenler ilçe 

yararına bile olsa, dinleyen çıkmaz.
gençlerin (Basketbol, 
Voleybol ve Masa 
Tenisi'nde yaş 
sınırının 24 olduğunu 
söyleyen Arıkan, 
müracaat için 
2 adet fotoğraf 
ile ilçe stadından 
alınacak form 
ile katılım ücreti 
olan 20 YTL'nin 
ödenmesi

gerektiğini 
söyledi.
ilçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
müracaat etmek 
isteyenlerin 
İlçe Stadında 
bulunan Gençlik 
ve Spor ilçe 
Müdürlüğü’ne 
başvurmaları 
gerektiğini hatırlattı.

BAŞSAĞLIĞI
AKP eski İl Genel Meclisi ve 

Belediye Meclis Üyesi Erdinç Arabalı’nın oğlu

Tarkan Arabalı’nın 
ölümünü üzüntü ile öğrendim. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Kadri GÜLER

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus DÛĞA^GAZ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  KOMBİ

KAZAN
kalorifer TESİSATI

HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT

YETKİLİ BAYİİ TAaHHÜT

DOĞALGAZ 
| BİZİM İŞİMİZ 
l

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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BAŞSAĞLIĞI
Bağlı Ortaklığımız Çalışanlarından

Tarkan ARABALI’yı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

GEMPORT
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

Merhumun cenazesi 12 Haziran 2006 tarihinde Gemlik’te toprağa verilmiştir

BAŞSAĞLIĞI
Şirketimiz çalışanlarından

Tarkan ARABALI’yı
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

GEMNAK
Nakliye Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.

Merhumun cenazesi 12 Haziran 2006 tarihinde Gemlik’te toprağa verilmiştir
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İşyerinin adını ‘Türkçe* 
yaz ödülü kazan

Ek ders ücretine zam

Türk Dil Kurumu 
(TDK) Başkanı 
Şükrü Haluk Akalın, 
Türkçe'ye karşı 
duyarlılık ve özen 
gösterip, yabancı 
olan ismini Türkçe ile 
değiştiren şirket ve 
işyerlerine törenle 
"onur ödülü" 
vermeye başlayacak
larını bildirdi.
Akalın, işyerleri, 
alışveriş merkezleri, 
toplu konut yer
leşmeleri,oteller ve 
dükkan adlarında, 
yabancı isim kul
lanımının giderek art
tığına dikkati çekti. 
TDK'nın gönüllü 
olarak bu kirlilik 
karşısında mücadele 
ettiğini ve kamuoyu 
oluşturarak 
yabancılaşmayı önle
meye çalıştığını ifade 
eden Akalın, bu 
amaçla bugüne kadar 
ticarethaneler ve 
benzer kuruluşların 
Türkçe isim kullan
ması, mahalle, mey
dan, cadde ve sokak

adlarının Türkçe 
olması konusunda 
tavsiye kararı alan 
29 belediyeye 
onur plaketi verdik
lerini söyledi. 
Akalın, şirketlere, 
firmalara, işyerlerine 
Türkçe ismi tercih 
etmeleri, yabancı 
olan isimlerini 
Türkçe yapmaları için 
çağrıda bulunarak, 
şunları kaydetti: 
"Türkçe’ye karşı 
duyarlılık ve özen 
gösterip, yabancı 
olan ismini Türkçe ile 
değiştiren şirket ve 
işyerlerine törenle

'onur ödülü' vermeye 
başlayacağız.
Onur ödülünün yanı 
sıra yayınlarımızdan 
vereceğiz, özel 
olarak hazırlanan 
kalemlikleri takdim 
edeceğiz. En 
önemlisi de 
kapısına, üzerinde 
'Türkçe'ye karşı 
duyarlılık ve özen 
gösterip yabancı 
olan adını Türkçe ile 
değiştiren (işyerinin 
adı yazılacak) TDK 
onur belgesiyle 
ödüllendirilmiştir' 
yazılı şık bir levha 
asacağız."

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
öğretmenlere 
verilen ek ders 
ücretlerine zam yapıl
masına karşılık, 
normal ders saati 
sayısının artırıl
masının söz konusu 
olmadığını bildirdi 
MEB'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
bir gazetede, 
"36 YTL zam verdi, 
120 YTL geri 
alacak" başlıklı 
haber yayımlandığı, 
haberde "ek ders 
ücretlerine saat 
başına 1.5 YTL 
zam yapan 
Bakanlığın, maaşla 
girilen ders saati 
sayısını 15'ten 21'e 
çıkaracağının" iddia 
edildiği belirtildi. 
"Haber tümüyle 
asparagas, baştan 
aşağı hayal mahsulü 
ve yalandır" denilen 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi: "Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
en son 1997 yılında 
zam yapılan ek 
ders ücretlerini 3.5

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

YTL'den 5 YTL’ye 
çıkarmak suretiyle 
öğretmenlerin 
ekonomik 
durumlarının 
düzeltilmesi 
yolunda önemli bir 
adım atmıştır. 
Zaten daha önce 
de Bakanlığımız, 
Öğretmenlerin 
ekonomik ve 
sosyal durumlarının 
düzeltilmesi amacıyla 
'Öğretmene Ev 
Kampanyası', 
'Öğretmene 
Dizüstü Bilgisayar 
Kampanyası*, 
'Öğretmenliğin 
Kademelendirilmesi' 

başta olmak üzere 
birçok projeyi 
hayata geçirmiştir. 
Ülkenin ekonomik 
durumuna bağlı 
olarak bu yöndeki 
çalışmalar da 
devam edecektir. 
Durum böyle 
iken daha önce 
Öğretmenlere 
verilen ek ders 
ücretlerine zam 
yapılmasına karşılık 
maaşla girilen 
ders saatinin 
artırılacağını 
söylemek Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
temel felsefesine 
uymamaktadır."

cazip fiyatlarla

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Haziran sonuna kadar 
1 €uro = 1.75 YTL olarak sabitindik!

444 2 288

Peşin 4 A vade 
fiyatına | V vtya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Türkiye'nin Sûpennaritalar'ındjn örrfiz.

«W 
taksit

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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“Lojman satılışı rasyonel W ELEMAN ARAMIYOR

Maliye Bakanlığı, 
"sosyal devlet 
ilkesi ve zorluklar" 
nedeniyle kamuya 
alt lojmanların 
satılmasının rasyonel 
olmadığını bildirdi. 
Maliye Bakanlığı
Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü, 
"Kamu Konutları 
Bütçeye Yük 
Teşkil Ediyor mu?" 
başlıklı bir lojman 
raporu hazırladı. 
Raporda, uzun 
yıllardır "kamu 
kaynaklarının 
israfına neden 
olduğu" öne 
sürülen ve çeşitli 
dönemlerde 
satılmaları gündeme 
gelen kamu konutları 
mercek altına alındı. 
Raporda, devletin 
Jojmanlar için 
yaptığı harcamalar, 
lojmanlardan yarar
lananların yaptıkları 
ödemeler, kamu 
kuruluşlarının lojman 
sayıları ve diğer 
gelişmelere yer 
verildi.

Rapora göre, 
ülkede genel ve 
katma bütçeli 
kuruluşlara ait 
lojman sayısı 
dalgalı bir seyir 
izliyor.
2001 yılında
229 bin 988 lojmanın 
bulunduğu 
ülkemizde, 
bu sayı, 2002'de 237 
bin 224, 2003'de 224 
bin 401, 2004'de ise 
232 bin 484 olarak 
tespit edildi. Kamuya 
ait toplam lojman 
sayısı geçen yıl 
sonunda da, 
233 bin 843 oldu.

. Türkiye'de en fazla 
lojmanı bulunan 
kuruluş İse Milli 
Savunma Bakanlığı 
olarak belirlendi. 
56 bin 949 lojmanı 
olan bu kuruluşu, 
44 bin 159 lojman 
ile Milli Eğitim 
Bakanlığı, 37 bin 
182 lojman ile de 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü izledi. 
Raporun sonuç 
ve değerlendirme 
bölümünde özetle 
şu görüşler yeraldı: 
"-Kamu konutları 
giderlerinin, 
2001 ve 2002 

yıllarında elde 
edilen gelirlere 
eşit veya biraz 
üzerinde olduğu, 
fakat 2003 yılından 
İtibaren gelirlerin 
giderleri büyük 
ölçüde aştığı, 
görülüyor.
-Milli Savunma 
Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma 
Genel Komutanlığı'na 
ait lojmanların 
bulundukları yer 
nedeniyle satışı zor. 
-Uygulamayla 
devlet, konutta 
oturan personeline 
hem bir maddi 
gelir hem de 
kalabileceği bir 
yer sağlamaktadır. 
Sosyal devlet 
ilkesiyle birlikte 
kamu konutlarının 
bütçe üzerinde 
bir yük oluşturmadığı 
görülürken, 
satıştaki zorluklar 
değerlendirildiğinde 
satış işleminin 
rasyonel olmadığı

, söylenebilir.”

KAPAKLI KÖYÜ’NDE BULUNAN 
TERSANEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE; 

KAYNAKÇI, DEMİR MONTAJ USTALARI, 
, KALFALARI ve

YARDIMCI ELEMANLAR ARANIYOR...
(SERVİS VE SİGORTALI)

BİLGİ İÇİN: 0.532 235 28 05
ÂCİL SÂfİLİK

KELEPİR DAİRE
Nlanastır’de lebiderya 

K+A’lü 120 m2 3+1 
denize cephe lüks daire 
GSM : (0.532) 496 52 96 

513 53 09

Parti tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

DOĞAL GAZLI HAYAT 4flfl m3
OH NE RAHAT DOĞAL GAZ

TAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI
8 TAKSİT
AYDA 22.5$

BEDAVA
6 TAKSİT

AYDA 30 $

r 24 NİSANA ir HAZİRANI 
F 31 MAYIS L 30HAZİRAN1

TARİHLERİ ARASINDA 
ABONE OLANLAR 

ı İÇİN A

TARİHLERİ ARASINDA 
ABONE OLANLAR 

U İÇİN A

24 NİSAN'DAN İTİBAREN ABONE OLUP 31 AĞUSTOS 2006 TARİHİNE KADARf* M mı A Z4 NİDANDAN 11 IBAKBN ABUNt ULUr öl AbUÖ I Uö ZUUD I AKI 01N E M
GAZINI AÇTIRAN HER GEMLİKLİYE (100 m1) DOĞAL GAZ BEDAVA

DOĞAL GAZ Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir.

GEMLİK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. İrtibat Tel 513 29 29
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Bavul hazırlamanın incelikleri
Tatile çıkma kararı 
almamızın hemen 
ardından, hepimizi 
bavul hazırlama 
telaşı sarar. Kış boyu 
giymeyi özlediğimiz 
yazlık giysilerimiz, yıl 
boyu durdukları çek
mecelerden çıkmak 
ve bavulumuza 
girebilmek için adeta 
sırada bekler. 
Hiçbirinin hatırını 
kırmayayım derken, 
gereğinden fazla bir 
yükle yola çıkmış 
buluruz kendimizi. 
Daha da kötüsü, tatil 
alışverişine çıkıp, 
ihtiyacımızın dışında 
bir sürü ıvır zıvır 
satın alırız.
Tatile giderken 
gereğinden fazla 
yükle yola çıkmamak 
için, öncelikle 
kendimize birkaç 
soru sorarak 
başlayalım bavul 
hazırlamaya: 
"Nereye, kaç gün
lüğüne gidiyorum? 
Orada neler 
yapacağım? Gece 
dışarı kaç kere

çıkarım? Hangi 
ayakkabılarla rahat 
ediyorum? Yeni 
giysilere ihtiyacım 
var mı, yoksa geçen' 
sene aldıklarım yeter 
de artar mı?" 
Bu sorulara vere
ceğimiz cevaplar, 
bavulumuzun içeriği^ 
ni belirlememize 
aşağı yukarı yardımcı 
olacaktır. Şimdi de, 
tatil boyu rahat etm
enizi sağlayacak 
birkaç ipucunu daha 
paylaşmak istiyoruz 
sizinle:
1- Öncelikle bir liste 
yapın. Listenizi hazır
larken, baştan ayağa 
doğru bir yol izleyin. 
Nasıl mı? Güneşten 
korunmak için şapka,

kozmetik ürünler ve 
makyaj malzemeleri, 
açık ve koyu renk iç 
çamaşırlar, mayolar, 
t-shirtler, şortlar, 
pantolonlar, etekler. 
Parmak arası terlik, 
yürüyüş için rahat bir 
spor ayakkabı, 
soket çorap gibi.
2- Giysi seçerken, 
birbirine uyacak tarz 
ve renkleri tercih 
edin. Böylece, 
yanınıza belki de hiç 
giymeyeceğiniz 
kıyafetler almazsınız. 
Neyi neyle giye
ceğinizi daha önce
den belirlediğiniz 
için, tatil sırasında 
hazırlanmanız da 
kolaylaşır.
3- Ütü gerektirmeye

cek kumaşlardan 
hazırlanmış giysileri 
tercih edin, tatilde 
ütüyle uğraşmayın. 
4- Ayakkabılar bavu
lunuzda fazla yer 
kaplayacağından, 
yanınıza alacağınız 
giysilerinizin 
geneliyle uyum 
sağlayacak birkaç 
ayakkabı seçin.
5- Diş macunu, şam
puan, duş jeli gibi 
ürünlerin seyahat 
boyu olanlarını 
tercih edin.
6- Kitap seçiminiz 
önemli. Artık 
kitapçılarda boyutu 
küçük ama yeterli 
kalınlıkta kitaplar var. 
Önemli olan 
sevdiğiniz bir yazara 
ait olması.
Yanınıza alacaklarınız 
kadar, almayacak
larınız da önemli tabii 
ki. Bizden size küçük 
bir öneri daha; yıl 
boyu içinizde birik
tirdiğiniz tüm sıkın
tıları arkanızda 
bırakın ve tatilinizin 
keyfine varın.

ÇİZİYORUM

7 YAŞ

Barış Gülerin 
kaleminden

TURAN TRAFİK

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

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

WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr

ELEMAN ARANIYOR ŞOFÖR ARANMAKTADIR

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

SIVACILAR ve MONTAJCILAR 
ARANIYOR

COŞKUN YAPI
ALÜMİNYUM DOĞRAMA - PLASTİK PANJUR 

ÇELİK KAPI - DUŞA KABİN 
SİNEKLİK - MENFEZ

Hizmet Cad. Anayol Sitesi No: 310. Durak 
Tel: 538 70 96 Küçük Kumla

ELEMANARANlYÖB

- Gemlik’te ikamet eden 
- 35 yaşını aşmamış bay 

- E sınıfı ehliyet 
-Asgari lise mezunu 

- Fork-lift ve kepçe operatörü 
belgesi olanlar tercih edilir. 
Müracaatların-şahseff'aşağıdaki- 
adresi yapılması gerekmektedir. 

MİNA YAĞ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik / BURSA

ELEMAN ARANIYOR
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 

PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 
► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen

►Askerliğini yapmış
►30 yaşını aşmamış

► Gemlik-Orhangazi-İznik bölgelerini bilen
►Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
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

1/AVin Armutlu Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
KAY İP nüfus cüzdanımı kaybettim, 
ı tn 111 Hükümsüzdür. FATİH TİKİT

1/ AVI D Nüfus Müdürlüğü’nden aldığımKAYIP nüfus cüzdanımı kaybettim.
ıınııı Hükümsüzdür. ALİ YALÇIN

H Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

SEMRA AYDIN

►Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu 
► Ön Muhasebe bilgisi olan 

Bilgisayar kullanabilen 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Müracaatların fotoğraf ve 
ikametgah fotokopisi ile J 
şahsen yapılması rica olunur.

273 27 67
250 34 50

http://WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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vKan vermek bas ağnsına iyi geliyor
Adana Kızılay 
Kan Merkezi 
Müdürü Dr. Salim 
Canoğulları, kan ver
menin baş ağrısına 
iyi geldiğini söyledi. 
Dr. Salim 
Canoğulları, yaptığı 
açıklamada, kan 
vermenin insanı 
gençleştirdiğini 
belirterek, "Kan 
vermek vücudun 
direncini artırıyor, 
hücrelerin yeniden 
oluşmasını sağlıyor. 
Bunun yanı sıra 
kan verenlerin baş 
ağrıları geçiyor. Bu 
nedenle çok sayıda 
vatandaş kan veri 
yor. Kan verdikten 
sonra hafiflediğini, 
rahatladığını 
söyleyen çok sayıda 
vatandaş var" dedi. 
Canoğulları, bir 
İnsanın 18 yaşından 
65 yaşına kadar 
kan verebileceğini 
vurgulayarak, bir 
kişinin hayatında 
188 kez kan vererek 
bir o kadar İnsanın 
,hayatını kurtarabile
ceğini ifade etti. 
Kan vermenin 
sağlığı etkileyecek 
hastalıkların da 
ortaya çıkmasında 
önemli bir yeri 
olduğuna dikkat 
çeken Canoğulları, 
"Özellikle kan 
yoluyla bulaşan 
AIDS, Hepatlt B, 
Hepatit C gibi 
hastalıkların kan 
almadan önce 

yapılan testlerde 
belirlenerek ortaya 
çıkartılmasıyla 
kişinin gelecekte bu 
hastalıklara yakalan
ması önlenebiliyor" 
diye konuştu. 
Kan vermenin kısa 
süreli tansiyon 
düşmesine de neden 
olduğunu belirten 
Canoğulları, alınan 
kan nedeniyle 
vücudun hızla 
yeniden kan yap
maya başladığını, 
bunun da insana 
zindelik sağladığını 
söyledi. Canoğulları, 
kronik hastaların, 
bulaşıcı hastalığı 
olanların, kan değeri 
düşük olanların, 
AIDS, siroz, böbrek 
yetmezliği, enzim 
yetmezliği, lösemili, 
hemofili ve kalp 
yetmezliği olanların 
kesinlikle kan 
veremeyeceğini 
ifade ederek, "Bazı 
hastalıkları geçiren
ler, örneğin verem 
hastalığı geçiren ve 
tedavi olan bir İnsan 
3 sene sonra kan 
verebilir. Soğuk 
algınlığı geçirmiş 
bir insan tedaviden 
72,saat sonra kan 
verebilir. Sıtma 
hastalığı geçiren bir 
kişi 3 sene sonra, 
kızamık ve çiçek 
hastalığı geçirenler 
ise hastalığın biti
minden 21 gün son 
ra kan verebilirler" 
şeklinde konuştu.

Avu çiçeği yüksek 
tansiyonun ilacı

Ordu'nun Korgan 
İlçesi yaylalarında 
tabiatı sarıya 
bürüyen ve halk 
dilinde avu (zehir) 
çiçeği olarak 
bilinen "orman 
gülü"nün yüksek 
tansiyona iyi 
geldiği öğrenildi. 
Çiçeğin balının 
vatandaşlar 
tarafından emildiğini 
dile getiren 
Korgan Belediye 
Başkanı Mahmut 
Ali Akkiraz, 
"Haziran ayında 
açan avu çiçeği 
bir ay boyunca

■■■■ ounluk siyasi gazete

yaylalara çok 
güzel koku saçar. 
Bu çiçeğin yüksek 
tansiyona iyi 
geldiği söyleniyor. 
Ancak çiçeğin 
balından aşırı 
emilmesi durumun
da zehirlenme 
vakaları olabiliyor. 
O yüzden kontrollü 
tüketilmeli" 
dedi.
Avu çiçeği hakkında 
bifimsei veriye 
ulaşılamazken, 
konunun bu 
yönüyle de araştırıl
masında fayda 
olduğu kaydedildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Selçuk Üniveversite- 
si Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
Bölümü öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Zeki Kara, "Bir 
kilogram üzüm, 
içerdiği besin 
değerleri açısından, 
1.150 litre süt, 
390 gram et ya da 
1.2 kilogram 
patatese eşdeğerdir. 
Kanser oluşumunu 
önleyen, kalp krizi 
riskini azaltan 
üzüm, cildin 
güçlenmesini 
sağlıyor" dedi.
Kara, kalori 
değeri yüksek olan 
üzümün, kalsiyum, 
potasyum, sodyum 
ve demir yönünden 
zengin olduğu gibi, 
A, B1, B2, ve. 
C vitaminleri 
açısından da 

önemli bir besin 
kaynağı olduğunu 
belirtti.
Bazı karaciğer 
hastalıkları ile 
kansızlığın 
tedavisinde etkili 
olan üzümün, 
yüksek tarfsiyonu 
kontrol altında 
tuttuğunu ifade 
eden Kara, 
"İçerdiği meyve 
asitleri ve lifli 
yapısı ile mideye 
zarar vermeden, 
böbrek ve barsak 
sisteminin 
çalışmasını 
düzenler.
Kanın temizlenme
sine yardımcı 
olan bu şifa 
kaynağı meyve, 
doğum kontrol 
hapının yan 
etkilerini azaltır" 
dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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itfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARIR
ULAŞIM

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

Aygaz 513 12 95
Tekgaz '513 16 37
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 613 65 00
BP Gaz 614 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO OAZ 6j_3_14_2g_
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HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
ÇınarTaksi .513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50
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İstiklal Caddesi No: 14 
Tel: 513 01 43 GEMLİK
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Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbâaclık-Yayıncıltk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



YAĞMUT

ARISTON
PHILIPS

"DOĞTAŞI

Alışveriş mağazaları

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ
KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

TÜM KALİTELİ MARKALAR 
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/ A GEMLİK
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"SAql.AIVlllk VE ESTETİk BİZİM İşİmİz" 
SZVTILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ 
CİÖRMKDRN KfIRfIR VBRMKYİH

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI vo SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE KAPLAMA 
OTOPARK 
YE$İL ALAN
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........

ZÜMRÜT

Detaylı Bilgi ve
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Bayta; Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94
www.baytaslnsaat.net

Dün yağan sağanak yağış yine yollarının sular altında kalmasına neden oldu

10 dakikalık yağmur yetti
Sadece 10 dakika..

Evet, dün sadece 10 dakika yağan 
sağanak yağı*, yine Gemlik'te bazı 
cadde ve sokakların au basmacına 
neden oldu.

Bu çile dün de yasanıyordu. bu 
günde yasanıyor.

Çözüm mü bulunamıyor.
Devamı sayfa O'c/a

Dün kıta türall 
olarak tağanak 
şokllndo yağan 
yağmur, latlklal 
Caddatl, Orhangazi 
Caddatl vo Gazhana 
Caddatl 1 Nolu 
Aralık'ta taşkınlara 
nadan oldu. Yıllardır 
har yağıştan sonra 
aynı torunların 
yaşandığı bu 
bölgalarda nadan 
önlam alınmadığı 
marak adlllyor.

Soyfottlıı ŞEKERSÖZ'ün 
haboıi tayfa 3'do

A ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
’f’sV "İyi bir gelecek Rykent ile boşlar"

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

Gemlik • Orh.uui.wl yolu 2. Km. 
Umurbey i’.ış.m.tiurirı Mevkii 

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

Deneyimli kedromuı ve 
çağda; eğitim anlayışıyla

.'oon .mil r ı öl ı İm v» ööhi ı İm

OKULUMUZUN HoıyttrüKldlIr, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır vo uöaor, Planlıdır, çalışmalarını planlar vo ııyuulnı, Rvransoldlr, çn(|n nynk uydurınnamı bilir, 
YETİ8TİRDİÛİ Yonlllklora açıktır, Süroç odaklıdır, pavlnoıııınıılıı, Hor ımıınıı vo hor konu da öıvoıl İle çalışır, Vefakardır, dostlarını anla unutmaz,
aahbumh... ((IraklI oğltlm llkool llo lıarakot eder, Kararlı vo tutarlıdır, koııdl kararlarını varİr vo ııyuulnı; orpüvenl tanıdır.
jzüZzı-Er"' Her yordo vo hor ortamda koııdlnl İspatlar, Fnyol tanınma, "BAŞAHACAÖIM'1 dor vo ba^nııı

YILI ÜCRI 
SINIFLAR 
ANA SINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
8. SINIF 
0. SINIF 
7. SINIF 
U. SINIF

II I KİMİZ 
FİYAT 
3.300 YTL 
4.000 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL

Not ı Üorotlorlmln HOltlm-öğretlın, 
 yııınoh, »wıvl. vo KHV ılnhlldlı

http://www.baytaslnsaat.net
http://www.aykentllkogrotlm.k12
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Kaymakamlık makam ram camlılaı
Ulustan ümmete mi? in ŞEKERSÖZ

Bugün yaşananlar eminim Atatürk ve 
silah arkadaşlarının kemiklerini sızlatıyor
dun

Çünkü;
Kanla, irfanla kurdukları Cumhuriyetin 

içine düştüğü durum hiç de iç açıcı değil.
Umut vermiyor...
Geleceğe ışık tutmuyor.
Yoksak.
Ümmet mi oluyoruz?
Halk televizyonlarda yayınlanan dizilere 

kilitlenmiş durumda.
Karanlıklarda anlatılan masallar beyinleri 

uyuşturuyor.
Düşünme yeteneği bilinçli bir biçimde 

köreltiliyor.
Varsa dizi yoksa maç. Ya da üç beş' işbir

likçinin toplumu yanlış yönlendirmeye 
dönük söyleşileri...

Oysa Türkiye’nin içinde ve sınırlarının 
hemen ötesinde dönülmesi güç virajlara gi 
riliyor.

Bataklıklar oluşuyor.
Ne olup ne bitiyor? Kimse farkında değil.
Sürekli olarak kamu oyuna tedirginlik ve 

karamsarlık aşısı zerkediliyor.
Kavga, kin, nefret tohumları ekiliyor.
Vurdulu kırdılı dizilerle “öfke” körükleni 

yor. Uçuk yaşamlara özlem ateşleniyor.
Toplum hızla uçuruma sürükleniyor.
Özgürlük, bağımsızlık, laiklik kavramları 

gözden geçiriliyor.
Sendikal hareketler tırpanlanıyor.
Sivil toplul örgütlerine müdahale ediliyor.
Özelleştirme adı altında ekonominin 

dinamikleri etkisizleştiriliyor.
Dolayısıyla;
Atatürk’ün üzerinde önemle durduğu 

“yurttaş kimliği” nitelik değiştiriyor.
Tebaya dönüştürülüyor.
Teba hak ve özgürlükleri olmayan, 

sadece ödevleri olan itaatkarlar topluluğu....
Yurttaş ise soran, sorgulayan, özgürce 

seçen ve seçilen demek.
Ümmetten ulusa, tebadan yurttaşa geçiş 

hayli zaman almıştı. Meşakkatli olmuştu.
Ortak akıl oluşturulmuş, birlikte hareket 

edilmişti.
Şimdi ise durum farklı.
Yukarıdan aşağıya doğru “etkileşim” 

yoluyla organizasyon yürütülüyor.
Siyasal otorite “liderlik” sistemiyle bu 

yapıyı körüklüyor.
Partide liderin dediği oluyor.
Onun dışındaki organlar ya sınırlı yetkiye 

sahip ya da hiç yok.
Dolayısıyla siyasal parti lideri tarihin 

karanlıklarına gömülen totaliter rejimlerin 
diktatörlerini anımsatıyor.

Diktatörler kendilerine karşı duranı iste
mezler.

Onun içinde ülke yönetiminde kendi
lerinden başkasına buna muhalefet partileri, 
sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere 
söz hakkı tanımazlar.

Atatürk’ün şu sözleri çok anlamlı... Bir 
kez daha anımsatalım. Anımsatalım ki ders 
alınsın.

"Efendiler, tarih, "boyun eğmekten üzün
tü duymayan, biz yürüyelim millet arkamız
dan gelsin!” fikir ve yorumlarında bulunan
ların içine düştükleri sonlarla doludur.

İdare adamlarının böyle yanlış ve uygun
suz düşüncelere asla kapılmamaları gerekir" 

İskele Meydanına 
dönüş kavşağında 
meydana gelen 
trafik kazasında 
Kaymakamlık 
makam aracı ile 
2 araç hasar gördü. 
Dün saat 08.30 
şıralarında
İskele Meydanı’ndan 
Hükümet 
binasına 
gelmekte olan 
Kaymakamlık 
makam şoförü 
Metin Yavuz'un 
kullandığı
16 AA 101 plakalı 
makam aracı, 
kavşağa geldiği 
anda arkasından 
gelerek sollamak 
isteyen Yaşar 
Aktaş'ın kullandığı 
16 ZM 519 plakalı 
Şahin marka 
araç, karşıdan gelen 
Haşan Esmer'in 
kullandığı
16 ZK 696 plakalı 
Doblo marka 
araç ile makam 
aracının 
arasında kaldı. 
Karşıdan gelen 
Doblo aracın 
sol önüne hızla 
vuran 16 ZM 519
plakalı Şanın 
marka araç 
daha sonra 
Kaymakamlık 
makam aracının 
sol tarafına 
sürterek hasar

meydana getirdi. 
Sabah saatlerinde 
yaşanan ve 
kimsenin burnunun 
bile kanamadığı 
kazadan sonra 
Şahin sürücüsüne

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

alkol muayenesi 
yapıldı.
Sürücünün alkolsüz 
çıktığı kazada, 
ehliyetinin 
yanında bulunmadığı 
öğrenilirken,

trafik ekipleri 
gerekli işlemleri 
yaptı. Asfaltta 
biriken cam parça 
larının temizlen
mesinden sonra 
yol trafiğe açıldı.

REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
„ (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı I

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Dün yağan sağan^ yağış yhie^yolWiti^htjdjlar âl|{jidâ kallmasıria neden oldu

lOdakikalıkyagmuryetti
Dün kısa süreli olarak sağanak şeklinde yağan yağmur, İstiklal 
Caddesi, Orhangazi Caddesi ve Gazhane Caddesi 1 Nolu Aralık’ta 
taşkınlara neden oldu. Yıllardır her yağıştan sonra aynı sorunların 
yaşandığı bu bölgelerde neden önlem alınmadığı merak ediliyor.

ffltj YazıYORUM

Yıllardır Gemlik'in 
çözümlenemeyen 
yağış sonrası su 
taşkını sorunu 
dün yine yaşandı. 
Sadece 10 dakika 
yağan yağmur bazı 
sokak ve caddelerin 
tıkanmasına 
yol açınca, 
ulaşım da aksadı. 
Gazhane Caddesi 
Adliye Binası’nın 
köşesinde 
toplanmaya 
başlayan yağmur 
suları, logarl,ardan 
geri tepince 
sokaktan sadece 
araçlar geçebildi. 
Şiddetli yağışlardan' 
sonra Orhangazi 
Caddesi’nde de 
yaşanan su 
taşkını sorunu 
dün de yaşandı. 
Cadde üzerinde 
bulunan logarların 
zamanında 
temizlenmemesi 
ve gerekli müda
halenin yapılmadığı 
yerlerde esnafın 
işyerleri de su 
baskını tehdidi 
altında kaldı.
Gemlik'in Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlanmasından 
sonra alt yapının 
BUSKİ’ye geçmesine 
karşın, aynı 
sıkıntıların devam 
etmesi, vatandaşlara 
zor anlar 
yaşatatıyor.
Yıllardır aynı 
sorunun yaşandığı 
bilinen bölgelerde 
BUSKİ’nin yeterli 
tedbir almaması 
vatandaşların 
tepkilerine 
neden oluyor.
Yetkililer ise araç 
yetersizliğinden 
yakınırken, 
Gemlik'in 
Büyükşehir 
olanaklarından 
nasıl yararlanacağı 
konusu gündemde 
kalmaya 
devam ediyor. W
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H Diş Hekimi Özcan VURAL
1 ozcanvural1933@hotmail.com 

, - ----- 1 www.ozcanvural.sayfasi.com

Baskın seçim olacak....
Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili yasa 

meclisten jet hızıyla geçti.
Bu sistem yıllardır reform bekliyor.
Eşit prim ve eşit imkanlar.. Bu sistemin 

kamburu öylesine büyüdü ki bu yükten kur
tulmadıkça Türkiye aş - iş sorununu doğru 
dürüst çözmek olanaksızdı... Sistemin bütç
eye geçen yilki yükü 23 milyar YTL. kısaca 
bazı bakanlıkların iki katı idi...

Tablo böylesine vahim...
1990 yıllardan bu yana bütün hükümetler 

bu konuya hiç dokunmadılar.
AK partide uzun zaman reformu geciktir

di..
Sonra da İMF’ninde baskısı ile kazanılmış 

hakları saklı tutan, radikalliği törpüleyen, 
uygulamayı ileriye 2007 yılına atan, uygula
malardaki tepkilere göre yeni düzenlemeleri 
de öngören, 
aslına bakarsanız reformcu niteliği hayli su 
götürür bir yasa olarak karşımıza aniden 
çıktı. Reform denen bir şey yok..

Bu şekliyle reform adıyla durum idare 
edilmişe benziyor..

İMF’de ses çıkarmadı..
Hükümetteki reform yorgunluğu 

konusunu gören IMF, Erdoğan’ın zevahiri 
kurtarmakla ye tinmesi belki ona söylenen 
erken seçim var sözüdür.. Tahminim 
budur..

Ancak sosyal güvenlik reformu konusun
da hükümete fazla yüklenmediği, ısrarla 
bunlar yapılacak diye sıkıştırmadığı gerçek.

Sonunda ortaya bir yasa çıktı. Bazı iyi 
yanları var. Hiç yoktan iyidir..

Ama bugünkü sıkıntıları çözecek bir yasa 
değil..

İlerde reformcu adımlar atmak gerekir.. 
Neden bu gün değil de yarın?

Yasada uygulamaların çoğu 2007 yılına 
bırakılmış..

Her şey sonbaharda yapılması beklenen 
seçime mi endeksli?

Bunlara bakarak ben sonbahar da erken 
seçim var diyorum..

Güneydoğu’da büyük operasyon haber
leri, Terör yasasının ortaya çıkaracağı tepkil
er, Başbakan Erdoğan’ın son zamanlar da 
fazla asabi oluşu, sık sık hastalanması, 
Apo’yu af ettirecek hataları kolayca 
yapacak kadar şaşkın oluşu, bunun net
icesinde Milliyetçi, hatta şoven çıkışları, Van 
Cumhuriyet savcısının uçuşu, Avrupa 
Birliğini, Kıbrıs’ı arka plana itici hamleleri 
seçimin yakın olduğunu söylüyor...

AK parti birçok yerde sıkıştı, her şeyin 
kolay olmadığını, bunun altından kalkacak 
kadrolara sahip olmadığı gördü..

Hükümet oldu ama iktidar olamadı.. 
Bürokrasi ve Silahlı kuvvetler, sivil toplum 
örgütleri, YÖK, Yargı organları karşısında 
ezildi...

Bir de Cumhur başkanlığı seçimi heyula I 
gibi karşısında duruyor!...

Ne dersiniz? Bu sonbahar da erken 
seçim olacak mı?..

Bu seçimde çok şeyler kaybedeceğini 
bile bile AK parti seçime hazırlanıyor..

Bir baskın seçim yaparak az yara ile kur- I 
tulacağını zannediyor..

Sabah ola hayrola...

ABONE OLDUNUZ MU? 
öU/Jd ABONE OLUN 
=HHS±S OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Pratik Kız Sanal Okulu’nun sergisi açıldı

Elif ESMEN
Pratik Kız Sanat 
Okulu kursiyerlerinin 
yapmış oldukları 
ürünler Belediye 
Sergi Salonu’nda 
gösterime sunuldu.

Gemlik Anadolu 
Meslek Lisesi ve Kız 
Meslek Lisesi Pratik 
Kız Sanat Okulu 
Bölümü kursiyer
lerinin bir yıl boyun
ca yapmış oldukları 
El Nakışı, Makine

Nakışı, Takı Tasarımı 
ve Ev Mefruşatı ürün
ler sergileniyor.
Pratik Kız Sanatları 
bünyesinde açılan 
yetişkinlere yönelik 
kurslarda eğitim 
gören 47 kursiyer

imanın I

Sahadan kaçan
topları geri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

i

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

_ _ _ _ _ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m 2 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’ n i n 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER S GORTA

Mac/de ÖZALP
Tel: 513 2474 Fax: 51410 21

£ 
I 
I 
i 
t

ı

el emeği göz nuru 
eserlerinin sunul
duğu sergi açılışına 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercûmen, 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal Çetin 
oğlu iîe kursiyerler 
katıldı. Serginin 
açılışını Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
yaşlı kursiyerlerden 
Fadime Saygılı 
birlikte yaptılar. 
Serginin açılış 
konuşmasını yapan 
Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi Okul Müdür 
Vekili Dursun Solmaz 
çalışmalarından 
dolayı Nakış Öğret
meni Ülya Elşan'a 
teşekkür ederek ken
disini tebrik etti. 
Okul Müdür Vekili 
Solmaz, "Okulumuz 
bünyesinde Kız Mes 
lek Lisesi, Anadolu 
Meslek Lisesi, 
Uygulamalı Anaokulu 
ve Pratik Kız Sanat 
Okulu bulunmaktadır. 
Örgün ve yaygın eğ i 
tim beraber yürütül 
mektedir. Alaylı ve 
mektepli eğitimi 
birlikte veriyoruz. 
Okulumuzda 
3-70 yaş arası öğren
ci ve kursiyer mev
cuttur. El emeği 
göz nuru eserleri 
sizlerin beğenisine 
sunduk. Bu 
eserlerin meydana 
gelmesinde, atölye 
mizi modern araçla 
rıyla donatan 
Cargill firmasına 
teşekkür ediyorum" 
dedi. Kursiyerlerin 
özenli çalışması 
sonucu ortaya 
çıkan eserleri 
beğeniyle inceleyen 
Kaymakam Baygül 
kursiyerler adına 
Nakış Öğretmeni 
Ülya Elşan'a çiçek 
vererek tebrik etti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Atatürk Stadında 
oynanan amatör 
küme maçlarında 
sahadan 
dışarıya kaçan 
toplar geri gelmiyor. 
Bir süredir 
devam eden 
top kaçırma 
olaylarına hiçbir 
yetkilinin engel 
olmaması ise 
amatör kulüpleri 
sıkıntıya sokuyor. . 
Karşılaşmalarda 
futbolcuların saha 
dışına attığı toplar 
kale arkasında 
bulunan Okul 
lojmanlarının 
bahçesine düşüyor. 
Tel örgülerin 
içine düşen topları 
alan okulun

lojmanında 
bulunanlar geri 
vermemeyi tercih 
edince kulüplerin 
her maçta bir top 
kayıpları oluyor. 
Bin bir zorluk ve 
güçlükle gençlere * 
spor yaptırmak 
için çaba veren 
kulüpler, 
kaybettikleri topların 
yerine yenilerini 
alamayınca, bu işin 
faturası gençlere 
çıkıyor.
Maçlarda sürekli 
şikayet konusu olan 
ve kaçan topların 
lojmanlardan geri 
verilmemesine 
kulüp yöneticileri 
çözüm bulunmasını 
isteyerek ilgililerden- 
yardım bekliyorlar.

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok... 

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan 

3464’e mesaj atın.

TIENIA>
www.tema.org.tr 

www.elkoyun.com

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN' 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

Tel: 0.312431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

http://www.tema.org.tr
http://www.elkoyun.com
http://www.elele.org.tr
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Denize hayvan leşleri atılıyor
Son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından denize atılan hayvan leşleri karaya vuruyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kayıkhane Balıkçı 
Barınağı’na denizden 
gelen hayvan 
leşleri çevreye pis 
kokular yayıyor.

Nereden ve nasıl 
atıldıkları 
belirlenemeyen 
büyükbaş hayvan 
leşlerini gören 
çocuklar denize 
girmekten

çekindiklerini 
belirtirlerken, 
leşlerin kaldırılmasını 
istiyorlar.
Birkaç gün önce de 
aynı şekilde bu kez 
küçükbaş hayvan

leşlerinin
Balıkçı Barınağı 
kayalıklarına 
vurduğunu söyleyen 
çocuklar, bu 
leşlerin belediye 
temizlik işçileri

tarafından 
kaldırıldığını 
söylediler. 
Bu kez denizde kafası 
kesilmiş vaziyette 
bulunan büyük baş 
hayvanın iç organ

larının bazı yerleri 
denizde çürümüş 
olduğu gözlenirken 
hayvan leşinin 
noroden ve nasıl 
atıldığı ise merak 
konusu oldu.

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK-ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Minibüs Garajı’nın 
bulunduğu dere 
üstünün demir 
engellerle kapatıl
masından sonra 
burada Salı günleri 
ucuz balık satan 
balıkçılar yok oldu. 
Özellikle Salı günleri 
ev hanımlarının 
rağbet ettiği seyyar 
balıkçılar dere 
üstünün kapatıl
masından sonra 
yerlerinden oldular.

Zayıflama ilaçlarına engel
Türkiye'ye kaçak 
yollarla sokulmak 
istenen sağlığa 
zararlı zayıflama 
haplarına, Atatürk 
Havalimanı 
Gümrük Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
el konuldu. 
Çin'den Türkiye'ye 
kaçak yolla 
getirilen 30 bin 
zayıflama ilacı ve 
350 adet kıyafet, 
gümrük müdürlüğü 
ekiplerinin sıkı 
kontrollerinden 
geçemedi.

Dün pazara çıkan 
ve balık ihtiyaçlarını 
gidermek için 
balıkçıların 
bulunduğu yere 
gelen vatandaşlar 
hayal kırıklığına 
uğradılar. 
Ucuz olduğu için 
"halkın balıkçıları" 
olarak isimlendirilen 
Pazar girişindeki 
seyyar balıkçılar 
ise alınan 
karardan sonra ne 
yapacaklarını bile
mez dürümdalar.

Edinilen bilgilere 
göre, Emirates 
Hava Yollan'yla 
Çin'den Türkiye'ye 
gelen, Eskişehir 
Anadolu 
Üniversitesi Turizm 
Otelcilik son 
sınıf öğrencisi 
Ali Zülfikar'ın 
bavullarında, 
gümrük müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
arama yapıldı. 
Aramalarda Çin 
vatandaşı olan 
Zülfikar'ın valiz
lerinde, İstanbul'da

BUSKİ'nin dere 
üstü için verdiği 
"çökme tehlikesi var" 
raporundan sonra 
önce minibüsler 
dere üstünden 
çıkartılmış daha 
sonra da dere üstü 
alanı trafiğe 
kapatılmıştı. 
Halkın ucuz balık 
ihtiyacını karşılayan 
dere üstü balıkçı 
tezgahlarına Sah 
günleri satış yap
maları için yer gös
terilmediği öğrenildi.

satmak üzere geti 
rilen Çin'in yöresel 
kıyafetlerine piyasa 
değeri yaklaşık 50 
bin YTL olan 30 bin 
adet markası belli 
olmayan, sağlık 
açısından sakıncası 
olabilecek 
zayıflama kapsülü 
ele geçirildi. 
Zülfikar, Gümrük 
Muhafaza 
Müdürlüğü'nde 
ifadesi alındıktan 
sonra, Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'na 
götürüldü.

Gemlik’in su taşkını sorunu alt yapısının yetersizliğinden 
kaynaklanıyor.

Dün sabah erken saatlerde Bursa’ya gittim.
Gemlik'te hava açıktı ama, Bursa’ya girerken kararmış 

gökyüzünden yağmurun geleceği belli idi.
Yağmur yağacak demeye kalmadı, sağanak başladı.
Demirtaş Pastanesi durağında 15 dakika mahsur kaldık.
Gök kubbeden akan yağmur, önce küçük, daha sonra 

büyük derecikler oluşturdu.
Aynı saatlerde Gemlik’te 10 dakika yağmurun etkisinde 

kalmış..
İlçede her yağıştan sonra su birikintisinin ve taşmaların 

yaşandığı, o bilinen bölgelerde yine beklenen oldu ve yollar 
su altında kaldı.

Gemlik’in altyapı sorunuyla BUSKİ ilgileniyor.
Önceleri Gemlik Belediyesi, şimdi ise BUSKİ bu bilinen 

noktalardaki soruna çare bulamıyorlar.
Teknolojinin geliştiği bir çağda, yerel yönetimler basit bir 

su taşkınını önleyemiyor.
BUSKİ Orhangazi Caddesi, İstiklal Caddesi 1 Nolu Aralık, 

Gazhane Caddesi’ndeki bu altyapı sorununa acil çözüm bul
malı.

Yoksa her 10 dakikalık yağışın esiri oluruz.
Buna da ayıp denir.
Gemlik’in altyapı sorununun büyük olduğunu biliyoruz.
Öncelikle bu birkaç noktadan başlayarak çevredeki esnafı 

ve konut sahiplerini rahatlatmak gerekir.
Nisan, Mayıs ayları kurak geçti.
Oysa Haziran bereketli gidiyor.
Böyle giderse kuraklık kalmayacak.
Üreticinin yüzü gülecek.
Doğa bir yandan güldürüyor, bir yandan da ağlatıyor.
Ağlayanların sorununu çözmeliyiz. -j|

Kızını rahatsız ediyor diye 
yanlış insanı öldürdü

Bursa'da, kızını 
rahatsız ettiği 
gerekçesiyle 
bir gencin evini 
basan alkollü baba, 
olaydan habersiz 
gürültüyü duyup 
camdan bakan 
Bulgaristan uyruklu 
bir gencin ölümüne 
sebep oldu.
Kızıyla birlikte 
gözaltına alınan 
katil zanlısı, 
emniyete girişinde 
basın mensuplarına 
küfür edip saldırdı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay önceki gece 
merkez Osmangazi 
ilçesi Başaran 
Mahallesi Akıncı 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre, 
A.T. (19), uzun 
süredir aşık olduğu 
S.Ç.'den (17) 
karşılık göremedi. 
Sürekli olarak 
A.T. tarafından 
takip edildiğini iddia 
eden genç kız,

durumu babası 
Mustafa Ç.'ye (39) 
anlattı.
Öfkelenen alkollü 
baba, yanına 
pompalı tüfek alarak 
A.T.'nin evini bastı. 
Kızıyla birlikte 
geldiği Başaran 
Mahallesi'nde 
pompalı tüfekle 
4 el ateş eden 
Mustafa Ç, o esnada 
sokaktaki gürültüyü 
duyup camdan 
bakan Bulgaristan 
uyruklu Nikolay 
Yordanov'u (23) 
başından vurdu. 
Olayla ilgisi olmadığı 
halde ağır yaralanan 
işsiz genç, 112 
ambulansıyla 
kaldırıldığı Bursa 
Devlet Hastanesi'nde 
doktorların tüm 
müdahalesine 
rağmen kurtarıla
madı. Genç kıza 
aşık olan A.T. ise 
olay yerinden 
kaçarak izini 
kaybettirdi.
Polis, olaydan sonra 

otomobille kaçan 
zanlı ve kızını, 
görgü tanıklannın 
verdiği plaka bilgisi 
doğrultusunda çok 
geçmeden gözaltına 
aldı. Alkollü Mustafa 
Ç, kendisini görün
tülemek isteyen 
gazetecilere küfür 
edip saldırdı.
Olayda yara 
almadan kurtulan 
A.T. ise sabah polis 
tarafından ifadesi 
alınmak üzere 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü.
Olayla ilgisi olmadığı 
halde kurşunlara 
hedef olarak ölen 
Bulgaristan uyruklu 
gencin annesi 
Meryem Kahraman 
(45) ve otomobiline 
kurşun isabet 
eden Nejat A.'nın 
müşteki olarak 
ifadesine başvurul- | 
du. Gözaltındaki 
baba ve kızının 
ise adliyeye sevk 
edildiği bildirildi.



14 Haziran zuuo varŞamDa

Sınava cep telefonu ile şıelenleı içeriye alınmayacak
Türkiye genelinde 18 
Haziran Pazar günü 
yapılacak olan ve 
öğrencilerin gelecek
leri için ter dökeceği 
öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) cep 
telefonuyla gelenlerin 
içeriye alınmayacağı 
açıklandı.
İnönü Üniversitesi 

"Rektör Yardımcısı ve 
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
’(ÖSYM) İl Temsilcisi
Prof. Dr. Mustafa 
Kılıç, Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında ÖSS ile 
ilgili açıklamalarda 
bulunarak bazı 
uyarılarda bulundu, 
öğrencilerden 
sınava gelirken cep 
telefonlarını ve hesap 
makinelerini kesinlik
le getirmemelerini 
isteyerek, cep 
telefonuyla 
yakalanan öğrenci
lerin sınavlarının 
iptal edileceğini 
bildiren Prof. Dr.

‘ Kılıç, "öğrencilerin 
tümüne gönderilen 
yazılarda; sınava cep 
telefonuyla gelin
memesini, cep tele

fonuyla gelirlerse ve 
salonda cep tele
fonuyla yakalanır
larsa sınavları iptal 
edilecek. Hatta kapı
dan içeri alınmaya
cakları gibi, çok ağır 
cezai müeyyideler 
uygulanacaktır. Bu 
konun üzerinde titiz
likle duruyoruz" dedi, 
önceki yılarda adres 
bilgileri nedeniyle 
sınav giriş belgesi 
ellerine ulaşmayan, 
kaybeden veya tahrip 
edilen öğrencilerin 
sorunlar yaşadığını 
kaydeden Prof. Dr. 
Mustafa Kılıç, bu 
sorunu bu yıl çözüm
lendiğini söyledi. 
Kılıç, "Sınav giriş 
kartıyla ilgili sorun 
ancak ya öğrenci ya 
da bir yakını 
Ankara'ya giderek 
yenisini alabiliyordu.

Bu yıl ilk kez ÖSYM 
bu konuda sistem 
değişikliği yaparak, 
sınav merkezi yöneti
cilerine yetki devri 
yaptı. Sınava giriş 
kartı kendisine 
ulaşmayan veya 
gelmeyen ya da 
kaybeden öğrenciler 
mağdur olmayacak
lardır" ifadelerini kay
detti. öğrencilerin 
sınava girecekleri 
yeri bir gün önceden 
görmelerini tavsiye 
edildi, öte yandan, 
sınav günü binalarda 
görev yapanların 
dışında kesinlikle 
başkalarının binalara 
giriş yapamayacağını 
kaydeden Kılıç, 
"Herkes görev yap
tığı binaya girebile
cek. Yaka kartı 
olmayanlar binaya 
alınmayacak" dedi.

Memur maaşları yüzde 2 eridi
Memur 
maaşlarının 
enflasyon 
karşısında yüzde 
2 eridiğini savu
nan KESK, 
memurlara ek 
zam verilmesini 
istedi.
KESK, 15 Haziran 
Perşembe günü 
saat 12.30'da tüm 
illerde "Ücret 
Adaletsizliğine 
Hayır. Enflasyondan 
kaynaklı ücret 
kaybımız giderilsinl 
Ek zam istiyoruz" 
talebiyle basın 
açıklamaları 
yapacak.
Basın açıklamaların
da okunacak 
metin, KESK'e 
bağlı Tüm Bel- 
Sen'in internet 
sayfasında yayım
landı. Açıklamada, 
Hükümetin, 
2005 yılı toplu 
görüşmelerinde 
yüzde 5 enflasyon 
hedefi üzerinden 
kamu emekçilerine 
aynı oranda 
"yoksulluk ücreti 
dayattığı" kaydedildi.

KESK açıklamasında, 
"Henüz 
tamamı ücretlere 
bile yansımayan 
yüzde5'lik zam 
öngörüsü iflas 
etmiştir, erimiştir" 
denildi, indeksleme 
yöntemiyle yapılan 
hesaplamaya göre, 
kamu emekçilerinin 
maaşlarının 
enflasyon karşısında 
şimdiden yüzde 
2 düzeyinde 
eridiği bildirilen 
açıklamada, 
ilk 6 aylık 
dönem için yüzde 2.5 
zam alan kamu 
emekçisinin 
maaşının 5 aylık 
yüzde 4.53 enflasyon 
oranının altında 
kaldığı kaydedildi.

Yıl sonu 
enflasyonunun 
yüzde 8-12 
arasında 
gerçekleşeceği 
ifade edilen 
açıklamada, 
kamu emekçilerine, 
yılın ikinci yarısı 
için de yüzde 2.5 
zam verileceğine 
işaret edildi. 
Bu verilere göre, 

kamu emekçilerinin 
maaşlarının 
yüzde 3-6 oranında 
eriyeceği savunulan 
açıklamada, 
"Araştırmamızın 
verileri 
göstermektedir ki 
kamu emekçisi 
1994 ve 2001 
krizlerinden 
sonraki en büyük 
yoksullaşma dal
gasının mağduru 
olacaktır. Dolayısıyla 
ek zam talebimiz 
haklıdır ve meşrudur. 
Hükümetin, sesimize 
kulak vermesi gerek
mektedir. Aksi halde 
bu gidişata izin ver
meyeceğiz ve mey
danlara çıkacağız" 
denildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

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. Baytaş
Körfez Sitesi Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Sosyal tesis ücretleri belli oldu Trafik cezaları kartla ödenecek

Kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
tasarrufunda 
bulunan sosyal 
tesislerde, konak 
lama, yemek, kreş, 
spor tesislerinden 
yararlanmada 
uygulanacak 
ücretler belli oldu. 
Buna göre Kamu 
kuruluşlarının din
lenme tesislerinde 
kişi başına 
konaklama ücreti 
günlük 5,5 YTL 
den, yemek ücreti 
de 2,25 YTL'den 
az olamayacak. 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan Maliye 
Bakanlığı Tebliği, 
1 Haziran 2006 
tarihinden itibaren 
uygulanmaya 
başlayacak. Kamu 
kurum ve kuru
luşlarınca işletilen 
eğitim ve dinlen
me tesislerinin 
ücretleri, sıcak 
su, havalandırma 
tesisatı, çay 
bahçesi, spor 
alanları, revir, plaj, 
otopark, sauna,

hamam, mutfak- 
lokanta ve benzeri 
21 adet özellikten 
ne kadarına sahip 
olduğuna göre 
saptanacak.
Tebliğ uyarınca 
mevzuatta yer 
alan özelliklerden 
onbeş ve daha 
fazlasını taşıyan 
Eğitim ve dinlen
me tesislerinde 
konaklama bedeli 
kişi başına günlük 
8,10 YTL, yemek 
bedeli ise 3,20 
YTL olacak.
Yemek ücreti 1 
Temmuz-15 
Ağustos döne
minde 4,10 YTL 
olarak belirlendi. 
Söz konusu özel

liklerden 12 ve 
14 tanesini taşıyan 
tesislerde bir 
kişi 6,80 YTL'ye 
kalabilecek ve 
ayrıca 2,70 YTL 
yemek bedeli 
ödeyecek.Yemek 
bedeli 1 Temmuz- 
15 Ağustos döne
minde 3,20 YTL 
olacak. Özellikler
den 12 tanesinden 
az olan tesislerde 
kişi başı 5,50 YTL, 
yemek 2,25 YTL 
olacak. 1 Temmuz- 
15 Ağustos 
döneminde 
yemek bedeli 
3,20 YTL olacak. 
Ayrıca konut ve 
bağımsız bölümde 
buzdolabı 

bulananlarda 
günlük en az 
0,90 YTL, televiz 
yon bulunanlarda 
günlük 1,15 YTL 
ve klima bulunan
lardan günlük en 
az 1,60 YTL, 
konut başına ilave 
bedel alınacak. 
Misafirhanelerden 
yararlanan 
kurum 
personelinden 
kişi başına her 
gece için, en az 
4,10 YTL alınacak. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
kreş ve çocuk 
bakımevlerinde 
ise aylık ücret en 
az 74 YTL olarak 
tespit edildi.

Trafikte AB'ye 
uyum için 
hazırlanan 
Karayolları Trafik 
Kanunu Tasarısı, 
15 Haziran 
Perşembe günü 
TBMM Genel 
Kurulunda 
görüşülecek. 
Tasarı aynen 
yasalaşırsa, 
trafik cezaları 
kredi kartı ile 
ödenebilecek. 
Kaza yapanlar 
kendi tutanak 
larını hazırlaya
bilecek. Belediye

“Türkiye güvenli değil”
Uluslararası 
kredi derece
lendirme kuru
luşu Fitch, Türki 
ye'nin pozitif 
kredi görünü 
münün "bir kaç 
ay önce olduğu 
kadar emin 
olmadığım" 
belirtti. Kuru 
luşun kredi tahlil
cisi Ed Parker, 
"Türkiye'den bazı 
olumsuz haberler 
geldiğini" ifade 
ederek, Merkez 
Bankası'nın faiz 

zabıtaları da 
trafik cezası 
kesebilecek, 
ilk kez trafiğe 
çıkacaklara 
"stajyer sürücü 
belgesi" 
verilecek. 
Korsan 
otoparkçılara da 
hapis ve para 
cezası ile ceza
landırılacak. 
Park yeri adı 
altında, yönet
meliklere aykırı 
olarak "otopark" 
ücreti alan 
kişiler, 3 aydan 

artırımının "bir 
parça panik 
havası" göster
diğini iddia etti 
Parker, Türk 
makamlarının 
gelecekte başka 
olumsuz şokları 
önlemek için 
kararlı hareket 
etmesi ve mali 
disiplini devam 
ettirmesi gerek
tiğini belirterek, 
aksi takdirde 
negatif not gele 
bileceğini söyle
di. Parker, Mayıs 

6 aya kadar 
hapis ile 379 
YTL’den 760 
YTL'ye kadar 
para cezası 
ile cezalandırıla
cak. Bu suçun 
birden fazla 
işlenmesi 
halinde her 
defasında 
1 yıldan 2 yıla 
kadar hapis a 
cezasıyla, 
bin 143 YTL'den 
bin 904 YTL'ye 
kadar para 
cezası 
uygulanacak.

ayı enflasyon 
rakamının yak
laşık yüzde 10 
ile yıllık yüzde 5 
hedefinin çok 
üzerinde çık
masının Merkez 
Bankası'nın bek
lenenin üzerinde 
faiz artırımına 
gitmesine nedeh 
olduğunu kay 
dederek, banka 
mn bu katarının 
doğru olup olma 
dığının zamanla 
anlaşılacağını 
ifade etti.

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 €uro = 1.75 VR olarak sabİtledikL.

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

vade 
veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Türkiye'nin SOMrmartalar'ncdn onyız

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOMEJKAY ‘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.
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) İle yapılmaktadır.
Konu İle İlgili hekimlerin 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 TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmak

tadır. Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra 
raporunuzu alabilirsiniz.

TOMEJKAY
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
✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) 513 65 30

✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ) Fax: (0.224) 513 65 18

DOĞAL GAZLI HAYAT
OH NE RAHAT

ELEMAN ARANIYOR
KAPAKLI KÖYÜ’NDE BULUNAN 

TERSANEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE; 
KAYNAKÇI, DEMİR MONTAJ USTALARI, 

KALFALARI ve 
YARDIMCI ELEMANLAR ARANIYOR... 

(SERVİS VE SİGORTALI) 
BİLGİ İÇİN: 0.532 235 28 05

ÂCİL 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

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

100 m3 DOĞAL GAZ

BEDAVATAKSİTLİ BAHAR KAMPANYASI
8 TAKSİT 6 TAKSİT
AYDA 22.5$ AYDA 30$

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 

Abonelik bağlantı ücreti günlük döviz kuruna göre hesap edilir. 

İrtibat Tel : 513 29 29
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Huzurlu hamilelik, sağlıklı bebek
Çocuğun gelişi
minde, , -//ata hazır
lanmasında, uygun, 
disiplin yöntem
lerinin kullanılmasın
da, en az anneler 
kadar önemli rolü 
olan babaların geri 
planda kalmayı tercih 
ettikleri belirtildi. 
Çocukla kurulan 
iletişimde annenin 
her zaman daha 
önde görüldüğünü 
açıklayan Uzman 
Pedagog Belgin 
Temur, kolayına 
geldiği için sorumlu
luklardan bazen 
kaçan babaların, 
bunun aksine 
hamileliğin her 
aşamasını takip 
etmelerinin, anneye 
bebeğe hazırlık aşa
masında psikolojik 
destek vermelerinin, 
bebeğin gelişimini 
takip etmelerinin, 
doktor kontrollerinde 
bulunmalarının, 
babalık rolüne hazır- 
lanmakta önemli 
adımlar olduğunu 
belirtti. Babalık 
rolünün tıpkı annelik 
gîb'i çocuğa sahip 
olmak istemekle 
başladığını belirten 
Uzman Pedagog 
Belgin Temur, doğum 
dan itibaren bebeğin 
ihtiyaçlarının karşılan 
masında anneye 
yardımcı olmanın

yine bebekle fiziksel- 
psikolojik etkileşimin 
oluşumunda etkili 
olduğunu vurgula
yarak, özellikle 
babaların bebek
leriyle beden 
temaslarının olması 
ve göz teması kur
malarının öneminin 
büyük olduğunu 
söyledi. Temur, 
bununla beraber, 
doğumundan itibaren 
çocuğuyla yoğun bir 
iletişim halinde olan 
babaların, hayatları 
boyunca çocuklarıyla 
daha sağlıklı iletişim 
kurma olasılıklarının 
arttığını da kaydetti. 
Disiplinin oluşturul
masında anneye de 
babaya da önemli 
görevler düştüğünü 
ifade eden Uzman 
Pedagog Belgin 
Temur, "Anneler 
genelde çocuklarıyla

ELEMAN ARANIYOR
SIVACILAR ve MONTAJCILAR 

ARANIYOR
COŞKUN YAPI

ALÜMİNYUM DOĞRAMA - PLASTİK PANJUR 
ÇELİK KAPI - DUŞA KABİN 

SİNEKLİK - MENFEZ

Hizmet Cad. Anayol Sitesi No: 310. Durak 
Tel: 538 70 96 Küçük Kumla

daha fazla zaman 
geçirirler ve bu 
nedenle kuralları 
uygularken pratikteki 
zorluklar nedeniyle 
tutarlı davranamaya- 
biliyorlar. Bu noktada 
babanın sadece 
kızan, bağıran, sert 
otoriteyi temsil eden, 
kendisinden korkulan 
ve tehdit unsuru 
olarak kullanılan 
rolde tutulması sıkça 
rastlanılan bir durum 
oluyor. Oysa bu 
tutum hem çocuk
ların yeterince disi
pline edilememeler
ine hem de babaya 
iletişimden uzak bir 
rol verilmesine neden 
oluyor. Bunun yerine 
annenin de babanın 
da belli esneklikleri 
bulunan, mümkün 
olduğunca ortak disi
plin ilkeleriyle yak
laşmaları gerekiyor. 
Çocuklarıyla daha az 
zaman geçirmek, 
kurallarında daha 
tutarlı olmaları 
konusunda zaman 
zaman babalar için . 
avantaj oluşturabiliy- 
or. Ama bu avantajı 
babayı korku obje
sine çevirerek deza
vantaja 
dönüştürmemek 
gerekiyor. Ve disiplin

oluşturulurken 
çocukların duygu
larının değil, 
davranışlarının kısıt
lanması ya da başka 
deyişle istenmeyen 
ve uygun olmayan 
davranışların uygun 
olanlarıyla değiştir
ilmesi esas olmalı. 
Babalar bu noktada 
daha çok istenmeyen 
davranışı vurgular
larsa, çocuklar da 
kendilerini hep olum
suz davranışları olan, 
istenmeyen, sorun 
yaratan çocuk olarak 
algılayabilirler. İsten
meyen davranışları 
değiştirirken sadece 
sorun olan 
davranışları vurgula
mak yerine olumlu 
davranışın ne 
olduğunu belirtmek, 
olumlu davrandığı 
takdirde ödülün ne 
olacağını belirtmek, 
daha etkili olur ve 
çocuğun olumsuz 
benlik algısını 
geliştirmesi riskini de 
ortadan kaldırır” diye 
konuştu.
Belgin Temur, ödülün 
mutlaka maddesel 
bir şey olmak 
zorunda olmadığının 
altını çizerek, "Hatta 
maddesel ödüller 
yerine davranışsal 
veya sözlü ödüller 
kullanılması daha 
fazla tercih edilme
lidir. Çünkü 'Seninle 
gurur duyuyorum, 
bu şekilde davranır
san beni çok mutlu 
edeceksin' gibi açık
lamalar çocuğu 
olumlu davranmaya 
motive ettiği gibi, 
kendisini algıla
masını da olumlu 
yönde etkiler" açıkla
masında bulundu.

ŞOFÖR ARANMAKTADIR

ELEMAN ARANIYOR
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

- Gemlik’te ikamet eden 
■ 35 yaşını aşmamış bay 

- E sınıfı ehliyet 
■ Asgari lise mezunu 

- Fork-lift ve kepçe operatörü 
belgesi olanlar tercih edilir. 
Müracaatların şahsen aşağıdaki 
adresi yapılması gerekmektedir. 

MİNA YAĞ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik / BURSA

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka, I 

Ruhsat, Fenni muayene i 
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
SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve 

PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK 
► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen

►Askerliğini yapmış
►30 yaşını aşmamış

► Gem lik-Orhangazi-İzni k bölgelerini bilen 
►Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni) 

BAY ELEMAN ARANIYOR
►Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu 

► Ön Muhasebe bilgisi olan *
► Bilgisayar kullanabilen 1

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların fotoğraf ve m*
ikametgah fotokopisi ile Z/ Of

şahsen yapılması rica olunur. 250 34 50
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Yaz ishaline karşı tedbirinizi erken alın
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Yıldız Pekşen, yaz 
aylarında daha fazla 
su tüketildiğini, bu 
tüketimin beklen
meyen bir sonucu 
olan yaz ishallerinin, 
çoğunlukla mikroplu 
suların içilmesi veya 
bu sularla yıkanmış 
meyve ve sebzelerin 
yenilmesiyle ortaya 
çıktığını bildirdi. 
İshale neden olan 
pek çok durum 
olduğunu, nedenlerin 
başında mikrobik 
ishaller geldiğini, yaz 
ishallerinin de bu 
gruptan olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. 
Yıldız Pekşen, "Mik 
roplar dışında başta 
antibiyotikler olmak 
üzere çeşitli ilaçlar, 
çeşitli mide-bağırsak 
hastalıkları, bazı hor- 
monal hastalıklar, 
bağırsak veya bağır
sak komşuluğunda 
ortaya çıkan tümöral 

•'durumlar, aşın 
ve ani ısı değişimleri 
de ishale neden 
olabilir" dedi.
Heyecanlanma, üzün
tü, korku, stres gibi 
durumların da ishale 
neden olabileceğine 
dikkat çeken Pekşen, 
yaz ishaline neden 
olan mikroplann, 
bakteriler ile proto- 
zoon denilen gözle 
görülmeyen paraz

itler olduğunu 
ifade etti.
Prof. Dr. Pekşen, 
doğadaki sıcaklık 
artışıyla tüm 
canlıların su 
ihtiyaçlarının da 
buna paralel olarak 
arttığını, dolayısıyla 
insanların yaz 
aylarında daha fazla 
su tükettiğini, bu 
tüketimin beklen
meyen bir sonucu 
olan yaz ishallerinin 
çoğunlukla mikroplu 
suların içilmesi veya 
bu sularla yıkanmış 
meyve ve sebzelerin 
yenilmesiyle ortaya 
çıktığını vurguladı. 
Bazen insanların 
ishal olup bu 
mikropları dışkıları 
iie çevreye yayabile
ceğini, dışkıyla 
bulaşmış ellerin ağza 
götürülmesi sonucu 
da ishal olabileceğini 
açıklayan Pekşen, 
"Her zaman kul
lanılan suların sağlık
lı olup olmadığını 
bilmek mümkün 
olmaz. Doğada,

özellikle insan ve 
hayvan dışkılarıyla 
kirlenmiş sularda 
yaşayan, ishal 
nedeni olabilecek 
çeşitli mikroplar 
bulunmaktadır.
Bunlar özellikle dur
gun sularda, kanal
izasyonun karıştığı 
sularda, iyi ilaçlan
mamış içme ve kul
lanma sularında, 
özellikle yaz ayların
da uzun süre canlı 
kalarak çoğalır. Bu 
suların içilmesi,, 
sıcak ortamda bek
lemiş gıdaların, 
örneğin çiğ sebzeler
le hazırlanmış salata
ların ve meyvelerin 
tüketilmesi sonucu 
ishal yapan mikro
plar, ağız yoluyla alı
narak insanların 
bağırsaklarına ulaşır. 
Bunların bir kısmı 
bağırsak duvarında 
iltihap oluşturarak, 
hem bağırsak 
hareketlerini artırır 
hem de bağırsağa su 
ve iltihaplı hücrelerin 
geçişine neden olur; 
bir kısmı da bağır
sakta iltihap yap
madan, salgıladıkları 
toksin denilen zehirli 
maddelerin etkisiyle 
su ve tuz geçişini 
artırmak suretiyle 
ishale neden olur" 
diye konuştu.
Su gibi tariflenen 
ishallerin çoğunluğu
nun paraziter nedenli 
olduğuna değinerek, 
"En sık giardia 

denilen protozoon 
ishale neden olur. Bu 
tip ishallerin en cid
disi ve hayatı tehdit 
edeni ise dışkının 
pirinç suyu görün
tüsü olarak tari- 
flendiği, kolera bak
terisinin yaptığı 
ishaldir" diyen 
Pekşen, iltihaplı 
dışkılamaya neden 
olan bakterilere ise 
tifo ve tifo benzeri 
hastalıklara neden 
olan salmonella bak
terilerini örnek vere
bileceğini kaydetti.
Kalın bağırsakta 

ishale neden olan 
bakterilerin bir kıs
mının ve bazı parazit
lerin dışkının iltihap
lı, sümüksü görün
mesine, aynı zaman
da barsak duvarını 
da zedeleyerek 
damarların kana
masına neden olduk
ları için, kanlı olması
na da neden olacağı 
uyarısı yapan 
Pekşen, "Dışkının 
böyle kanlı ve iltihap
lı olması dizanteri 
olarak adlandırılır. 
Nedenlerinden birisi 
şigella denilen bak
teri, bir diğeri amip 
denilen protozoon- 
dur. İshalle birlikte 
bulunan diğer belir
tiler karın ağrısı, 
karında buruntu 
hissi, bazen bulantı, 
iltihabi durumlarda 
bunlara ilaveten ateş 
olarak karşımıza 
çıkar" dedi.

Verem dünyada 
artış gösteriyor
Verem Savaş Dispan 
seri Başhekimi ve 
Tüberküloz İl 
Koordinatörü Dr. 
Hayri Kıraç, verem 
hastalığının dünyada 
hızla artış gösterdiği 
ni belirterek, her 3 
kişiden birinin ve 
rem mikrobu taşı 
dığını söyledi. 
Kıraç, verem hasta 
lığının çağın hala en 
önemli bulaşıcı 
hastalıklarından biri 
olduğunu ifade 
ederek, ortalama her 
3 kişiden birinde 
verem mikrobu 
bulunduğunu kay
detti. Kıraç, "Verem, 
insandan insana 
bulaşır. Damlacık 
enfeksiyonu dediği 
miz bir enfeksiyon 
türü olduğu için 
hasta insanların 
öksürmeleriyle, yani 
solunum yoluyla 
dışarıya bıraktıkları 
mikropların sağlam 
insanlar tarafından 
alınmasıyla bulaşır. 
Bu mikrop, en çok 
akciğerde görüldüğü 
için verem denince 
akla ilk gelen organ 
akciğerdir. İnsanların 
ortalama 3'te finde 
verem mikrobu var 
dır. Bu dünya popü 
lasyonunda da, 
Türkiye'de de böyle. 
Ama bu insanlar 
hasta değil, taşıyıcı 
pozisyonunda. Bu 

insanlar da hayat
larının bir dönemin 
de mutlaka ama mut
laka bu hastalığa 
yakalanır. Bu neden
le bir nevi potansiyel 
hasta adayı. Bu 
insanların yakından 
takip edilmesi 
gerekir" dedi.
Veremin yoksulluk 
hastalığı olarak anıl
masının en büyük 
nedeninin, kişinin 
yeterince beslen- 
emediğinde ve gıda 
sim alamadığında 
hastalığın ortaya çık
masından kaynak 
landığını dile getiren 
Kıraç, "Tüberküloz 
yani veremin ortaya 
çıkmasındaki en 
büyük etken vücut 
direncinin düşmesi 
yani bağışıklık sis
teminin zayıflaması. 
Vücudun bağışıklık 
sistemi zayıfladığı 
an hastalık ortaya 
çıkar. Eğer kişi 
yeterince beslene- 
mezse, gıdasını ala
mazsa vücudun 
bağışıklık sistemi 
zayıflar ve hastalık 
ortaya çıkar. Bu 
hastalığa yoksulluk 
hastalığı denmesinin 
sebebi de budur.
Verem en çok yoksul 
kesimlerde görülür. 
Özellikle Türkiye'de 
Marmara Bölge 
si'nde verem va 
kalan artış gösterir.”

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. *51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5131028

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULA$IM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. 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 3550

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

NÖBETÇİ ECZANE

14 Haziran 2006 Çarşamba 
GEMİÇ ECZANESİ 

İstiklal Caddesi - GEMLİK

__  GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
■■■■■ GEMLİK

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2465 

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

Sorumlu Yazı işleri 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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Alışveriş mağazaları

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ
KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

drnica Çdİvan) Fakir HOİDC 

TÜM KALİTELİ MARKALAR
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ 

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK

İDOGTAŞ
PHILIPS

ARISTON
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[Tî A Y l' AS ^^AqlAivıLık ve Estetİ k Bİzİm İşİmİz
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

İNŞ. LTD.ŞTİ <SD©tJÇMEDBN VERMEYİN
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LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE KAPLAMA 
OTOPARK
YEŞİL ALAN

DOĞAL GAZ KOMBİ

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Baytaş Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel :513 42 21 

513 17 94
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ZÜMRÜT EVLEF
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
25 Ykr

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
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HEM sergileri sona erdi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_flulor@hotmall.com

Bir telefona Nutuk (Söylev)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük 
eseri, kurduğu Cumhuriyettir.

Atatürk’ün bir büyük eseri de yazdığı 
"Nutuk” adlı yapıtıdır.

öğretmen Okulu’ndan mezun 
olduğumda, bize verilen eğitimin yanın
da, İki ciltlik “Nutuk” da armağan

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2005- 
2006 yılı içinde açmış olduğu kursların 
sergi ve belge dağıtım törenleri dün yapılan 
son açılışla tamamlandı. Haberi sayfa 3’de

Bir telefona ‘Nutuk’ 
kampanyası başladı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Mer
kezi bir telefon 
ile ‘Nutuk’ kam
panyası başlattı. 
ADD Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, ADD 
Genel Merkezi’nin 
bastırdığı 2 milyon 
adet Atatürk'ün 
‘Nutuk’ adlı 
eserinin bir tele
fonla isteyene 
ücretsiz olarak 
gönderileceğini 
söyledi.
Kızılkaya, Ata 
türk’ün düşünce 
lerini kendi el 
yazısıyla hazır
ladığı ‘Nutuk’ 
adlı eserinin her

Cumhuriyet 
çocuğunun evinde 
bulundurması 
ve okuması 
gerektiğini belirtti. 
Kızılkaya, ücretsiz 
‘Nutuk’ almak 
isteyenlerin O 216 
370 1881 nolu 
telefonla istemde 
bulunabileceklerini 
bildirerek, ‘‘Bir 
telefonla Nutuk 
evine gelsin, 
yapacağın bağışla 
da daha çok Nutuk 
dağıtılsın’’ dedi. 
ADD Genel Merkezi 
Nutuk’un daha 
çok insana 
ulaşması için iş 
Bankası Maltepe 
Şubesi 1037- 
1136144 nolu hesa
ba bağış bekliyor.

İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Rçkent ile boşlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladıAnasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladıÖzel Aykent İlköğretim

ÖĞRENCİLER; Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını vorlr ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini lapatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAÛIM"der ve başarır....

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır vo çözor, hanlıdır, çalışmalarını planlar vo uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Hor zaman vo hor konu da özvorl İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz.
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Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pajabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM

——ı YILI ÜCRETLERİMİZ

M
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: Ücretlerimize Eğltlm-öğrotlm,

http://www.baytasinsaat.net
mailto:buraa@blrey.com
mailto:lnfo@gemllkkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_flulor@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12
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MEGEP projesi meslek 
öğretmenlerine tanıtıldı

DYP’li hanımlara İl’den
teşekkür ve destek ziyareti

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Türkiye'de Mesleki 
Eğitim ve Öğretim 
Sisteminin^ 
Güçlendirilmesi 
Projesi (MEGEP) 
kapsamında 
2006-2007 Eğitim 
Öğretim yılında 
uygulamaya 
konulacak yeni 
program meslek 
öğretmenlerine 
tanıtıldı.
Endüstri Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
yapılan toplantıda 
geçen yıl pilot 
okul seçilen 
Orhangazi EML 
Tesfiye Bölüm 
Şefi ve Program 
Koordinatörü 
Adil Katı ile 
aynı okulun 
Elektrik Bölümü 
Şefi ve Değişim 
Önderi Ümit 
Zeybek, ilçede 
bulunan meslek 
lisesi öğretmenlerine 
bilgi verdiler.
Tüm Meslek 
okullarının 
meslek dersleri 
öğretmenleri ile 
9. Sınıf ve sınıf 
öğretmenleri 
genel tanıtım 
ve bilgilendirme 
konusunda 
bilgilendiler. 
Toplantının öğleden 
sonra yapılan 
ikinci bölümünde 
ise Zümre kurulları 

. oluşturmak, 
öğretmenlerin 
görüşlerinin alınıp 
gerekli yere

ulaştırmak için 
raporların 
hazırlanma 
çalışması yapıldı. 
Liselerin 4 yıla 
çıkarılmasının 
ardından meslek 
liselerinde 
branşların 
oluşturulması.

amacıyla yapılan 
MEGEP programında 
meslek 
öğretmenlerine 
Seminer öncesi 
ve sonrası 
olmak üzere 
toplam 30 soruluk 
bir anket 
uygulanıyor.

! Kurulu Üyesi ve 
Kadın Kollarından 
sorumlu Başkan 
Yardımcısı Füsun 
Yaşar ile İl kadın 
Kolları Başkanı 
Müjgan Tatar 
İlçe Kadın Kollan’na 
yaptıkları ziyaretin 
teşekkür amaçlı 
olduğunu söylediler.

DYP İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Safiye Çevik ile 
Yönetim kuruluyla 
bir araya gelen 
İl heyeti, seçimlerde 
Gemlik'in 
gösterdiği 
çalışmadan ve 
verilen destekten 
mutlu olduklarını

ifade ettiler.
DYP'li kadınların 
birlik ve beraberlik 
içinde olduklarını 
belirten İl 
Kadın Kolları 
temsilcileri, 
"Gemlik Kadın 
Kollarına partimiz 
adına teşekkür 
ediyoruz" dediler.

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

ELEMAN ARANIYOR
İmam Aslan Dinlenme 

Tesisleri’ndeki İşyerimizde 
yaz sezonunda meyve 

satışında çalışacak 
BAY ELEMAN ARANIYOR.

0.533. 726 47 00

BURSA HAKİMİY€T V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve R€KLAM ALINIR
Her türlü ahm-satım, 
eleman ilanlarınız 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

‘Gemlik Körfez’ İnternette Gazetemizi www.gemlikkorfezgazetesi.com adresinden okuyabilirsiniz
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http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HEM sergileri sona erdi I YazıYORUM
Diş Hekimi özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Seyfettin SEKERSÖZ
İlçe Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü'nün 2005-2006 
eğitim öğretim 
yılında açtığı 
kursların yıl sonu 
sergisi düzenlenen 
törenle sona erdi. 
Kız Meslek Lisesi 
bahçesinde yapılan 
törende ayrıca 
kursiyerler 
belgelerini de aldılar. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
İl Milli Eğitim Müdür 
Vekili Ali Türkel, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçelerin HEM müdür
leri ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahinin eşi 
Neriman Şahin, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe'nin eşi Hüsniye 
Altepe'de Başkan 
Turgut'un eşi Nuriye 
Turgut'un misafiri 
olarak belge töreni 
ve sergi açılışına 
katıldılar.
Halk Eğitim 
Merkezlerinin açtığı 
sergileri hasat mevsi
minin sonu olarak 
değerlendiren Gemlik 
HEM Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
bilgilerin, becerilerin 
hızla eskidiği, yeter 
sizleştiği günümüzde 
eğitimin hayat 
boyunca sürmesinin 
bir zorunluluk 
olduğunu söyledi. 
Çetinoğlu, "Yeni 
teknolojiye uyum

■

sağlarken benliğimizi, 
kültürümüzü yansıt
tığımız geleneksel 
el sanatlarımızı da 
unutmamak ve gele
cek nesillerimize de 
aktarmak zorundayız. 
Bu zorunluluğu orta 
dan kaldıran hayat 
boyu eğitim olup, 
hayat boyu eğitimde 
'Halk Eğitimi'yle 
mümkündür" dedi. 
Halk eğitimi etkinlik
lerine katılımın 
gönüllülük esasına 
dayandığını da 
hatırlatan Çetinoğlu, 
gönüllü olarak 
kurslara devam eden 
23 branşta 1202 
kadın ve 361 erkek 
olmak üzere toplam 
1563 kişinin HEM 
kurslarında fayda
landığını bildirdi. 
BELGELER 
DAĞITILDI 
Yapılan belge töre 
ninde kursiyerlere 
Kaykamam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Küçük Kumla eski 
Belediye Başkanı . 
Ömer Bal, İl Milli

Eğitim Müdür Vekili 
Ali Türkel, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
davetliler tarafından 
kurs belgeh ri verildi. 
ÖDÜLLÜ
HEMTIİLERE 
ALTIN ÖDÜLÜ 
Her yıl açılan çeşitli 
yarışmalardan birini 
daha başarıyla bitiren 
ve ödül almaya hak 
kazanan Gemlik 
Halk.Eğitimi Merkezi 
öğretmen ve 
kursiyerlerine 
ödülleri olan altın 
ile belgeleri verildi. 
Parça Birleştirme 
(kırk yama) yarış
masında derece 
alan İclal Filyos ile 
Kursiyer Semra 
Çınar’a altın ödülünü

Kaymakam 
Mehmet Baygül 
verirken, Ahşap 
Boyamada derece 
alan Öğretici 
Hatice Parlak'a altın 
ödülünü Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi. 
Aynı yarışmaların 
kumaş boyama 
dalında derece 
alan öğretici Güler 
Karaca'ya ödülü olan 
altını İl Milli Eğitim 
Müdür vekili 
AH Türkel verdi, 
ödül töreninin 
ardından hazırlanan 
yıl sonu sergisinin 
açılışını İse 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahinin eşi Neriman 
Şahin yaptı.

İLİK
yanı 
595

Balans ayarı I...
Uzun bir süredir “asker” sözü siyasetle 

yan yana gelmiyordu...
En azından bu kadar yoğun bir şekilde 

ülkenin siyaset gündemini etkilemiyordu..
Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün 

Danıştay saldırısından sonra Kocatepe 
Cami'nde yapılan protestoları onaylaması 
asker korkusunu hükümette tırmandırdı... 
Özkök Paşa halkın gösterdiği tepkiyi 
“duyarlılık" olarak nitelendiriyor ve “Takdir 
edici, ancak bir tek güne, olaya reaksiyon 
olarak kalmamalı, daimlik kazanmalı” diyor
du...

Başbakan Erdoğan bu sözlere tepki 
göstererek, yadırgadığını belirtti...

“CHP’lilerderi böyle bir çıkış beklenirdi; 
ama paşadan böyle bir çıkış beklemiyor
dum. Diyaloğumuz çok iyi idi, neden oldu 
anlamadım” demiş..

Aslında anlamayacak bir şey yok...
Her şey ortada....
Eğer Türkiye’de laik devlet taraftarlarını 

rahatsız edici demeçler verip, türbanla ilgili 
test noktasını Çankaya’ya kadar çıkarırsan, 
birileri size cevap verirler... Hem de iyi 
cevap verirler.. Seni camiden kaçırırlar..

Asker en son konuşmalıdır diyenler var.. 
Bunlar yasaları bilmeyenler...

Ama eğer sivil toplum örgütleri, hele 
hele muhalefetteki partiler görevlerini eksik 
yapar, tesirleri olmazsa, duruma biriierinin 
müdahale etmesi gerekir.

O birileri de Türkiye şartlarında ne yazık 
ki hep “Asker” olmuştur..

Kendi demokrasisine, sivil toplum 
yapısına sahip çıkmayan bu ülkenin insan
ları, kontrol görevini hep askere vermeye 
alışmış tır...

Asker de açıkçası bu beklentileri hiçbir za 
man boş çıkarmamıştır...

Ancak, bu kez asker her zamankinin aksi 
ne bir tavır gösterdi.

Halkı kendi sorununa kendi sahip çık
maya çağırdı...

Daha önceden alışık olduğumuz gibi fiili 
müdahale, muhtıra, ya da balans ayarı yap
madı.. Bu ayarı sen yap dedi..

Aslında AKP’lilerin ve Erdoğan’ın bu 
duruma şaşırması yerine, sevinmesi 
gerekir.. Allah göstermesin muhtıra da yer
ler, bir yerlerine askerler tarafından balans 
ayarı da yapılabilirdi!...

Tabii askerin tavrının, “sadece halka 
çağrı ile kalıp kalmayacağı” yolunda fikir 
jimnastiği sürdürmek de gerekir diye 
düşünüyorum..

Islami kökenli AKP hükümeti, Türkiye’nin 
laik yapısı içinde; ki bu yapı içinde en az % 
70 halk (AKP seçimde % 30 oy aldı), İş 
çevreleri, hukuk kurumlan, üniversite, askeri 
çevreleri var, sen tut bunları hesaplamadan 
seçim yasasının sayesinde 356 milletvekili 
çıkardığına bakarak horozlan, erken ötmeye 
başla...

Erken öten horoza ne yapıldığını bütün 
halk bilir...

Siyasette ve iktidar olmada uzlaşmak 
şarttır.. Kabadayılık yapar, ağzından çıkanı 
kulağın duymazsa, bunu duyuran Türk toplu 
munda hep askerler olmuştur..

Sayın okuyucularım, asker olmadığınız 
için bilmiyor olabilirsiniz, ben eski bir asker 
olarak söyleyeyim; Türk Cumhuriyetini her 
türlü tehditten korumak ve kollamak yaşa ile 
orduya, askerlere verilmiştir...

Bunları bilmeyenler asker karışmasın der
ler, oku-araştır öğren; Türk Cumhuriyetini 
korumak yasa ile askere verilmiştir...

Onun içinde siviller azıtınca, askerde ba 
lans ayarı çeker...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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erini aldı Olgunlar Turnuvası 
19 Haziran’da başlıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti'nin yıl içinde 
düzenlenen sportif 
faaliyetlerde derece 
alan öğrencilere 
ödülleri verildi.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde apar 
topar düzenlenen 
ödül töreninde 
fotoğraf çekiminin

BAY MUSTAFA ÖZALP ENLAK’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 |
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

İs i

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

U

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’nı n 

altında 408 m2 arsa * Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

Umurbey'de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.,
ŞEKER SİGORTA

Mâcide tiZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

engellenmesi 
törene gölge düşürdü. 
Yeterli bilgi ve 
fotoğrafın alınamadığı 
ödül töreninde 
sportif faaliyetleri 

düzenle yen ve 
Bahçe satranç turnu
vasına destek veren 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'a 
teşekkür edildi. 
Törenin açılış 
konuşmasını yapan 
İlçe Milli Eğitim

& Müdürü Mehmet 
S Ercümen, 23 Nisan 
E ve 19 Mayıs'ta kupalar 
g dağıtmalarına 
g karşın öğrencilerin 
S sportif yarışmalardaki 
g başarılarına 
hş yetişemediklerini 
S ve kupa töreni

düzenlemek zorunda 
kaldıklarını ve 
bundan da mutlu 
olduklarını dile 
getirdi.
Ercümen, İlde 
yapılan sportif 
faaliyetlerde başarı 
göstererek Gemlik'in 
adını duyuran öğren* 
çilere de ayrıca 
teşekkür etti. 
2005-2006 eğitim 
öğretim yılı içinde 
İlçede düzenlenen 
çeşitli sportif 
faaliyetlerde derece 
alan okul ve 
öğrencilere kupa 
ve madalyaları 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından verildi.
Kupaların 
verildiği anda 
görüntü alınmasının 
engellenmesine 
rağmen kupa töreni 
başladığı gibi hızlı 
bir şekilde bitirildi.

Gemlik Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü'nün 
düzenlediği 2. 
Olgunlar Turnuvası 
19 Haziran 2006 
Pazartesi günü 
başlıyor.
İlçe Atatürk stadında 
yapılacak turnuvaya 
katılmak isteyenler 
takımlar 18 kişilik 
takım kadrolarını 
resimli olarak 
sağlık raporları 
ile nüfus cüzdanı 
fotokopilerini 
ilçe Spor Müdürlü 
ğü’ne getirecekler. 
30'ar dakikalık iki 
devre halinde 
oynanacak olgunlar 
turnuvası maçları 
grup usulüne göre 
oynanacak.
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
olgunlar turnuvası - 
hakkında yaptığı 
açıklamada, 
"1- Takımlar mü 
sabaka esnasında 3 
oyuncu değişikliği' 
yapacaklar (kaleci 
ile) toplam 4 oyuncu. 
2- Müsabakalar 
futbol yönetmeliği 
esasları doğrul
tusunda oynanacak. 
1971 doğumlular 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 1 

OKUYUN OKUTUN

ve daha büyükler 
katılacak.
(35 yaş ve üstü) 
3- Müsabakalara 
katılımlar müracaatın 
son günü olan 
14 Haziran 2006 
Çarşamba akşamıha 
kadar takım listeleri
ni ve katılım ücret
lerini yatırmayanlar 
turnuvaya alınmaya
caktır. Tertip 
Komitesi hava 
muhalefeti 
nedeniyle maç 
günlerini ve 
saatlerini değiştir 
meye yetkilidir.
4- Turnuvaya katılım 
ücretleri Gemlik 
Vakıfbank İlçe Spor 
Müdürlüğü 2021139 
nolu hesabına 400 
YTL yatırmaları 
gerekiyor" dedi. 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
turnuvanın 
kura çekiminin 
16 Haziran 2006 
Cuma günü 
saat 17.00 de 
ilçe stadında 
yapılacağını, 
müsabakaların 
ise 19 Haziran 
2006 Pazartesi 
günü açılış maçı 
ile başlayacağını 
duyurdu.
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Zübeyde Hanım Anaokulu minikleri diplomalarını aldı)
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GEMLİK ■ ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA

BEKLİYORUZ
İbrahim Onul Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : O 532 312 22 39
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Gemlik’teki spor kulüplerinin yöneticileri AKP İlçe Başkanı Enver Şahin’i ziyaret etti

“Gemlik sporda layık olduğu yerde değil” Kadri GÜLER

Güne Bakış

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren spor 
kulüplerinin 
temsilcileri 
AK Parti ilçe Başkanı 
Enver Şahin'i ziyaret 
ederek gençlere 
spor alanları 
yaratmaları için 
destek istediler. 
Gemlikspor ve 
Öz Karadenizspor 
yöneticileri Gemlik'in 
sporda layık 
olduğu yerde 
bulunmadığını ifade 
ederek bundan 
üzüntü duyduklarını 
dile getirdiler. 
Spor kulüpleri 
temsilcileri, 
Orhangazi'de son 
yıllarda başlayan 
futbol atağına 
Gemlik'in ayak 
uyduramadığını 
belirterek, 
"30 yıl önce beldemiz 
kadar olan Orhanga 
zi 'de siyasilerin ve 
belediyenin verdiği 
destekle şimdi üçü 
çim olmak üzere beş 
adet futbol sahası 
bulunmakta. Buna 
karşılık Gemlik'in 
sadece maçlara 
verilen bir sahası 
ve kişinin üzerine 
tapulu küçük bir 
toprak saha var, 
bunun ayıbıyla 
yaşamak zor" görü 
şünde bulundular. 
Kulüplerin arayış 
içinde oldukların da 
anlatıldığı toplantıda 
el birliği buna bir 
çözüm bulunması 
gerektiğini savunan 
yöneticiler, "Sözlü 
toplantıların fazla 
şansı yok, biz yap
tırım istiyoruz ve 
Gemlik'in sporda 
layık olmadığı yerde 
bulunduğu içinde 
üzüntü duyuyoruz" 
dediler.

GEMLİK TAKIMLARI 
BAŞARILIDIR
Gemlik takımlarının 
yine de çok başarılı 
oldukları ancak 
kendilerini destekle 
yecek kimsenin 
bulunmayışı nedeniy 
le dışarıda kendiler
ine her tür zorluğun 
yaşatıldığını öne 
süren spor kulüpleri 
yöneticileri, ■ 
“Orhangazi Yenıköy 
gibi bir belde takımı 
bile bize kafa tutuyor, 
belediye başkanları 
ve yöneticileri 
maçlara gidiyor bizde 
ise başkanımız hiç 
maça gelmiyor. 
Gemlikspor kendine 
kamu oyu yarata
madığı için sporda 
geri kalıyor" dediler. 
Bursa'da spor 
kulüplerinin okul 
takımlarına malzeme 
verdiklerini ve 
sporcu kazandıklarını 
da dile getiren Kulüp 
yöneticileri,.
"Bizler ne yapalım, 
malzememiz ancak 
kendimize yetiyor. 
Maddi imkanlarımız 
olmadığı için sporcu 
yetiştiremiyoruz. 
İdman yapacak 
sahamız, tesisimiz 
yok" diyerek çözüm 

aranmasını istediler. 
GEMLİKSPOR’UN 
LOKALİ BİLE YOK 
Lokali dahi bulun
mayan ve bir 
dernekte toplanan 
Gemlikspor'un yine 
de başarılı bir sezon 
geçirdiğini söyleyen 
yöneticiler, "Beledi 
yenin Gemlikspor'a 
bir yer tahsis etmesi 
lazım. Bu çocuklar 
nerede toplanacaklar. 
Kim sahip çıkacak. 
Gemlik gençliği ne 
olacak" diyerek spora 
hizmet veriyorum 
diyerek yerine 
getirmediğini öne 
sürdükleri Belediye 
Başkanı Mehmet , 
Turgut’u eleştirdiler. 
GEMLİK GENÇLİĞİ 
PATLAYACAK 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren yöresel 
dernekleri de kendi
lerine siyaset yap
makla suçlayan kulüp 
yöneticileri, "Dernek 
ismi altında siyaset 
yapıyorlar, Gemlik 

, için hiçbir sosyal 
ye sportif yatırım 
yapmıyorlar. Gemlik 
gençliği şu anda 
patlamaya hazır bir 
bomba gibi ortalıkta 
dolaşıyorlar" diyerek 
gençliğin sorunlarına 

çözüm bulunmasını 
istediler.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
kandırmaca sözleriyle 
buraya kadar geldiği
ni ancak fazla ileriye 
gidemeyeceğini de 
söyleyen spor kulübü 
yöneticileri, Belediye 
olarak Gemlik"e 
spora neden hala 
destek verilmediğini 
anlayamadıklarını 
söylediler.
Kulüp yöneticilerinin 
şikayet ve isteklerini 
dinleyen AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
farklı da olsa sorunun 
adının Gemlik 
olduğunu belirterek, 
"Sorun hepimizin 
çözümünü de bizler 
bulmalıyız" dedi.
Yaşanan sorunların 
3 yıldan bu yana 
gelmediğini de 
belirten Şahin, hızlı 
gelişen bir Gemlik'te 
sorun ve sıkıntıların 
da hızla gelişmekte 
olduğunu belirtti. 
AK Parti olarak 
Gemlik'te yapmak 
istedikleri spor 
yatırımları hakkında 
bilgi veren Şahin, 
ilçe stadının yanında 
bulunan boş arazinin 
Belediye tarafından 
kamulaştırtacağını, 
kapalı spor salo
nunun da en geç 
yaz sonunda 
hizmete açılacağı 
müjdesini verdi. 
AK Parti olarak 
Gemlik'teki spor 
kulüplerine destek 
vermek amacıyla 
katlı otoparktan 
ücret alınması için 
meclisin karar 
aldığını hatırlatan 
Şahin, "Gemlik'teki 
gençliğin spor yapa
bilmesi için her türlü 
desteği vermeye 
çalışıyoruz" dedi.

Bir telefona Nutuk (Söylev)
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel 

Merkezi 2 milyon adet “Nutuk” bastır
mış. $

ADD Gemlik Şubesi’nden yapılan 
açıklamada 2 milyon Nutuk’un telefon 
ile isteyen herkese dağıtılacağı bildiril-** 
di.

Böylesine büyük bir Nutuk 
Kampanyasını ilk kez duydum.

Her Cumhuriyet çocuğunun evinde 
Kur’an gibi Nutuk’da bulunmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım 
diyen herkes Atatürk’ün Nutku’nu mut
laka okumalı.

Nutuk’da asker, devlet adamı, üstün 
konuşmacı ve devrimci Atatürk’ü göre
bilirsiniz.

Çocuklarımıza bırakacağımız en 
güzel mirastır Nutuk..

Bunun için evinde Nutuk adlı yapıt 
bulunmayanların, 0 216 370 1881 nolu 
telefonu aramaları yeterli..

Yurt İçi kargo ile sizlere Nutuk ADD 
Genel Merkezi tarafından ücretsiz 
olarak gönderilecek.

Tüm Cumhuriyet karşıtları, genç 
kuşakların beyinlerini hurafelerle dolu 
kitaplarla yıkandığı bir devirden geçi 
yoruz.

Atatürk’ü iyi tanımalıyız ki bu örüm
cek beyinlilerle mücadele edebilelim.

Kavşaklar bir ay önce açılacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
inşaatları devam eden Esentepe, Polis Okulu 
ve Acemler Kavşaklan'nı söz verdikleri süre
den bir ay önce trafiğe açacaklarını söyledi. 
Başkan Şahin, kavşakların, batı ve doğu arıt
ma tesislerinin resmi açılış törenlerine katıla
cak Başbakan Erdoğan'ı katılımıyla Eylül 
ayında yapacaklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
inşaatları devam eden Esentepe, Polis Okulu 
ve Acemler Kavşaklan'nı söz verdikleri süre
den bir ay önce hizmete açacaklarını açık
ladı. Şahin, "Bursa'nın 5'i bir yerde gerdan
lıkları 3 kavşakla, Batı ve Doğu Arıtma 
Tesisleri'nin resmi açılışını Eylül ayında 
Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan 
yapacak" dedi.
Başkan Şahin, Heykel Tarihi Bina'da AK 
Parti'nin yeni seçilen Nilüfer İlçe Teşkilatı'nın 1 
yönetim kurulunu İl Başkanı Hayrettin Çak
makla birlikte kabul etti. Başkan Şahin, 
Bursa'nın tarihinin en büyük belediye 
yatırımlarının yapıldığını bir dönemi 
yaşadığını, yıllardır 'yapılamaz' ve 'olmaz' 
denilenleri bir bir başardıklarını söyledi. 
Göreve geldikten sonra Yüksek ihtisas'ta ilk 
kavşak inşaatına başladıklarında 'Yine yıllar
ca yollar kazılı kalacak' şeklinde vatan
daşların haklı serzenişte bulunduklarını 
hatırlatan Şahin, "Yolların yıllarca kazılı 
olmayacağını ve 3 ayda bitirileceğini açık
ladığımızda 'hayır, bitmez' denildi. Neden? * 
Çünkü hemşerilerimiz sürekli ertelenen ve ‘-il 
verilen sözlerin yerine getirilmemesinden 1 
dolayı, yönetimlere olan inançlarını kaybet* jj 
mişlerdi. Biz Bursa'da bir zihniyeti değiştir 
dik. Artık hemşehrilerimiz bize inanıyor. 
'Büyükşehir başlıyorsa, bitirir' diyor. Bursa 
da Yüksek İhtisas, Acemler, Merinos, Santral | 
Garaj Kent Meydanı gibi birçok 'olmaz' deni 
len yatırımı hayata geçirdik. Biz Bursa'nın $ 
sıkıntılarını çözmek için azimliyiz" dedi. ı



15 Haziran 2006 Perşembe El Sayfa 7

Uyanık kasiyer patronunun 61 YTL'sini çaldı
Bursa'da, patro 
nunun hesap bil
gilerini ele 
geçirdikten 
sonra sahte kim
likle banka dan 
61 bin YTL para 
çeken kasiyer, 
güvenlik kam
erası görüntü
lerinden tespit 
edildikten sonra 
yakalandı.
Kendisine otomo 
bil aldığı ve ev 
kiraladığı ortaya 
çıkan zanlı, çıka 
rıldığı mahke
mece tutuklandı.
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlü 
ğü'ne bağlı Mali 
Büro Amirliği'n 
den yapılan açık
lamaya göre, 
sahte belgelerle 
bir bankayı 
dolandırdığı 
iddia edilen 
Alper T. (22) 
yakalandı. 
Kaphkaya'daki 
bir alışveriş 
merkezinde 
çalışan Alper T, 
patronu F.A.'nın 
yeğeni H.A.'nın 
kimliğine kendi

fotoğrafını 
yapıştırdı. 
Daha sonra 
patronu F.A.'nın 
banka hesap 
numarasını ele 
geçi ren Alper T, 
işyeri sahibiymiş 
gibi banka şube
sine yazı yazarak 
H.A.'ya para ve 
rilmesini talep 
etti. Sahte kimlik
le bankaya giden 
Alper T, buradan 
61 bin YTL para 
çektikten sonra 
sırra kadem 
bastı. İşe de 
gitme meye 
başlayan Alper T, 
Çekirge'de 
bekar evi kiral
adıktan sonra 
kendisine bir de 
otomobil 
satın aldı.
Alper T.’nin keyif 
li günleri çok 
fazla sürmedi,

İşyeri sahibi 
F.A. hesaplarını 
kortrol ettiğinde 
61 YTL para çe 
kildiğini fark etti. 
Hemen bankayı 
arayan F.A. duy
dukları karşısın
da şoke oldu. 
F.A.'nın banka 
görevlilerini kim
seye para veril 
mesi yönünde 
yazı yazmadığını 
söyle meşinin 
ardından, 
kamera kayıtları 
incelenmeye 
alındı. 
Kameradaki 
görüntülerde, 
son günlerde işe 
gelmeyen Alper 
T.'nin olduğunu 
gören F.A. duru
mu polise bildir
di. Ekipler de 
hemen harekete 
geçerek bu kişiyi 
yakalamak için 

soruşturma 
başlattı.
Yapılan araştır
malarda kendi
sine otomobil 
aldığı belirlenen 
Alper T.'nin bir 
de ev kiraladığı 
ortaya çıka rıldı. 
Alper T, satiri 
aldığı otomobilin 
kırılan camını 
değiş tirmek için 
tamirciye gittiği 
sırada 
gerçekleştirilen 
operasyonla 
yakalandı.
Kiraladığı evinde 
11 bin dolar ele 
geçirilen Alper 
T.'nin üst ara
masında da 2 
bin 500 YTL para 
bulundu. Daha 
önceden de suç 
kaydı bulunan 
Alper T. gözaltına 
alındıktan sonra, 
otomobil ve 
paralar patronu 
F.A.'ya teslim 
edildi. Emniyette 
ifadesi alınan 
Alper T, "Sahte 
belgelerle 
dolandırıcılık" 
suçundan 
çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı

Bursa'da bir 
tekstilciyi silah 
zoruyla kaçırarak 
para ve cep 
telefonunu 
işkenceyle 
gasp ettikleri 
öne sürülen 
zanlıların evine 
yapılan operasyon
da, 20 gündür 
zorla evde tutulup 
işkence yapılan 
bir genç kız da 
kurtarıldı. İş 
adamını haraca 
bağlamak istedik
leri ve ölümle 
tehdit ettikleri 
iddia edilen 
3 zanlıdan 2'si 
tutuklandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 
İlçesi Gazcılar 
Caddesi'nde

' yaya olarak 
| yürüyen tekstilci

Bursa'da tekstilciyi kaçırıp 
işkenceyle gasp ettiler

Hakan Özaydın'ın 
(24) yanına 
yaklaşan 2 kişi, 
şahsı silah zoruyla 
otomobile 
bindirip kaçırdı. 
Aynı semtteki 
eve götürülen 
Özaydın, bir 
ağaca kelepçeyle 
bağlanarak 
işkenceye uğradı. 
100 YTL ve 
cep telefonu 
gasp edilen 
Özaydın, yaralı 
halde kurtulmayı 
başardı.
Zanlıların her 
ay 400 YTL 
haraç istediği 
müştekinin ifadesi

doğrultusunda 
Ünal K.'nın 
evine operasyon 
yapan polis, 
3 kişiyi gözaltına 
aldı. Evde 
ayrıca 20 gündür 
işkence yapıldığı 
ve alıkonulduğu 
öne sürülen 
22 yaşındaki 
N.A. isimli bir 
bayan bulundu. , 
Gözaltına alınan • 
Ünal K. (22) ve 
Samet S. (18) 
sevk edildikleri 
mahkemece tutuk
lanırken, U.B.(26) 
ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Seb ıh eti ı DOKSANBİR

Buderus

ÇlSISAN)
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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Asgari ücret karın doyurmuyor 
Türk-iş'e göre, 
asgari ücret 
4 kişilik bir 
ailenin dengeli 
ve sağlıklı 
beslenebilmesine 
ancak 20 gün 
yetiyor. Asgari ücret, 
aynı ailenin gıda ile 
birlikte

Enflasyon yıl sonunda yüzde 8’i aşacak

kira, ulaşım, 
yakacak, elektrik, 
su, haberleşme, 
giyim, eğitim, 
sağlık, iletişim, 
kültür gibi temel 
ihtiyaçlarını ise 
yalnızca 6 gün 
karşılıyor 
Türk-İş, asgari 
ücret ve en düşük 
emekli aylıklarının 
"açlık" ve "yoksul
luk" sınırını hangi 
oranda karşıladığını 
araştırdı. Türk-İş, 
4 kişilik bir ailenin 
dengeli ve sağlıklı 
beslenebilmesi 
için yapması 
gereken asgari 
gıda harcamasını 
ifade eden ve

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

"açlık sının" olarak 
da adlandırılan 
tutarı, geçen ay 
itibarıyla 558 YTL 
33 YKr olarak 
hesapladı 
Türk-iş'e göre, 
380 YTL 46 YKr 
net asgari ücret, 
"açlık sınırının" 
yüzde 68.14'üne 
karşılık gelirken, 
4 kişilik bir aile, 
asgari ücretle 
dengeli ve sağlıklı 
yalnızca 20 gün 
beslenebiliyor. 
Türk-lş, 4 kişilik 
ailenin gıda ile 
birlikte kira, ulaşım, 
yakacak, elektrik, su, 
haberleşme, giyim, 
eğitim, 

sağlık, iletişim, 
kültür gibi temel 
ihtiyaçlarının 
karşılanması 
için yapılması 
gereken ve 
"yoksulluk sının" 
olarak da nitelenen 
tutarı ise yine 
geçen ay itibarıyla 
bin 818 YTL 
66 YKr olarak 
hesapladı 
Araştırmaya göre 
asgari ücret, 
"yoksulluk sınırının" 
yüzde 20.92'sini 
karşılıyor ve 
"yoksulluk sınırının" 
öngördüğü 
harcamalara 
yalnızca 6 gün 
yetiyor.

Merkez Bankası ikti
sadi Yönelim Anketi 
sonuçlarına göre, 
gelecek üç aylık 
dönemdeki ÜFE 
enflasyonu beklenti
leri, mevsimsellikten 
arındırıldığında, 
“yukarı” yönlü eğilim 
belirgin şekilde 
kuvvetlendi.
Diğer taraftan yıl 
sonu ve gelecek 12 
aylık döneme ilişkin 
ÜFE enflasyonu bek
lentilerinin, sırasıyla 
yüzde 8.8 ve yüzde 
8.6 olarak belirtildiği 
görüldü.
İçinde bulunduğu 
sanayi dalındaki 
genel gidişat 
konusunda “daha 
iyimser” olanların 
lehine olan eğilimin 
belirgin şekilde 
kötüleştiği gözlendi. 
Buna göre, katılım
cıların yüzde 
23.3'ünün, içinde 
bulunduğu sanayi 
dalı hakkında bir ay 
öncesine kıyasla 
“daha iyimser”, 
yüzde 20.8'inin ise 
“daha kötümser” 
olduğu görüldü. 
Merkez Bankası,

sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren 441 
özel firma yöneti
cisinin katıldığı 
Mayıs ayına ilişkin 
“İktisadi Yönelim 
Anketi” sonuçlarını 
açıkladı.
İç talebe ilişkin 
göstergeler mevsim
sel etkilerden arın 
dırıldığında, iç piya 
sadan alınan yeni 
sipariş miktarına 
ilişkin son üç ay 
değerlendirmeleri 
gerilerken, iç pazara 
satılmış olan mal 
hacmi geçen ayki 
seyrini korudu. Her 
iki göstergenin gele
cek üç ay beklentileri 
ise belirgin şekilde 
kötüleşti.
Dış talebe ilişkin 
göstergeler mevsim
sellikten arındırılarak 
incelendiğinde, ihra
cat piyasasından alı
nan yeni sipariş mik

tarı ile dış pazara sa 
tılmış olan mal hac 
mine ilişkin son üç 
ay değerlendirmeler 
artarak “yukarı” 
diyenlerin lehine 
döndü. Gelecek üç 
ay beklentiler ise 
yaklaşık olarak * 
geçen ayki seyrini 
korudu. Diğer 
taraftan, gelecek ort 
iki ayda yapılması 
düşünülen yatırım 
harcaması miktarına 
ilişkin geçen ayki 
olumsuz eğilim 
devam etti.
-MAMUL MAL 
STOKLARI- 
Mamul mal stokuna 
ilişkin son üç ay 
değerlendirmelerin 
de, geçen ayki azalış 
eğilimi devam etti. 
Gelecek üç aya iliş 
kin azalış beklentileri 
bir miktar güçlenir 
ken, hammadde stok 
hacmine ilişkin sön 
üç ay değerlendir 
meler ve gelecek üç» 
ay beklentiler ise bir 
miktar olumsuzlaştı. 
Kapasite kullanım •* 
eğiliminde “yukarı” 
diyenlerin lehine olan 
seyir de korundu."

taksit

cazip fiyatlarla

1 €uro

bahar çiçek açtı 
Haziran sonuna kadar 
: L75 YTl olarak sabîtledik!

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

.. va<le farkİ1
Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Tûrtoy^'nln SOpermartıalar'ınöan onyu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Kurumlar Vergisi 
yüzde 20’ye indi

Maaş iyileştirmesi 2009 yılında
TBMM Genel 
Kurulunda, kurumlar 
vergisi oranını yüzde 
30'dan yüzde 20'ye 
indiren kanun 
tasarısı kabul edildi 
Kanuna göre, 
sermaye şirketleri, 
kooperatifler, 
iktisadi kamu 
kuruluşları, dernek 
veya vakıflara ait 
iktisadi işletmeler, 
iş ortaklıklarının 
kazançları, kurumlar 
vergisine tabi olacak 
Kurumlar vergisin
den muaf tutulan 
kurumlardan 
bazıları şöyle: 
"Kamu idare ve 
kuruluşlarınca, 
tarım ve hay
vancılığı, bilimi, 
fenni ve güzel 
sanatları öğretmek 
amacıyla işletilen 
okullar, okul 
atölyeleri, 
konservatuarlar, 
kütüphaneler, 
müzeler, sergiler, 
kitap, gazete, 
dergi, yayınevleri, 
yetkili idari makam
ların izniyle açılan 
yerel, ulusal veya 

uluslararası 
nitelikteki sergiler, 
fuarlar, panayırlar, 
ÖİB, özelleştirme 
Fonu, TOKİ, Milli 
Piyango İdaresi 
Genel Müdürlüğü, 
Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü ile 
askeri fabrika ve 
atölyeler, yapı 
kooperatiflerinin 
kendilerine ait 
arsalarını kat 
karşılığı vererek, 
her bir hisse için bir 
işyeri veya konut 
elde etmeleri." 
Vergi indirimleri 
kapsamında; 
mükelleflerin, işlet
meleri bünyesinde 
gerçekleştirdikleri 
yeni teknoloji ve 
bilgi arayışına yöne
lik harcamalarının 
yüzde 4O'ı oranında 
AR-GE indirimi 
yapılacak. Kanunla, 
1-15 Nisan olarak 
düzenlenen beyan 
dönemi değişiyor. 
Kurumlar vergisi 
beyannameleri, 
1-25 Nisan 
arasında verilecek.

Orta Vadeli'Progrâma 
göre, kamu kesi
minde önümüzdeki 3 
yıllık dönemde, ücret 
ve aylıklar, ekonomik 
konjonktür ve fiyat 
istikrarı gözönünde 
bulundurularak 
belirlenecek 
Devlet Planlama 
Teşkilatınca (DPT) 
hazırlanan 2007-2009 
yıllarına ilişkin Orta 
Vadeli Program, 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı. 
Programın temel 
amacı, "AB'ye üyelik 
yolunda, toplumun 
bütün kesimlerinin 
gözetildiği ve ülke 
mizin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasının 
hızlandırıldığı bir 
ortamda, insanımızın 
yaşam kalitesini yük
seltmek" olarak 
ortaya kondu. 
Programda temel 
öncelikler de, sürdü 
rülebilir bir büyü
menin sağlanması, 
rekabet gücünün 
artırılması, insan kay
naklarının gelişti 
rilmesi, bölgesel 
gelişmişlik farklarının 
azaltılması, kamuda 
iyi yönetişimin 
yaygınlaştırılması ve 

fiziki alt yapının 
iyileştirilmesi olarak 
belirlendi.
Orta Vadeli 
Programın temel poli
tika ve hedeflerinden 
bazıları şöyle: 
"Büyüme ve 
istihdam:
-Program döneminde 
ihracat odaklı bir 
büyüme 
gerçekleştirilecek.
-Yeni istihdam 
olanaklarının sağlan
ması, esneklik ve 
güvence arasında 
dengenin sağlandığı 
bir iş gücü 
piyasasının oluşturul
ması ve istihdam 
üzerindeki yüklerin 
azaltılması öncelikli 
olarak ele alınacak. 
Katnu harcama 
politikası:
-Kurumlar, belirlenen 
öncelikler çerçeve 
sinde kaynak tahsisi
ni gözden geçirecek
ler. Önceliğini yitir
miş faaliyet ve projel
er tasfiye edilecek.
-Kamu kesiminde 
ücret ve aylıklar, 
ekonomik konjonktür 
ve fiyat istikrarı 
gözönünde 
bulundurularak 
belirlenecek.
-Ücret sisteminin 

sadeleştirilmesi, 
kamu personelinin 
mali ve özlük hakları
na ilişkin dengesizlik 
ve adaletsizliklerin 
giderilmesi, perfor
mansa dayalı ücret 
sistemine geçilmeşi 
ve mevcut statü 
sayısının azaltılması 
ilkelerini esas alacak 
kapsamlı bir personel 
reformu 2009 yılı 
başından itibaren 
hayata geçirilecek. 
-Genel sağlık 
sigortası, sağlıkta 
dönüşüm 
programıyla birlikte 
uygulanacak.
-İşsizlik sigortasın
dan yararlanma 
koşulları 
iyileştirilecek.
-Eğitim, sağlık, 
ulaştırma, içme suyu 
ve e-devlet yatırım
larına öncelik 
verilecek.
-Banka ve sigorta 
muameleleri ver
gisinde indirim 
yapılacak.
-Açık enflasyon 
hedeflemesi ve 
dalgalı döviz kuru 
rejimine devam 
edilecek.
-Enflasyonun 
hedeften belirgin 
sapması durumunda, 

Merkez Bankası, sap
manın nedenlerini ve 
hedefe ulaşılabilmesi 
için alınması gereken 
önlemleri Hükümete 
yazılı olarak bildire
cek ve kamuoyuna 
duyuracak.
-Mesleki eğitimde 
ihtiyaç duyulan nite
likteki insan gücünü 
yetiştirmek için mod
üler ve esnek bir sis
teme geçiş çalış
maları hızlandırılacak, 
farklı kademelerde 
verilen mesleki 
eğitim arasında 
program bütünlüğü 
sağlanacak.
-Kadına yönelik 
şiddet konularında 
duyarlılık ve 
bilgilendirme 
faaliyetleri 
artırılacak.
-Hâkim, savcı ve 
yardımcı adalet 
personeli sayısı 
artırılacak, yargı 
mensuplarının 
mesleki ahlak ve 
davranış kuralları 
uluslararası 
ölçütlere göre 
belirlenecek.
-Ortaöğretimde okul 
çeşitliliği yerine, 
program çeşitliliğini 
esas alan bir 
yapıya geçilecek.

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

EN ÖZELve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

ELEMAN ARANIYOR

KAPAKLI KÖYÜ’NDE BULUNAN 
TERSANEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE; 

KAYNAKÇI, DEMİR MONTAJ USTALARI, 
KALFALARI ve 

YARDIMCI ELEMANLAR ARANIYOR... 
(SERVİS VE SİGORTALI) 

BİLGİ İÇİN:0.5322352805

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

ACİL SATILIK 
KELEPİR DAİRE

33 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel 1(0.224)513 9 6 83 Fax 1(0.224)51335 95

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

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

513 53 09

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”
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Türk erkeği dış görünüşüne önem veriyor
Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Plastik 
ve Rekonstrüktif 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Koray 
Coşkunfırat. Türk 
erkeklerinin son 
yillarda estetik 
cerrahiyi keşfettiğini 
söyledi.
Erkek hasta 
sayısındaki 
artışın nedenini 
"Estetik cerrahi artık 
iyi tanıtıldığı için iyi 
biliniyor" sözleri ile 
açıklayan Doç. Dr. 
Coşkunfırat. Türk 
erkeklerinin dış 
görünüşüne önem 
verdiğini söyledi. 
Erkeklerin en çok 
bel ve göbek . 
çevresindeki yağlar
dan şikayet ederek 
estetik cerrahiye. 
başvurduğunu ifade 
eden Doç. Dr. 
Coşkunfırat, "Türk 
erkekleri estetik 
cerrahiyi benimsedi.

Erkekler en çok 
bel ve göbek 
çevresindeki 
yağlardan şikayetçi. 
Burun estetiği, 
göz kapakları ve 
ileri yaşlarda yüz. 
gerdirme ameliyatları 
da erkekler arasında 
yaygın. Ayrıca 
bazı erkeklerde 
oluşan meme 
büyümesi de 
en fazla şikayet 
konusu. Cerrahi 
işlemlerle bu 
sorunları ortadan

kaldırıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Doç. Dr. Coşkunfırat, 
Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
olarak ayda en az 
iki erkek hastaya 
estetik cerrahi 
uyguladıklarını 
ifade ederek, 
"Cerrahinin yanı 
sıra ayrıca botox, 
dudak ve göz 
kenarlarına enjeksi 
yon da erkek hasta
ların başvurduğu 
yöntemler arasında"

dedi. Yılda ortalama 
70 erkek hastaya 
estetik amaçlı cerrahi 
ve dışardan işlem- 
uyguladıklarını kayd
eden Doç. Dr. Koray 
Coşkunfırat, Türk 
erkeğinin dış 
görünüşüne önem 
verdiğini belirtti. 
Estetik kaygılarla 
başvuran hastaların 
ilginç talepleri 
olduğunu da ifade 
eden Doç. Dr. Koray 
Coşkunfırat, en çok 
Brad Pitt'in burnunun 
beğenildiğini söyledi. 
Pek çok hastanın 
ellerinde beğendikleri 
aktörlerin fotoğrafları 
ile kendilerine 
geldiğini söyleyen 
Doç. Dr. Coşkunfırat, 
"Ancak biz hastanın 
isteğinin yanı sıra, 
hasta ile konuşup 
olabilecek sonuçlar 
hakkında bilgi veri 
yoruz. Gerçekçi bek
lenti olmalıdır" diye 
konuştu.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden

7 YAŞ

Çocukları bekleyen 10 tehlike
Ulusal Pediatri 
Birliği, çocukları 
yakın gelecekte 
bekleyen en 
önemli sağlık 
sorunlarını 
araştırdı. İşte, 
Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 
(WH0) verilerine 
göre ortaya çıkan 
10 tehlike: Çocuk 
lan bekleyen 
tehlikeler arasın
da obezite, bakıcı 
kaynaklı sorunlar, 
psikolojik sorunlar 
geliyor. Ulusal 
Pediatri Birliği 
Başkanı Prof. Dr. 
Murat Tuncer, aşırı 
kilo alma (obezite) 
sorunu ve zararlı 
besinlere karşı 
aileleri uyarırken, 

। bununla birlikte 
çocuklarda

KAYIP

şeker hastalığı 
görüldüğünü söyledi. 
Söz konusu sağlık 
sorunlarının aileler 
tarafından ciddiye 
alınması gerektiğini 
belirten Tuncer, 
10 maddelik uyarı 
metnini kamuoyuna 
duyuracaklarını 
ifade etti.
İLK 10 TEHLİKE 
Türkiye’nin belki de

gelecek 
nesillerini 
şekillendire
cek olan 
sorunları 
şöyle: 1- 
Obezite 
ve şeker 
hastalığı, 
2- Demir ve 
iyot eksikliği, 
3- Zararlı 
besinler, 
4- Şiddet, 
5- Bakıcı

kaynaklı sorunlar, 
6- Kazalar, 7- Kurşun 
ve civa zehirlen
meleri, 8- Körüklenen 
psikolojik sorunlar, 
9- Yanlış ilaç kul
lanımı ve 10- Ev içi 
alerjik solunum yolu 
rahatsızlıkları. 
Türkiye’de her 3 
çocuktan birinde 
demir ve iyot eksik

liği olduğuna dikkat 
çeken Tuncer, iyotlu 
tuz kullanımına özen 
gösterilmesini istedi. 
Türkiye’de 0-3 yaş 
arasındaki çocuk 
bakımı açısından 
eğitimli kişi sıkıntısı 
bulunduğunu kayde
den Tuncer, çocuk 
gelişimi ve kimliğini 
doğrudan belirleyen 
bakıcılar nedeniyle 
hem ruhsal hem de 
fizikî sağlık sorun
larının ortaya çık
tığını kaydetti. Evde 
sigara'içilmesinin 
astımın yanında pek 
çok solunum yolu 
rahatsızlığına yol 
açtığını belirten 
Tuncer, ev içi ortam 
kaynaklı akciğer 
rahatsızlıklarında 5 
ile 7 kât artış göfül 
düğünü açıkladı.

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. AHMET KULA
ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR
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

SIVACILAR ve MONTAJCILAR 
ARANIYOR

COŞKUN YAPI
ALÜMİNYUM DOĞRAMA - PLASTİK PANJUR 

ÇELİK KAPI - DUŞA KABİN 
SİNEKLİK - MENFEZ

Hizmet Cad. Anayol Sitesi No: 310. Durak 
Tel: 538 70 96 Küçük Kumla

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ DAĞITIM ve
PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞABİLECEK

► Lise Mezunu ► Araç kullanabilen 
► Askerliğini yapmış 
►30 yaşını aşmamış

► Gemlik-Orhangazi-İznik bölgelerini bilen
►Pazarlama tecrübesi olan (tercih nedeni)

BAY ELEMAN ARANIYOR
►Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi mezunu 

► Ön Muhasebe bilgisi olan
► Bilgisayar kullanabilen

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların fotoğraf ve 070 07 C7 
ikametgah fotokopisi ile v 4f Ör
şahsen yapılması rica olunur. 250 34 50
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Omuz, el ve diz cerrahisinde yenilikler
Belirli meslek grup 
larında çalışan insan
larda, 50'li yaşlardan 
sonra ellerde ve 
dizlerde görülen 
sorunlar artıyor. 
Problemlerin art
masına karşın yeni 
çözüm olanaklarıyla 
hastaların kısa 
sürede sağlığına 
kavuşabilmesi artık 
mümkün.
Ellerde, omuzlarda, 
dizlerde ve dirsek
lerde oluşan birçok 
sorunu 5-10 sene 
öncesine kadar 
kolaylıkla tedavi 
etmek mümkün 
değildi. Oysa günü 
müzde bu uzuvlarda 
meydana gelen prob
lemleri tedavi etmek 
çok daha kolay. 
Modern tanı yöntem
leri ve tedavi şekil
leriyle hastalar kısa 
sürede en az eskisi 
kadar sağlıklı bir 
şekilde yaşamlarını 
sürdürebiliyor. 
Önümüzdeki yıllarda 
ise. insanları şaşırta
cak büyük ve yeni 
tedavi seçenekleri 
uygulanabileceğin
den soz ediliyor.
"'Acıbadem-Harvard 

Tıp Günleri 11" kap
samında gerçekleş 
ıırııen unopedı. 
Travmatoloji ve Reha 
bilitasyon Sempoz 
yumu"nda görüşleri
ni dile getiren 
Massachusetts 
General Hospital 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı

Dr. Jesse B. Jüpiter, 
önemli konulara 
değindi. Jüpiter, "El, 
dirsek ve omuz böl
gesini kapsayan ve 
üst ekstermite 
denilen uzuvlarda 
yapılan ameliyatlarda 
ciddi ilerlemeler var. 
Özellikle dirsek ve 
omuzda uygulanan 
artroskopi ile birçok 
ameliyat kapalı ola 
rak gerçekleştin 
liyor" dedi. Diz cer
rahisi konusunda 
konuşan Massac 
husetts General 
Hospital Atroskopik 
Cerrahi Şefi Dr. 
Dinesh Patel ise, 
menisküs yırtığı 
tedavisinde de 
artroskopi cerrahi 
kullanıldığını belirtti. 
Patel. "Yırtık uygun
sa, yine artroskopik 
cerrahiyle menüs 
küsü dikmek müm 
kün. Son zamanlarda 
üzerinde çalışılan bir 
diğer konuysa 
menüsküs transplan
tasyonları. Bu 
kavramı kadavradan 
menüsküs nakilleri 

olarak açıklayabiliriz. 
Ancak bu tedavi yön
temi üzerinde çalış
malar halen devam 
etmektedir" şeklinde, 
konuştu. Artroskopi, 
eklemi ilgilendiren 
hastalıkların tanı ve 
tedavisinde kul
lanılan bir cerrahi 
yöntem. Açık cerrahi 
sırasında ulaşıla
mayan bölgelerde de 
görüntülenebildiği 
için, daha eksiksiz 
bir inceleme olanağı 
sağlıyor. Diz eklemi, 
artroskopinin en 
başarılı uygulandığı 
uzuvların başında 
geliyor. Acıbadem 
Kadıköy Hastanesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı 
Dr. Uğur Haklar, 
"Artroskopik cer
rahide amaç, hasta
lan en az doku 
hasarı ve en doğru 
tedaviyle en kısa 
sürede arzu ettikleri 
aktivite düzeyine geri 
döndürmektir" diye 
konuştu. Diz cerrahi 
sinde artroskopik 
cerrahinin çok iler 
lediğini söyleyen 
Haklar, artroskopik 
cerrahi yardımıyla da 
çapraz bağ ameliyat
larının başarısının 
çok arttığını Kaydetti. 
Haklar, birçok uygun 
menisküs yırtığının 
çıkartılmayıp dikil
erek korunabildiğini 
ifade ederek, diz içi 
kırıkların düzeltilip 
vidalanabildiğin! ve 
kıkırdak üretimi 

konusunda çalış
maların hızla 
sürdüğünü, ancak 
halen deneme aşa
masında olduğunu 
söyledi.
Artroskopi, 
günümüzde omuz ve 
dirsek problemlerin 
tedavisinde de 
başarıyla uygulanıy
or. Acıbadem 
Kadıköy Hastanesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Osman 
Güven, özellikle yaşlı 
hastalar açısından 
büyük yararlar 
sağlayan 
artroskopiyle ilgili 
açıklamalarda bulun
du. Güven açıkla
masında, "Geçmiş 
yıllarda dirsek ve 
omuz bölgesini 
ameliyat etmek her 
zaman mümkün 
değildi. Şimdi bu böl
gelerdeki kırılmalar
da, ameliyattan çok 
iyi sonuçlar 
alındığını görüyoruz. 
Eskiden omuzda en 
sık ağrı nedeni olan 
rotator kas yırtıkları 
ve omuz çıkıkları 
konusunda ameliyat 
sonuçları çok iyi 
değildi. Omuz ve 
dirsek artroskopileri 
cerrahi olanakları 
artırdığı gibi, ameliy
at sonrası normale 
dönüşü çok kısalt- 
mıştır. Ameliyattan 
sonra omuz ve 
dirseği eskisi gibi 
kullanma olanağı 
yoktu.

Zayıflama 
çayları 

baygınlığa 
yol açıyor

Denizli Devlet 
Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Doç. Dr. 
Okan Bölükbaşı, 
zayıflama çaylarının, 
özellikle yaz ayların
da baygınlık ve 
havaleye yol aça
bildiğin! belirtti.
Doç. Dr. Bölükbaşı, 
yaz aylarında 
vücuttaki sıvı ve tuz 
kaybının arttığını 
vurgulayarak, bunun 
insan hayatında 
ölümcül sonuçlara 
yol aşabildiğini, 
hipertansiyon 
hastalarının ani tan
siyon düşmesi gibi 
sağlık problemiyle 
karşı karşıya kala- 1 
bildiğini söyledi. 
Son yıllarda kul
lanımı artan zayıfla
ma çaylarının vücut
ta hızlı bir su ve 
mineral kaybına 
yol açtığını ifade 
eden Bölükbaşı, 
"Zayıflama çayları, 
özellikle yaz 
aylarında, hassas 
bireylerde baygınlık, 

hatta havaleye yol 
açabilmektedir. 
Su ve minerallerin 
azalması beynin 
kolay uyarılabilir 
hale gelmesine, 
kalbin yorulmasına 
ve tansiyonun 
düşmesine de sebep 
olmaktadır” dedi. 
Yaşlı ve çocuklar 
ile sara, migren ve 
hipertansiyon 
hastalarının riskli 
grubu oluştur
duğunu belirten 
Bölükbaşı, "Riskli 
gruptaki kişiler, bu 
tür tehlikeli uygula
malardan kesinlikle 
kaçınmalıdır. Sık sık 
baygınlık, hatta 
epileptik nöbet 
geçirebilirler. Sözü 
edilen belirtilerle 
karşılaşıldığında, 
bu tür çayların 
içilmemesi gerek
mektedir. Ayrıca 
katı diyetlere 
son verilerek, 
dengeli ve sağlıklı 
beslenilmelidir" 
diye konuştu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 330
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md; 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 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 51 3 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513,1295
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 2 

Tel: 513 03 63 GEMLİK

Knrfez
■asm GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HKSÜS2

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2466 

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-Reklamcılik Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)





dergisi DERSHANESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
16 Haziran 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

M yaşına tıirt
Evinden kahveye gidiyorum diye çıkan şahıs, alkollü traktör kullanınca canından oldu

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

Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmail.com

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pasabahceler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ

GEMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

Güne Bakış

®i birey
J® dergisi DERSHANESİ

Alkollü sürücü kendi kullandığı
traktörün altında kalarak can verdi

34. yıla girerken
Gemlik KÖRFEZ Gazetesi bugün 33 

yılı geride bırakarak, 34. yayın yılına 
başladı.

El dizgisinden, linotayp dizgiye, daha 
sonra da bilgisayarlı ofset baskıya 
geçtik bu 33 yılda.

Gemlikli okurlarla 33 yıl birarada 
olduk, Gemlik’i yazdık, okuduk..

Devamı sayfa 6’da

Gedelek Köyü’n 
den önceki gece 
Gemlik’e gelerek 
alkol alan 45 
yaşındaki Halil 
Çizer adlı şahıs, 
köyüne döner 
ken kullandığı 
16 VH 794 plakalı 
traktörde direk
siyon hakimiyeti
ni kaybederek, 
Orhangazi yolun
da şarampole 
yuvarlandı. Çizer, 
traktörün altında 
kalarak, can 
verdi. Syf3’de

ilgilenmeye geliyoruz
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK
________ e-mail: bursa@birey.com______________

Gazetem/z Gemlik 
Körfez, 34.ncü 
yayın yılına girdi. 
16 Haziran 1973 
tarihinde haftalık 
olarak yayınlan
maya başlayan 
Gemlik Körfez, 
33 yılı geride 
bıraktı.
El dizgisiyle ve 
sallama pedal 
baskıyla başlayan 
gazetecilik yaşa 
mında teknolojisini 
yenileyerek bugün
lere gelen Gemlik

Körfez Gazetesi, 
2 Şubat 2002 tari
hinden itibaren de 
günlük olarak 
yayınlarını 
sürdürüyor.
Gemlik Körfez, 
33 yılı geride 
bırakırken, yerel 
gazeteler arasında 
aldığı ödüllere, 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti’nin 
düzenlediği ‘2005 
yılı en iyi ilçe 
gazetesi’ ödülünü 
de ekledi.

Kurşunlu ve Büyük Kumla’da bıçaklar 
konuştu 4 kişi yaralandı HaWsyf3’de

O ÖZEL «3T OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİSTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
*ÂDRU-|. CD Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.

İLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanımaz, ‘‘BAŞARACAĞIM’’ der ve başarır....__________________ Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrijguler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:bursa@birey.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Zaman tünelinde mutluluk yolculuğu..
Abdullah Kubulan..
İlkokul 3. ve 4. sınıfı birlikte okuduk. Mehmet Akif 

Paralı, delalettin Yücelen, Mehmet Öztürk, Süreyya 
Üzmezler’le birlikte.

Önceki gün elinde sararmış solmuş bir fotoğrafla 
çıkageldi.

Şehit Cemal llkokulu’nun basamaklarına aşağıdan . 
yukarıya doğru sıralanmışız. En üst basamakta da 
öğretmenimiz Adnan Altunbaş.

Yılda 1967 ya da 1968..
Fotoğraf soluktu ama anılar çok netti, yaşananlar 

pırıl pırıldı.
Birlikte o günleri andık.
Kah hüzünlendik.. Kah mutlu olduk.
En çok da o dönemdeki saflığa, temizliğe, doğallığa, 

kaliteye özlem duyduk.
Çünkü, Yaşam her geçen gün farklılaşı yor.Tadı 

kalmıyor. Duygular ölüyor.
Ne yazık ki ve çok acı ki umutlar yerini karamsarlığa 

terk ediyor. Büyük bir olasılıkla 1950-1970 kuşağında 
yetişen bir başka arkadaşımız da oturmuş o dönemle 
bu dönemin karşılaştırmasını yapmış.

İyi de etmiş..
Bizi ve bizim yaşıtlarımızı zaman tünelinde yolculuğa 

çıkardı.
İtiraf etmeliyim ki o tünelden hiç çıkmak istemedim.
Evet sözü arkadaşımıza bırakalım ve biz hayallerimiz 

le gerçek arasında yaşam mücadelemizi sürdürelim.
“50, 60 veya 70’li yıllarda mı büyüdün, nasıl oldu da 

hayatta kalmayı başardın?
Arabaların emniyet kemeri, kafalıkları, ve kesinlikle 

hava yastıkları yoktu. Arka koltuk tehlikeli değil de 
eğlenceliydi. Bebek yatakları ve oyuncaklar renkliydi. 
Ya da en azından kurşunlu, muhtelif zehirli maddeler ile 
boyanmıştı. Prizlerin, araba kapılarının, ilaç şişelerinin 
ve kimyasal ev temizlik ürünlerinin üzerinde çocuk kil
itleri yoktu...

Kasksız bisiklete biniliyordu.
Steril su şişelerinden değil de bahçe hortumundan 

ya da muhtelif başka kaynaklardan su içiliyordu...
Oyun oynamaya çıkmanın tek şartı hava kararmadan 

önce eve dönmekti.
Cep telefonu yoktu ve hiç kimse nere lerde 

gezdiğimizi bilmiyordu. Okul öğle biti yordu ve öğle 
yemeği için evimize geliyorduk...

Bir sürü yaramız, kırılmış kemiğimiz ve kırılmış 
dişimiz vardı. Fakat hiçbir zaman birileri bu yüzden 
mahkemeye verilmiyordu.... Kendimizden başka kimse 
sorumlu tutulmu yordu.

Bolca tatlılar ve tereyağlı ekmekler yiyorduk, gerçek 
şekerli içecekler içiyorduk ve hiç kilo sorunumuz 
olmuyordu. Çünkü hep dışarıda aktif olarak oynuyor- 

, duk. Dört çocuk bir limonatayı paylaşabiliyorduk aynı 
bardaktan içebiliyorduk ve kimse bu yüzden ölmü 
yordu.

Playstation, Nintendo 64, X boxes video oyunlarımız, 
99 kablolu kanalımız, Dolby surround cep telefonumuz, 
bilgisayarımız, Internet de chat odalarımız yoktu onun 
yerine arkadaşlarımız vardı bolca...

Yürüyerek veya bisiklet ile uzakta oturan 
arkadaşlarımızı ziyaret edebiliyorduk, kapılarını çalıp 
hatta çalmadan içeri girip onları oyun oynamaya 
çağırabiliyorduk.

Evet dışarda, o acımasız korkunç dünyada koru
mamız olmadan nasıl mümkün oluyordu bu? Tek kale 
üzerine maç yapardık ve birisi takıma alınmadığında 
psikolojik travma oluşmuyordu ya da dünyanın sonu 
gelmiyordu.

Bazı öğrenciler diğer öğrenciler gibi başarılı değildi 
ve sınıfta kalabiliyordu. Fakat bu yüzden kimse 
psikologa ya da pedagoga gönderilmiyordu. Kimsede 
Dislexia, konsantrasyon sorunu veya hiperaktivite 
yoktu, basitçe ve itirazsız o okul yılını tekrarlıyordu.

Özgürlüğümüz, üzüntülerimiz, başarılarımız, görev
lerimiz vardı ve bunlar ile yaşamayı öğreniyorduk.

Soru:
Nasıl oldu da bütün bunlara rağmen hayatta kalmayı 

başardık ?
Ve daha da önemlisi kendi kişiliğimizi bu şartlar 

altında nasıl oldu da geliştirebildik ?”
Siz bu sorunun yanıtını verebildiniz mi bilmem ama 

ben hala çalışıyorum...

çeşmeleri taıilı oluyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Su ve kanalizasyon 
İşletmesinin BUSKİ'ye 
bağlanmasının ardından 
kapatılan sokak çeşmeleri 
tarihe karışıyor.
Sokak çeşmelerinin 
amacı dışında kullanıldık
ları yolunda çeşitli 
şikayetler aldıklarını 
bildiren BUŞKİ Gemlik 
İşletme Müdür Vekili 
Haşan Türe, gelen 
şikayetler doğrultusunda 
sokak çeşmele rinde 
inceleme yaptırdıklarını 
söyledi.
Sokak çeşmelerinin 
bulundukları bölgelerdeki 
meskenlerin içme 
sularının mevcut 
olduğunu bildiren Türe, 
konunun vatandaşlar 
arasında değişik yorum
landığını belirterek, "Bu 
çeşmeler sadece sokak 
•aralarında insanların 
yoğun bulunmadıkları 
yerlerde olanlardır. 
İlçemizde yaz aylarında 
susuzluk yaşanmaması 
için, yaya trafiğinin yoğun 
olduğu yerlerde bulunan 
sokak çeşmeleri haricinde 
belirttiğimiz gibi gereksiz 
su kullanan, buralarda 
sadece araçların yıkandığı 
ve halkın menfaatine 
kullanılmayan çeşmeler 
kapatıldı. İnsanların 
yoğun olduğu çarşı 
meydanı, Otobüslerin 
kalktığı yerdeki İbrahim 
Akıt Çeşmesi ve 
kordonlarda bulunan 
çeşmeler bırakıldı" 
şeklinde konuştu.

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

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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İTurizm mevsimi başlamadan sahillerde ve barlarda yaralama olayları başladı

Kurşunlu ve Büyük
Kumla’da bıçaklar konuştu

4 kişi yaralandı
Kurşunlu sahilinde meydana gelen olayda, gençler arasında çıkan 
tartışmada, B.B adlı genç 5 yerinden bıçaklandı. Jandarma olaya 

karışan 7 kişiyi Bursa’da düzenlediği operasyonda yakaladı. 
Büyük Kumla’da da önceki gece bir barda çıkan tartışmada 

S.G. adlı şahıs, F.D. ve A.S.’yi bıçakla yaraladı.
Yaralama olaylarına karışanlar Adliye’ye sevkedildiler.

Kurşunlu sahilinde 
çıkan tartışmada 
bir kişi bıçaklanarak 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kurşunlu 
sahil plajında 
daha önce işçi 
olarak çalışan 
B.B.(32) ve arkadaşı 
S.D. ile tartışan 
bir gurup şahıs 
daha sonra 
yeniden olay 
yerine gelerek 
bu kez B.B.'yi bıçakla 
yaralayarak kaçtılar. 
5 yerinden yaralanan 
B.B. arkadaşları 
tarafından çağırılan

ambulans ile 
hastaneye 
götürüldü. *
Olay sonrasında 
jandarma ekipleri 
tarafından yapılan 
araştırma sonucunda 
kimlikleri tespit 
edilen T.B., R.Y., 
S.A., Y.K., M.K., 
S.S., M.K., 
A.K. Bursa’da 
düzenlenen 
operasyonla 
yakalanarak 
göz altına 
alındılar. Yaralama 
olayına karışan kişiler 
daha sonra sorgu
larının ardından

mahkemeye sevk 
edildiler.
BÜYÜK KUMLA DA 
YARALAMA 
Öte yandan bir 
bıçakla yaralama 
olayı da Büyük 
Kumla’da meydana 
geldi.
Önceki gün 
sabah 03.00 
sıralarında 
Büyük Kumla’da 
bir barda çıkan 
tartışmada S.G, 
F.D, A.S bıçakla 
yaralandı.
Ş.D, F.D., M.D., S.G., 
A.S. isimli şahıslar, 
eğlendikleri barda 

aldıkları aşırı 
alkolün de 
etkisiyle, neden 
olduğu belirlene
meyen bir nedenle 
tartışmaya 
başladılar. Çıkan 
tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu bir arada 
eğlenen kişiler 
birbirlerini 
bıçakladılar.
Olayda kullanıldığı 
belirlenen
2 bıçak bulunurken, 
yaralıların hayati 
tehlikesi bulunul
madığı öğrenildi.

Alkollü sürücü kendi kullandığı
traktörün altında kalarak can verdi
Elif ESMEN 

önceki gece saat 
00.30 sıralarında 
meydana gelen 
kazada, alkollü 
olduğu belirlenen 
bir kişi kullandığı 
traktörün devrilme
siyle altında 

, kalarak can verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhangazi 

;• Gedelek Köyü’nde 
ikamet eden Halil 
Çizer, (45) akşam 
saatlerinde “kahv
eye gidiyorum” di 
yerek evden çıktı.
Çizer’in 16 VH 794

plakalı traktörü ile 
Gemlik'e geldiği 
ve içkili bir yerde 
aşırı alkol aldığı 
öğrenildi.

Gecenin geç 
saatinde içki 
masasındankalkan 
ve traktörüne binen 
Halil Çizer, Gemlik 
Orhangazi çıkışı 
Mina Yağ Fabrikası’nı 
geçtikten sonra 
aşırı alkolünde 
tesiriyle direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek orta 
refüje girip takla 
atan kullandığı trak
törün altında kaldı. 
Olayı görenlerin 
yardımıyla traktörün 
altından çıkarılan 
Halil Çizer'in 
olay anında başından

aldığı darbe ile 
hayatını kaybettiği 
anlaşıldı. Çizer’in 
cesedi ambulans ile 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
Dün ailesi 
tarafından 
cenazesi hastaneden 
alınarak Gedelek 
Köyü’ne götürülen 
Halil Çizer'in kaza ile 
ilgili soruşturması 
sürerken, cesetten 
alınan parçalar Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
gönderildiği 
öğrenildi.

Yazı YO RUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
bzcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Cahillik zor şey I...
Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi 

ekonomi uzmanı değilim.
Eğitim görmüş, okuduğunu anlayan, bu 

günkü yaşantı içinde yaşayan bir vatandaş 
olarak bizde bir şeyler görüyor, hissedi 
yoruz..

Kim ne derse desin, hangi ekonomi pro
fesörü düşündüğümün dışında nutuklar atsa 
da ben görüyorum ki ekonomi bıçak sırtın
da, tehlikeli sularda yüzüp duruyor....

Bir bakıyorsunuz borsadan yabancılar 
dolarlarını çektiler deniyor, dolar fırlayıp 
gidiyor, bir şeyler oluyor borsa inip çıkıyor..

Sayın okurlar dikkat edin bunlar bizim iç 
dinamiklerimizle olmuyor, biz figüranız, bi 
zim ekonomimiz dış etkilerle yürüyor.

Kısaca onlar isterse bizi ekonomide yıka
bilirler....

Şimdilik rant, paralarını işletiyor, faizleri
ni alıp yiyorlar..

Bize de seyir kalıyor...
Bakmayın Başbakanın anlattıklarına, 

Maliye Bakanının böbürlenmesine dışarıdaki 
sermaye öksürse, bizimkiler kırk derece 
ateşle hasta olup yatacaklar..

Türkiye’nin ihracat motoru olan tekstil 
sektörünün durmuş olduğunu Bursa’lı tek
stilciler bağırıyor (Kimse duymuyor.)

Bunun sonuçları hissedilmeye başlandı, 
işsizlik yoğun ivme kazandı, buna bağlı 
ekonomilerde birer birer ölecektir..

Ortalık karışıyor, düşük kur ve cari açık 
problemleri serbest dalgalı kur sistemi 
içinde çözülecek diyorlar.

Tamam onların dediği doğru; böyle 
çözüldü, peki o ana kadar kapanmış olan 
işletmeler yeniden nasıl harekete geçirile
cek..

Bu insanlar nasıl kurtarılacak ?
Kısaca ölen ölür, kalan sağlar bizimdir 

felsefesi..
Hekim olduğum için söyleyeyim ki her 

ilacın yan etkisi vardır...
2001 yılından beri uygulanan ekonomik 

program reçetesinde ki ilaçlar, beyin görevi
ni gören kamu kesiminin borç tümörünü 
küçültmüş, enflasyonu tek rakamlara 
indirmiş, (Kesemize faydası halen olmadı) 
faizleri ve kuru aşağıya çekmiş (büyük ve 
küçük tansiyonu indirmiş), ama imalat 
sanayini (karaciğeri) bozmuştur..

Dışardan verilen kanla, ilaçla bu karaci 
ğer düzelmez..

Bir sürü yabancı ilaçla paramız gider..
Diyeceksiniz ki sadece tekstil ile ekonomi 

ölçülmez... canlı sektörlere baktığımızda 
(İnşaat), dışardan alınan paraların kredi ola 
rak pompalanmasıyla canlılık yaşanmakta 
dır..

Yalnız bir şeyi bilmeliyiz konutu imal eder 
şeniz ama ihraç edemezsiniz..

Gelen yabancı yatırımlardan bana bir tane 
dahi ihracat potansiyelimizi artıracak yatırım 
gösteremezsiniz..

Sayın okurlar; bilim ve teknoloji çok hızlı 
değişiyor.

Sevgili Peygamberimizin zamanındaki ya 
Şama ile şimdi çok farklı oldu.

Eğer eğitiminizle, çalışma ile bu teknolo
jiye yaklaşamazsanız, cahil olarak gelip, bir 
zavallı olarak öbür dünyaya gideriz.

Hem de ezilerek, bizi kullanıp üzerimiz
den para kazananların oyuncağı olarak. 
Daha da kötüsü nedir bilir misiniz?

Ben söyleyeyim, hem bizi ezerler, hem de 
arkamızdan gülerler ...

Apdal, enayiler diye...

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Festival alanı güçlendiriliyor
JWtF*WİHl jtj.Jj » r 1 ■ < ı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

İskele Meydam’nda 
geçtiğimiz yaz 
başında denizin 
doldurularak 
Festival alanı 
yapılan bölümde 
sahil güçlendirme 
çalışmaları yapılıyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından Zeki 
Kaptan Limited 
Şirketi'ne verilen 
çalışmada 
festival alanının 
arka kısmında 
bulunan deniz 
kısmına dolgu

[KBIII

yapılıyor.
Denizden gelen 
azgın dalgaların 
hasar verdiği 
kısımda dolgu 
çalışması başlatan 
firma, daha sonra 
buralara büyük 
tonajlı dalgalara 
day HiTîRh' ıuTy dianı T 
yerleştirilecek.

Festival alanının 
yanında göze de 
hitap edecek 
görüntüde 
blok kayaların 
yerleştirileceği 
alanda 
denizden gelecek 
zararlar da bir 
ö’ıçü'ae ö'nıenmış 
olacak.

Eğitim Sen Gemlik Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, 
yaşanan krizin faturasını emekçinin ödediği belirtildi.

“Kamu emekçisi yoksullaşıyor”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eğitim-Sen 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
yaşanan krizin 
faturasının emekçiye 
çıkarıldığını ve biraz 
daha fakirleşmeye 
itildiği ifade edildi. 
Türkiye'nin, AKP 
hükümeti eliyle IMF 
güdümlü politikalarla 
her geçen gün biraz 
daha uçurumun 
kenarına itildiğinin 
öne sürüldüğü açık
lamada; "Ekonomi 
politikaları, bir kriz 
ve borç ödeme 
mekanizması 
haline getirilmiştir. 
Hükümet; önceki 
hükümetler gibi, 
IMF tavsiyeleri 
doğrultusunda 
sıkı mali politikalarla 
yüksek vergiler ve 
düşük ücretlerle 
toplumun düşük 
ve orta gelirli 
kesimlerini sık

boğaz ederken, 
sermaye kesimlerine 
vergi imtiyazları, 
teşvikler ve kamu 
kaynaklarının 
transfer edilmesi 
politikalarıyla 
adaletsizliği ve 
yoksulluğu 
arttırmaktadır.
Hükümetin; 
2005 yılı toplu iş 
sözleşmelerinde, 
'Kamu emekçilerini 
Enflasyona 
ezdirmeyeceğiz' 
sözlerinin bir 
aldatmacadan 
ibaret olduğu 
görülmektedir.
Diğer iki 
konfederasyonun 
altına imza attığı 
mutabakat metnine, 
KESK olarak şerh 
düşmemizin ne 
kadar anlamlı 
olduğu bir kez 
daha görülmüştür. 
Hatırlanacağı üzere; 
2005 yılı toplu 
görüşmelerinde 
yüzde 5 olarak 
öngörülen enflasyon

hedefi üzerinden 
kamu emekçilerine 
yüzde 5'1 ik 
yoksulluk ücreti 
dayatılmıştır.
KESK dışındaki 
diğer iki 
konfederasyon, 
hükümetin teklifini 
itirazsız kabul 
ederek suça ortak 
olmuşlardır.
Bugün ortaya 
çıkan gelişmeler 
göstermektedir ki; 
uygulanan 
ekonomik 
politikalarla, 
son olarak da 
Dolar ve Euro 
kurundaki artışlar 
ve izlenen yeni 
faiz politikalarıyla 
emekçilerin 
yoksullaşması 
ve ücretlerinin 
düşmesi devam 
etmektedir.
Henüz tamamı 
ücretlere bile 
yansımayan yüzde 
5'1 ik zam öngörüsü 
iflas etmiştir, 
erimiştir" denildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN PANELE DAVET
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

4

3 Ayn 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 arsâ * 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

&

&

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği’nin düzenlediği 

“Büyükşehir’e girmekle 
Gemlik ne kazandı, ne kaybetti?” 

konulu panel 
17 Haziran 2006 Cumartesi günü 
saat 14.oo - 17.oo arası Belediye 
Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. 

GEMLİK için çok önemli olduğuna 
inandığımız bu panelde konularında 

yetkin kişiler konuşacaklardır. 
Söz konusu panele 

tüm halkımız davetlidir. 
Sağlıklı bir GEMLİK için 
sorunlarından arınmış 

bir GEMLİK için haydi PANELE....
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İzciler ve öğrenciler Küçük Kumla’yı temizlediler
Elif ESMEN
Bursa Osmangazi 
Ergin İzciler 
□urubu, Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
Çevre ve Temizlik 
Kulübü ve Küçük 
Kumla Beledi yesi 
Temizlik İşçileri 
bir araya gelerek 
sahil ve sokaklarda 
çöp topladılar.
Dört gün süreyle 
Küçük Kumla’da 
kamp kuran, 
Hürriyet Endüstri 
Meslek Lisesi,

Atatürk Lisesi, 
Haşan Ali Yücel 
Lisesi ve Süleyman 
Çelebi Lisesi 
öğrencilerinden 
oluşan Bursa 
Osmangazi 
Ergin İzci Gurubu 
"Topluma Hizmet" 
sloganıyla Küçük 
Kumla Belediyesi 
organizasyonuyla 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
öğrencileriyle 
birlikte çevredeki 
çöp ve artıkları 
toplayarak

Küçük Kumlayı 
güzelleştirdiler. 
100 civarında 
öğrencinin 
katıldığı temizlik 
kampanyasında 
Kumlah öğrenciler, 
"Temiz bir Kumla 
istiyoruz. Her 
yerde çöp kovalan 
var, süs için 
yerlerinde 
durmuyorlar.
Yerlere çöp 
atmadan önce 
bizleri düşünsünler. 
Bizler çöp atmamaya 
dikkat ediyoruz

ve büyüklerimize 
örnek olmaya 
çalışıyoruz" 
dediler.
İzci Lideri
Ahmet Cengiz, 
"Gurup olarak 
amacımız topluma 
hizmet etmek.
Bizler başlatıyoruz 
toplum devamını 
getirsin. 38 kişilik 
ekiple her türlü 
hizmeti vermeye 
çalışarak 
ayrıcalığımızı 
ortaya koyuyoruz" 
şeklinde konuştu.

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEW HOLLANDIV1 Îj EE ! - - - 
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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İHALE İLANI
Tıbbi Cihaz Satın alınacaktır.

Bursa M, Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
Çeşitli tıbbi cihazlar alımı ihalesi alımı, işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Güne Bakış
İhale Kayıt No 
1, İdarenin 
a) Adresi

: 2006 / 57250

b) Telefon ve faks no
: Orhaniye Mah. Çevre yolu üstü GEMLİK
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07

c). Elektronik posta adresi 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Teslim yeri(leri)
c) Teslim tarihi

: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
: Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Ambarı
: Sözleşmenin .onayından sonra 10 gün içinde teslim alınacaktır. 
31.12.2006 günü sona erecektir.

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapılacaktır.
b) Tarihi - saati : 05.07.2006 - 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta

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

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

Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi
- Her cihazın teknik şartnamesine uygunluk-beyanı yazılı olarak verilecektir. Ayrıca şartnamede istenilen 

standart belgeleri teklif dosyasında verilecektir.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

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

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i)-bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

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

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

sesine sahip ortağına ait olması hafinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırıl-
mayacağına ilişkin taahhütname

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

idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer 
nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından 
teklif edilen bedelin % 35 oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelik
teki atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler verilmesi
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına Ve personel durumuna ilişkin belgeler
- Cihazın teknik şartnamesinde istenildiği takdirde distribütör ya da üretici firma teknik servis ve alt yapı 

imkanlarını belgeleyecek ve satış sonrası TSE hizmet yeterlilik belgesini teklif dosyasında verecektir.
4.3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler '
- İstenildiği takdirde cihazın teknik şartnamesinde belirtilen cihaza ait teknik doküman teklif dosyasında 

verilecektir.
4.3.5. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen 

sertifikalar
-Tüm cihazlar için CE belgesi aranacaktır. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafın

dan akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları 
tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.4, Bu ihalede benzer iş olarak, isteklinin tıbbi cihaz atımıyla ilgili resmi ve özel kurumlardaki işler, ben 
zer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma biriminde Orhaniye Mah. Çevre 

yolu üstü Gemlik adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir, ihaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur;

8. Teklifler 05.07.2006 tarihi saat 10.oo’a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonun
da yapılacaktır, adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

10. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te 
minat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Ek:

11 kalem çeşitli tıbbı cihaz alımı ihalesi ;
1- Ultrasonic + pnömotik lithotriptör cihazı 1 adet
2- Üreteoreneskop cihazı 1 adet
3- Tavan lambası 1 adet
4- Pansuman arabası 2 adet
5- Radyan ısıtıcı 2 adet

6-Diş üniti 1 adet
7- Pulse oksimetre cihazı 2 adet
8- KBB koltuğu ' 2 adet m

9- Işınlı dolgu cihazı 1 adet S
10- Larengoskop seti 
11- Ambu cihazı

2 adet
12 adet

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemiikkorfezgazetesi.com

Kadri GÜLER

34. yıla girerken
Yerel bir gazetenin böylesine uzun bir 

süreci yaşaması önemlidir.
Gemlik KÖRFEZ, çıktığı günden beri 

edindiği ilkeler doğrultusunda ciddi 
yayıncılık yapılmaktadır.

Bir kent gazetesi olmasına karşın, 
ilkelerinden ödün vermeden yolunda 
yürümektedir.

Bu ilkelerin başında çağdaşlık olmak, 
demokrat olmak var..

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim ve 
ilkelerini savunmak var..

Doğmalardan uzak, laik ve özgür 
bireyler olmayı özlemek var..

Bu ilkelerimizi var oldukça koruya
cağız ve sürdüreceğiz.

Amacımız; Gemlik’in sesi, gözü ve 
kulağı olmak..

Bunun için Gemlik KÖRFEZ ailesi 
olarak çaba gösteriyor, sizlere daha iyi 
bir kent gazetesi sunmaya çabalıyoruz.. 
Bunu da adım adım gerçekleştiriyoruz.

Gemlik KÖRFEZ’i bugünlere okur 
■arımızla birlikte getirdik.

Gazetenin çıkmasında bana destek 
veren eşim Serap’a, köşelerinde yazı 
yazan arkadaşlarıma, haberlerin 
peşinde gece gündüz koşan Seyfettin ve 
Elif’e ve Ebru’ya, gece geç saatlere 
kadar gazeteyi basan ustamız Zeki’ye 
teşekkür ediyorum.

Tabii sizlere de..
Nice yaş günlerimizde birlikte olmak 

umuduyla.

Hanlar Bölgesi’nde 
kamulaştırma sureci başlatıldı
Bursa'da 14. yüzyıl
dan kalma OsmanlI 
mn ilk ticaret merkez
lerinden Koza Han'ın 
Taç Kapısı önündeki 9 
binanın kamulaştırıl
ması ile ilgili süreç, 
Anıtlar Kurulu’ndan 
da onaylanmasıyla 
başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2004- 
2009 seçim dönemi
nin 29.'uncu toplantısı 
Meclis Başkan Vekili 
Fahreddin Yıldırım 
başkanlığında Tarihi 
Belediye Binası’nda 
yapıldı. Toplantının en 
önemli gündem mad
desinde Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi, 
Hanlar Bölgesi için 
daha önce aldığı 
kamulaştırma kararını 
Anıtlar Yüksek 
Kurulu’nun binaların 
tescilini kaldırmasının 
ardından yeniden ele 
alındı. Meclis, Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun 
binaların tescilini 
kaldırmasının ardın
dan Koza Han’ın 
Cumhuriyet 
Caddesi’nden geliş 
istikametinden görün
mesi ve Hanlar 
Bölgesi’nin açılması

yönündeki kamulaştır
ma sürecini başlattı. 
Konuyla ilgili 
görüşlerini açıklayan 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, bazı 
meclis üyelerinin 
kamulaştırma 
kararına rağmen 
binanın yapımıyla 
ilgili eleştirilerine, 
“Bu yasal bir süreç. 
Kamulaştırma kararı 
almamız bize inşaatı 
durdurma hakkı 
getirmiyor. Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun 
binaların tescilini 
kaldırmadan da 
kamulaştırma 
işlemine başlanmıyor. 
Ayrıca kamulaştır
malar emlak bedeli 
üzerinden yapılıyor. 
Binanın lüks olması 
kamulaştırma bedelini 
artırmıyor” dedi. a 
Konuşmalardan 
sonra meclis 
üyelerinin oy birliği ile 
aldığı kararla Hanlar * 
Bölgesi’nin kamu
laştırma süreci 
başlatılmış oldu.
Bu arada toplantıda 
meclisin ağustos 
ayında bir ay tatil 
olması kararlaştırıldı.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Personel Futbol Tıırnııvası’nın birincisi BUSKI Gemlik İşletmesi oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir 
Bolediyesi'nin 
düzenlediği Personel 
Futbol Turnuvası'nda 
birinciliği BUSKİ 
Gemlik İşletmesi aldı. 
•Merinos stadında 
oynanan final 
maçında Büyükşehir 
dtfalye'yi normal 
süresi 2-2 biten 
maçta penaltılarla 
7-6 yenmeyi başardı. 
Büyükşehir 
Beledlyesi’ne 
bağlı tüm birimlerin 

katıldığı futbol 
turnuvasına 
Büyükşehir 
Birlikspor'u 6-0 
yenerek başlayan 
BUSKİ Gemlik 
işletmesi takımı 
sırasıyla Otobüs 
İşletmesini 2-0, 
Büyükşehir Sivil 
Savunmayı 1-0 
yenerek çeyrek 
finale adını yazdırdı. 
Turnuvaya 
şampiyonluk 
parolasıyla başlayan 
BUSKİ Gemlik 
İşletmesi, çeyrek 

finalde karşılaştığı 
BUSKİ Sivil 
Savunmayı 
penaltılarla 4-4 
mağlup ederek 
yarı finale kaldı. 
Turnuvanın güçlü 
ekiplerinden 
Büyükşehir Imar- 
spor'u yarı finalde 5-1 
gibi farklı skorla 
yenen Gemlik 
İşletmesi takımı finali 
önceki gün Büyük 
şehir Itfalyespor'la 
oynadı. Çekişmeli 
geçen maçta 2-2'li 
eşitliği bozamayan 

taraflar penaltı 
atışlarına geçti. 
Penaltı atışlarında 
rakibine üstünlük 
sağlayan BUSKİ 
Gemlik İşletmesi 
maçı 7-6 kazanarak 
turnuvanın birincilik 
kupasını Gomlik'o 
getirdiler.
BUSKİ Gemlik 
İşletme Müdür 
Vekili Haşan Türe, 
kazanılan kupanın 
kendilerine moral 
verdiğini söyleyerek 
takım arkadaşlarını 
kutladı. BUSKİ Gemlik İşletme Müdür Vekili Haşan Tü 

re, kupayı alarak takım arkadaşlarını kutladı

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sefahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN
AKILLI ISITMA 

SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

BİZİM İŞİMİZ
Wk&: Gazcılar Cad. No:27 BURSA

(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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luınlırtşlıaıılığı tartışması Borç yapılandırmaya rekor ilgi

"Başbakan'ın, 
'Cumhurbaşkanını 
AKP grubu 
belirleyecektir* söz
leri tartışma yarattı. 
CHP ve TÜSİAD'dan 
Başbakan'ın söz
lerine tepki geldi. 
CHP Grup Başkan 
vekili Kemal Anadol, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimiyle ilgili 
sözlerini 
"talihsizlik" olarak 
değerlendirdi. 
CHP'nin, 
"çevre sorunlarının 
partiler üstü, 
ideolojiler üstü bir 
konu olduğuna 
inandığım" bildiren 
Anadol, 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin de böyle 
bir konu olduğunu 

vurguladı. Anadol, 
"Başbakan'ın, 
'Cumhurbaşkanını 
AKP grubu 
belirleyecektir' 
sözleri talihsizliktir. 
TÜSİAD: 
UZLAŞMA 
KÜLTÜRÜ 
YERLEŞTİRİLMELİ 
TÜSİAD Başkanı 
Ömer Sabancı da, 
cumhurbaşkanlığı 
seçimi gibi 
önemli konularda 
uzlaşma kültürünün 
yerleştirilmesi 
gerektiğini 
söyledi. Sabancı, 
"Cumhurbaşkanlığı 
makamı ile 
ilgili bugüne 
kadar söyledikle 
rimiz ortada, 
kamuoyunun 
değerlendirmesine 
bırakıyoruz" dedi.

SSK ve Bağ-Kur*a, 
borç yapılandırma 
uygulaması 
çerçevesinde bugüne 
kadar 959 bin 853 
kişi başvurdu. Bu 
kişilerin toplam 8 
milyar 387 milyon 
824 bin YTL tutarın
daki prim aslı ve 
gecikme faizi 
borcu yapılandırıldı. 
Her iki kurum, 
yapılandırılan mik
tarın 1 milyar 748 
milyon 282 bin 961 
YTL'sini tahsil etti. 
Başvuruların kabul 
edilmeye başladığı . 
3 Nisan 2006 tarihin
den bugüne kadar

OSS sonuçları 1 ay sonra
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, 18 
Haziran pazar günü 
yapılacak ÖSS 
sonuçlarının, sınavın 
yapıldığı tarihten 
itibaren yaklaşık 1 ay 
sonra açıklanabile
ceğini belirterek,

SSK'ya 270 bin 853 
kişi prim borcunu 
yapılandırmak üzere 
başvuruda bulundu. 
Bu kişilerin borç aslı 
ve gecikme faizi 
olmak üzere toplam 
2milyar 487 milyon 
824 bin YTL 
tutarındaki borcu, 
yapılandırıldı.
Bu borçların 148 
milyon 282 bin 961 
YTL'si tahsil edildi. 
Uygulama 
çerçevesinde Bağ- 
Kur'a 3 Nisan 2006- 
13 Haziran 2006 ta 
rihleri arasında 689 
bin kişi başvuruda 
bulunurken, bu kişi-

"15 Temmuz ile 20 
Temmuz arasında 
olabileceğini tahmin 
edebiliriz" dedi. 
Yarımağan, yaptığı 
açıklamada, ÖSS 
öncesinde adaylara 
şu öneri ve uyarılar
da bulundu.
- "Adaylar tuvalete 
2-3 defa gitmesinler. 
Biz adaylara bir

lerin 5 milyar 900 bin 
YTL tutarındaki 
borcu yapılandırıldı. 
Yapılandırılan mik
tarın 1 milyar 600 
milyon YTL'si 
tahsil edildi. Her iki 
kurumun yapı- 
landırılabilecek prim 
alacağı, yaklaşık 22 
milyar YTL idi. SSK 
ve Bağ-Kur prim 

kolaylık getirdik, 
bunu istismar 
etmesinler.
* Sınav sırasında bir 
adayın üzerinde, 
kapalı da olsa cep 
telefonu bulunduğu 
tespit edilirse, sınavı 
geçersiz sayılacak.
- Sınava türbanlı 
olarak girilmeyecek, 
baş açık olacak.
- Normal yaşantınızı 
sürdürün. Çalışma 
saatlerinizde veya 
yatma-kalkma saat

borçlarının yeniden 
yapılandırılması için 
başvurular 30 
Haziran 2006'da 
sona erecek.
Borçlarını yapılandır
mak isteyenlerin, 
bu tarihe kadar, 
SSK ve Bağ-Kur il 
müdürlüklerine 
başvuruda bulun
maları gerekiyor.

terinizde değişiklikler 
yapmayın. Son 
birkaç gün çalış
malarınızı azaltın, 
hatta çalışmayın. 
- Sınava girerken 
yanınızda mutlaka 
sınava giriş ve kimlik 
belgesini bulun- 
durun. Bu belge 
olmadan sınava gi 
rilemiyor. - Sınavdan *- 
1-2 gün önce sınava 
gireceğiniz yeri gör
menizde yarar var. 
Şeklinde konuştu.

<

1 €uro
444 2 288

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
: 1.75 VTl olarak sabİtledİkU

W» lift vade 
lyatına | V veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Türkiye'nin SOpermertalar'ından omyı z.

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Tüp dolumuna yasaklama geldi
Petrol piyasasındaki 
denetimler artık LPG 
sektörünü de kapsa
yacak. Buna göre 
lisansız olarak 
faaliyette bulunacak 
şirketlere ağır para 
cezaları verilecek. 
Otogaz istasyonların
da tüp dolumu 
da yasaklanıyor.
Petrol piyasasında 
sürdürülen denetim
ler bundan böyle 
sıvılaştırılmış 
petrol gazları 
(LPG) sektörünü 
de kapsayacak.
Söz konusu düzenle
meyi içeren ek pro
tokol, İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu ile

Enerji Piyasası Düzen 
leme Kurumu (EPDK) 
Başkanı Yusuf Günay 
tarafından dün 
Ankara'da imzalandı. 
İmza töreninde 
konuşan Günay, 
bundan tam bir yıl 
önce 14.Haziran 
2005'te İçişleri 
Bakanlığı ile EPDK 
arasında petrol sek
töründe yapılacak 
denetimler konusun
da işbirliği pro
tokolünün imza
landığını hatırlattı. 
Geçen bir yıllık süre 
içinde Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Sahil

Güvenlik Komutanlığı 
ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın ilgili 
teşkilatının ülkenin 
her tarafında 
öngörülen denetimleri 
yaptığını belirten 
Günay, "Denetimlerde 
lisanssız faaliyette 
bulunduğu tespit 
edilen 2 bin 400'ü 
aşkın akaryakıt 
istasyonu, madeni 
yağ tesisi ve akar 
yakıt tankeri mühür
lenmiştir. Bu mühür
leme işlemleri sonu
cunda bin 568 fir
maya toplam 98 mil 
yon 490 bin YTL idari 
para cezası uygulan
mıştır. Standart dışı

akaryakıt sattığı gerek 
çesiyle 547 şirket 
hakkında da soruştur
ma başlatılmıştır'’ 
dedi. 2007'de işlerlik 
kazanacak ulusal 
marker uygulaması 
için altyapının oluştu
rulmakta olduğunu 
belirten Günay, ulusal 
marker kontrolü ve 
diğer denetimleri 
yapacak kurumlara 
tahsis edilmek üzere 
bilgisayar ve marker 
kontrol cihazı gibi 
teçhizatlarla tam dona 
nımh hale getirilmiş 
221 muayene aracının 
ahm ihalesinin tem
muzda yapılacağını 
söyledi.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

Gemlik Rotaract Kulübü
Genel Sekreteri

e-mail: yeldabykz@yahoo.com

ELEMAN ARANIYOR
KAPAKLI KÖYÜ’NDE BULUNAN 

TERSANEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE; 
KAYNAKÇI, DEMİR MONTAJ USTALARI, 

KALFALARI ve
YARDIMCI ELEMANLAR ARANIYOR... 

(SERVİS VE SİGORTALI)

BİLGİ İÇİN: 0.532 235 28 05

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

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOM0KAY ‘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.
OSTEOPCROZ’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 hekimlerin 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 TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmak

tadır. Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra 
raporunuzu alabilirsiniz.

TOMEKAY
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

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) 513 65 30
/ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ) Fax: (0.224) 513 65 18

Hayvan varlığının 
insan yaşamına yansıtılması

Bugün sizlerle hayvan haklarıyla ve hay
van doğasıyla ilgili birtakım bilgileri paylaş
mak istiyorum. Bazı insanlar hayvanları çok 
sever, bazıları nefret eder, bazıları ise 
sevmez ama onlara zarar gelmesini istemez.

Yaşam içerisinde onların varlığını asla 
göz ardı edemeyiz. Birçok batı ülkesinde 
hayvanlar çeşitli şekillerde barındırılır. Ne 
yazık ki bizim ülkemizde bu konuyla ilgili 
her ne kadar gerekli yasa olsa da uygulama 
açısından yeterli bir girişim bulunmamak
tadır. Uluslararası arenada ise 1978'de Paris 
UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Hakları. 
Evrensel Bildirgesi’nde hayvanlarla ilgili 
çeşitli kararlar alınmıştır.

Hayvanların, yaşam önünde eşit doğduğu 
ve aynı var olma hakkına sahip olduğunu 
kabul etmiştir. Buna rağmen insanlar çeşitli 
şekillerde hayvanları kullanmışlar ve onlar
dan gereksiz yere yararlanmışlardır. Aslında 
üzerinde yaşadığımız dünyada hayvanları 
dikkatli bir şekilde gözlemleyecek olursak, 
onlardan birçok şeyi öğrenebileceğimizi 
görürüz. Sokakta çöplükte rızkını arayan 
köpeğe vereceğiniz bir lokma ekmek parçası 
karşısında, köpek poposunu ve kuyruğunu 
sallayarak size sevgisini belirtir. Birde siz 
düzenli yemek vermeye başlarsanız, sizin en 
sadık dostunuz olur ve size hiçbir zaman 
ihanet etmez.

Bal arılarının peteklerini, dünyanın en iyi 
matematik mühendisleri hesaplamışlar en az 
malzeme ile yaptıkları peteklere en yüksek 
miktarda bal depolamayı başardıklarını 
ispatlamışlar. Tehlike içinde olan geyiklerin 
veya ceylanların birbirleriyle ne kadar hızlı 
ve etkin şekilde haberleştiklerine tanık olu
ruz. Bunun sonucunda hiçbir zaman bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın 
düşüncesinde olmazlar. Turnaların uzun 
yorucu göçleri sırasında öncü turna önde» 
onun arkasında < V > şeklinde uçuş yapan 
turnaların havanın oluşturduğu direnci azalt
mak için birbiriyle devamlı olarak yer 
değiştirmek suretiyle uzun ve yorucu 
mesafeleri kat ederler.

Hava Kuvvelerinde bulunan filolardaki 
uçakların havanın ditencini en aza indirge
mek için turna uçuşlarından ilham 
almışlardır.

İşte bu durumda takım çalışması halinde 
aşılamayacak hiçbir gücün olmadığının 
göstergesidir. Bu kadar doğa ile iç içe olan 
hayvanlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz. 
2004 yılında ülkemizde çıkartılan 5199 sayılı 
Hayvan Hakları Koruma Kanunu hala 
geçerliliğini korumaktadır. Yaklaşık 2 - 3 ay 
önce çıkartılan yönetmeliğe göre de 
Belediyeler sokak hayvanlarının her şekilde 
korunması, beslenmesi, barındırılmasın! 
sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Ancak 
birçok Türkiye'de birçok yerde olduğu gibi 
Gemlik'te de herhangi bir uygulamaya rast- 
layamıyoruz.

Çevremizde her yerde başıboş köpekler 
ve kediler var. Bu hayvanlar hastalıkları 
bakımından insan sağlığı için potansiyel 
tehdit oluşturuyor. Gün geçtikçe çoğalan bu 
hayvanlar çeşitli hastalık (uyuz, paraziter) 
taşıyorlar. Oysa bunlara bakım ve rehabilita
syon merkezinde , aşıları ve paraziter koru
ması yapılıp kısırlaştırmak suretiyle uzun 
vadeli köklü çözümün ilk adımı atılmış olur, 
ilgililere duyurulur.

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Yazın falso vermeyin
I Koyu renk tişörtlerde 
l deodorant, açık renk 
I tişörtlerde ter 
I lekeleri, terleyip 
i kokan ayakkabılar... 
I Bunlar hepimizin 
I başına gelen sorun- 
I lar. Peki bunlardan 
I kurtulurup, yazı 
l utanıp sıkılmadan 
I nasıl geçirirsiniz? 
I Kılığınıza kıyafetinize 
I dikkat ediyorsunuz. 
I Tarzınıza uygun bir 
I moda anlayışınız var 

ve şıksınız ama kabul 
edin: Sizin de yanlış 
yaptığınız zamanlar 
olmuyor değil. Bir de 
yazın rahatlığı ve 
rehaveti üzerinize 
çökünce, bu hatalar
dan kaçınmak daha 
da zorlaşıyor olabilir. 
O zaman size birkaç 
ipucu verelim, yazın

fal-en sık karşılaşılan 1 
soları anlatalım ve 
tabii bunları nasıl 
düzelteceğiniz de... 
Falso: Deodorantı 
biraz önce, 
sürdüğünüzü unutup 
koyu renkli bir üst 
giydiniz. Tabii 
tişörtünüzün 
üzerinde beyaz 
deodorant izleri 
oluştu. Çaresi: 
Deodorant izinin 
çaresi Gal Pal, 
Türkiye’de satılmıyor

ama İnternet'ten 
satın alabilirsiniz 
(http://www.gal- 
pal.com). Süngeri 
andıran bu ürün 
deodorant izini 
ipek dışındaki tüm 
kumaşlardan çıkara
biliyor. Eğer Gal 
Pal'le falan uğraşa- 
mam diyorsanız, o 
zaman tişörtün temiz 
olan ucuyla lekeli 
kısmı birbirine 
sürtün. Benzer 
materyalleri birbirine 
sürtmek, lekenin 
çoğunu çıkarmada 
etkili olacaktır. Bir 
dahaki sefere bu 
sorundan kaçınmak 
içinse, tişört ya da 
bluzunuzu giyerken 
etek kısmını yukarı 
kaldırın. Böylece 
deodorantı bulaştır
mamış olursunuz. 
Falso: En sevdiğiniz 
ve en rahat 
ayakkabılarınızı bir 
hafta çorapsız olarak 

giydiniz. Tabii sonun
da ayakkabılar 
kokmaya başladı. 
Çaresi: Asla aynı 
ayakkabıyı 2 gün 
üst üste giymeyin. 
Ayaklarınızda sayısız 
ter bezi vardır ve 
bunlar terleme 
olduğunda kokuya 
sebep olan bakteri 
üretirler.
Ayakkabılarınızı gün 
aşırı giyerek bu duru
mu azaltabilirsiniz. 
Ayrıca ayaklarınızda
ki terlemeyi azaltmak 
için antiperspirant da 
kullanabilirsiniz. Eğer 
illa da aynı 
ayakkabıyı üst üste 
giymek istiyorsanız, 
o zaman önerimiz 
Summer Soles 
(http://www.summer- 
soles.com). Dünyanın 
her yerine ürünü gön
deren web sitesinden 
alabileceğiniz bu ince 
tabanlari hem açık, 
hem kapalı

ayakkabılarda kulla 
nabiliyorsunuz. Pek 
çok renk ve dokuda 
olan ürün, teri 
emiyor ve ayakların 
ayakkabı içnde 
kaymasını önlüyor. 
Falso: Beyaz bluz ve 
tişörtlerinizin koltuk 
altına gelen böl
gelerinde sarı 
ter izleri oluştu. 
Çaresi: Beyaz giy
menin ilk koşulu: 
Beyazlarınız, iki 
sezondan daha uzun 
süre dayanmaz. 
Bunun nedeni; siz ne 
kadar dikkatli olur
sanız olsun, zaman 
içinde kaçınılmaz 
olarak ter lekelerine 
boyun eğmeleridir. 
Eğer beyazlarınızın 
koltuk altlarında bu 
lekelerden oluştuysa, 
önce çamaşır suyunu 
deneyin. Bunlardan 
kaçınmak içinse, 
koltuk altı tüyleriniz 
fazla uzamadan kur
tulun; çünkü bunlar 
bakteri oluşumunu ve 
dolayısıyla da ter
lemeyi ve lekelen
meyi artırır. Günlük 
olarak duş alıp, 
antiperspiran kul
lanın. Ayrıca her 
giyişten sonra 
beyazlarınızı 
yıkayın.

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

Okul öncesi dönem ve satranç
Günümüzde okul 
öncesi dönemde 
çocuğun eğitimi 
önem kazanıyor. Hal 
böyleyken, uzmanlar 
hem eğlendirici, hem 
eğitici, hem de zeka 
geliştiri özellikleriyle 
satrancı ailelere özel
likle tavsiye ediyor. 
Gün geçtikçe 
okulöncesi eğitim 
programlarında sık
lıkla rastlanan bir 
oyun/spor haline 
gelen satranç, çocuk
ları hem eğlendiriryor 
hem de eğitiyor. 
Aileler ve eğitimciler 
de duruma kayıtsız 
kalmayıp çocuklarına 
en kısa zamanda bu

oyunu öğretip 
çocuklarını bu spora 
yönlendiriyorlar.
Siz de çocuğunuzun 
satranç öğrenmesini 
istiyorsanız mutlaka 
bu yazıyı okuyun ve 
önerilerimize 
kulak verin...
Okul öncesi 
eğitiminde 
satrancın yararları 
Zihni ve Hayal Kurma 
Gücünü Geliştirir 
Çocuk oyun boyunca 
etkin bir düşünme 
pratiği içindedir.
Hamle düşünür, oyun 
kurgular, nasıl yanıt 
alacağını hesaplar ve 
bu canlı süreci oyun 
sırasında hep yaşar.

TEŞEKKÜR
Bir yakınımız olan kas hastası 

Buse ERDEM’in 
zor günlerinde yanında olan, 
maddi ve manevi her türlü 

desteği esirgemeyen 
Esnaflar Odası Başkanı 
Sayın İbrahim TALAN ve 

Eczacı Sayın Ferruh ERÇEK’e 
teşekkürü bir borç biliriz.

Ömer ELGEZDİ
(Eski GEMPORT çalışanı)

Dikkati Geliştirir 
Oyunda yüz yüze 
kaldığı ve^kalacağı 
pozisyonlar olması 
nedeniyle, isteme 
diği sonuçlarla 
karşılaşmamak için 
dikkatini oyuna ve 
hamlelere yoğun
laştırmak duru
mundadır.
Öngörüyü Geliştirir 
Geleceğe dönük, 
eylemleri ile 
oluşacak sonuçları 
hesap etmek duru
mundadır ” Eğer 
bu taşı oynarsam,

yeni durumun bana 
yararı ve zararı ne 
olacak ?" sorusunu 
kendisine sorar.

Op. Dr. Yaşar ALTUN
- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur.

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 29 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel: (0.224) 513 92 00 
GSM : (0.532) 616 01 53

ELEMAN ARANIYOR
DAMPERLİ KAMYON 

ŞOFÖRÜ Aİ AUNACAKTIA 

KAPTAŞ İNŞAAT 
AGREGA TESİSLERİ

Müracaat Tel:
Ahmet ALGAN 0.533.517 86 20

ELEMAN ARANIYOR
İmam Aslan Dinlenme 

Tesisleri’ndeki İşyerimizde 
yaz sezonunda meyve 
satışında çalışacak 

BAY ELEMAN ARANIYOR. 

0.533. 726 47 00

http://www.gal-pal.com
http://www.summer-soles.com
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Sınav stresine karşı balık, ceviz ve fındık yiyin
Uzmanlar, ÖSS 
sınavının yaklaştığı 
şu günlerin, öğren
cilerde stresin en 
çok arttığı ve yeme 
,davranışlarında 
bozulmaların da en 
sık rastlandığı 
dönem olduğunu 
belirtiyor. 
Sınav tarihi yak
laşırken, öğrenci 
lerde fazla yeme 
veya hiç yiyememe 
gibi sorunların 
-oluştuğunu belirten 
uzmanlar; şikayet 
lere bulantı, kabızlık 
ve ishal gibi sorun
ların da eklenebile
ceğini kaydetti. 
Jinemed Sağlık 
Merkezleri Beslenme 
ve Diyet Uzmanı 
Suzan Elpe, öğren
cilere öncelikli 
olarak mümkün 
olduğu kadar 
stresten uzak dur
malarını, spor yap
malarını ve uyku 
düzenine dikkat 
etmelerini öneriyor. 
Sınav öncesi yiye
cek listelerini 
düzene sokmalarını 
isteyen Elpe, "Yeterli 
ve dengeli beslen
me, bu dönemde 
stresle baş edebil
menin en önemli 
etmenlerinden 
biridir. Sabah 
mutlaka kahvaltı 
ederek güne 
başlamak gerekiyor. 
Araştırmalar 
sabahları düzenli

olarak kahvaltı eden
lerin dikkat düzey
lerinin ve dolayısıyla 
başarı oranlarının da 
arttığını göstermek
tedir. İkinci en önem
li adım ise öğün 
atlamadan az ve 
sık yemek yemektir. 
Uzun süren açlık 
dikkat dağınıklığına 
yol açar. Öğünlerde 
her besin grubundan 
yani et, süt, sebze- 
meyve, tahıl ve yağ 
grubundan mutlaka 
bulundurarak sağlık
lı beslenme ilkele 
rine dikkat etmek 
gerekir” dedi. 
Öğrencilerin genel 
olarak posadan 
zengin tam buğday 
veya çavdar ekmeği
ni, kuru baklagilleri, 
bulgur pilavını, 
sebze, meyveleri 
tercih etmeleri 
gerektiğini belirten 
Elpe, su içmek ve 
hareketi attırmanın 

bağırsakların düzenli 
olarak çalışmasını 
sağlayacak ve olası 
gaz ve kabızlık 
problemlerini en aza 
indireceğinin altını 
çizdi. Elpe, stresle 
başa çıkma yollarına 
değinerek, "En önem 
lisi omegâ-3 yağ 
asitleri ve antioksi- 
dan vitaminleri . 
içeren besinleri 
düzenli olarak tüket
mektir. Omega-3 yağ 
asitleri en çok balı 
ğın yapısında bulun
maktadır. Herkesin 
düzenli olarak hafta
da iki kere balık 
tüketmesi sağlıklı 
beslenmenin ve 
belleği güçlendir
menin bilinen en 
etkili yoludur. Ayrıca 
fındık, ceviz ve 
badem, koyu yeşil 
yapraklı sebzeler de 
iyi birer omega-3 
kaynaklarıdır. Her 
gün 1 avuç kadar 

fındık, ceviz tüket
mek ve sofralarından 
özellikle koyu yeşil 
sebzeleri eksik 
etmemeleri gerekir. 
Sinir sisteminin 
düzenli çalışmasında 
B vitaminlerinin 
olumlu etkisi vardır. 
Bunlar da en çok 
et, tavuk, balık, tam 
buğday ekmeği, 
süt, yoğurt, yeşil 
sebzeler bulunur. 
Ayrıca bol C vitamini 
içeren kuşburnu, 
limon, biber, kivi, 
çilek, yeşil sebzeler 
gibi besinler ve A 
vitamininden zengin 
havuç, kayısı, kavun, 
şeftali, ıspanak, 
yumurta, balık, süt 
gibi besinleri ve 
E vitamininden 
zengin bitkisel 
yağlar, badem, 
fındık gibi gıdaları 
bolca tüketmek 
stresle baş etmek 
için faydalıdır.

Bitkisel çaylardan da 
bu dönemde fay
dalanabiliriz. 
Kafeinden zengin 
çay, kahve yerine 
rezene, kuşburnu 
gibi çaylar çok daha 
faydalıdır" diye 
konuştu.
SINAVDAN ÖNCE 
BESLENME 
STİLİNİZİ BOZMAYIN 
Sınavdan bir gün 
önce de aynı şekilde 
beslenmek gerektiği
ni vurgulayan Elpe, 
dikkat edilmesi 
gereken en önemli 
noktanın alışılmadık 
ve emin olunmayan 
gıdalardan kaçınmak 
olduğunun altını 
çizdi. Elpe, "Herhan 
gi bir nedenle gıda 
zehirlenmesine 
maruz kalmak ertesi 
günkü başarımızı 
olumsuz yönde etk
ileyecektir. Evde 
yemek en uygun 
seçenektir. Açıkta 
satılan besinlerden 
uzak durulmalıdır. 
Az yağlı Ve gaz 
yapmayap yemekler 
tercih edilmelidir. 
Asla çok farklı bir 
beslenme tarzı uygu
lamayın. Akşam 
yemeğini geç 
saatlere bırakmayın 
ve ağır yiyecekler
den kaçının. İyi bir 
uyku için bitki çay
larından yararlana 
bilirsiniz" açıkla
malarında bulundu. 
Kahvaltının önemine 

değinen Diyet 
uzmanı Suzan Elpe, 
"Kahvaltıda alışık 
olmadığınız şeyler 
yemeyiniz. Her 
zaman yedikleriniz 
yani alışık olduğu 
nuz şeyler çok daha 
garantilidir. Aşırı tuz 
ve şekerden kaçın
mak gerekir. 
Bu gıdalar sınav 
sırasında sıvı ihti 
yacınızı arttırırlar. 
Ayrıca fazla şekerli 
gıdalar kan şe 
kerinde düşmeye 
neden olur ve uyku, 
konsantrasyon 
bozukluğuna yol 
açarlar. En iyisi , 
ekmek, peynir, 
yumurta, domates, 
salatalık, birkaç 
zeytin ve sütten 
oluşan bir kah
valtıdır. İstenirse 
1-2 ceviz de ilave 
edilebilir. Sınav 
öncesi çay, kahve, 
kola gibi kafeinli 
içeceklerden uzak 
durmayı da unut
mayın" dedi.Sınav 
sırasında su, taze 
meyve suyu, süt 
tercih edilmesi 
gerektiği kaydeden 
Elpe, yağlı ve tuzlu < 
besinlerden kesinlik
le uzak durulması 
gerektiğini, ufak 
bir parça çikolata 
yenebileceği gibi 
onun yerine kurutul
muş meyvelerin ter
cih edilmesi gerek
tiğini söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt. Md. 543 n 74 
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
LimânBaş. 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.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Temtinali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 5İ2 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anrtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ
KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

PHILIPS j

drnica ( DİVAN) Fakir HE? 

TÜM KALİTELİ MARKALAR 
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK

İDOGTAŞ

ARISTON
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“SAqlAMhk VE EsTETİk BİZİM İşİMİz"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
ÛYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Baytaş Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel :513 42 2i 

513 17 94 
www. baytasinsaat. net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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y'birey
dergisi DERSHANESİ

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 

e-mail: bursa@birey.com

Kurumlar Vergisi’nde ilk üçe giren mükellefler ödüllendirildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yaz başlarken..
Üç gün süren sağanak yağışlardan 

sonra başlayan sıcaklar artık yaz mevsi
minin başladığını duyuruyor bize..

Yaz tatil demektir.
Tatile çıkacaklar programlarını 

bugünlerde yapmışlardır.
Bizde tatil denince yanıbaşımızdaki 

yazlıklar gelir. Devamı sayfa 7’de

Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Sade ve 
Müdür Yardımcısı Mithat Önalan, kurumlar ver
gisinde ilk üçe giren Gemlik Doğal gaz A.Ş., 
Ozan Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Okumuşlar 
Yapı ve Elektrik Malz. Tic. Inş. Nak. firması 
sahiplerini işyerlerinde ziyaret ederek, plaket ve 
teşekkür belgelerini verdiler. Haberi sayfa 2’de

Küçük kızı boş binaya sokan utanmaz adam yakalandı

Tacizci komşusu çıktı 
9 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu 
altı aydan beri taciz ettiği anlaşılan 
R.E. adlı 33 yaşındaki evli ve bir 
çocuk babası şahıs polis tarafından 
yakalandı. Dün Adliye’ye çıkartılan 
R.E. tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Haberi sayfa 3’de

Para karşılığı erkeklerle aşk yapan kadını polis yakaladı

Birlikte olanlar yandı 
Komşuların şikayeti üzerine Emin 
Dalkıran Kordonu’ndaki bir evde para 
karşılığı ilişkiye giren bir kadın suçüstü 
yakalandı. B.K. adlı kadının Bursa Züh 
revi Hastalıklar Hastanesi’nde yapılan 
muayenesinde bulaşıcı hastalık 
taşıdığı saptandı. Haberi sayfa 3’de

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
aAdcmpIi cd. Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UbKENVlLCK, Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM” der ve başarır....__________________________

O ÖZEL AYKENT «ffl 

"İyi bir gelecek Açkent ile boşlar” 
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
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: Ücretlerimize Eğltlm-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Buluşma
ijU Gürhan ÇETİNKAYA

Körfez’in aydınlık yüzü...

Gemlik Körfezi’nin suyu bulandı..
Gemlik Körfez Gazetesi ise gün 

geçtikçe daha çok parlıyor.
Toplumsal aydınlanmaya katkılarını art

tırarak sürdürüyor.
Ahlaksal kirlenmenin önünde bir ket 

olarak duruyor.
Öyle böyle derken...
Fırtınalar, badireler, darbelerin içinden 

eğilmeden bükülmeden geçen gazetemiz 
ilkelerinden ve duruşundan hiç ödün ver
meden 33 yılı devirdi..

Ne mutlu bize ki;
Ömrü yarım aşıra yaklaşan koca bir 

çınarın gölgesinde okurlarımızla buluşu 
yoruz.

Kadri Ağabey..
Titizlikle hoşgörüyü birleştiren dahası 

yaşama geçiren ender bir gazete patronu..
Gerçi patron tanımı onun . 

düşünceleriyle ve uygulamalarıyla çelişir

Çünkü, Kadri Ağabey “patron” dışında 
her şey..

Muhabir..
Mürettip..
Düzeltmen..
Başyazar..
Müessese' Müdürü..
Gazete Dağıtıcısı..
Reklam Müdürü..
Müşteri Temsilcisi..
Aşçı..
İsteseydi de patron olabilirdi..
Kalemini kırardı..
Ensesini kaşıyarak göbeğini hoplatarak 

işini yürütürdü..
Ne var ki patron olarak da kalırdı.
O öyle yapmadı..
Cumhuriyet dedi..
Atatürk Devrimleri ve İlkeleri dedi..
Demokrasi dedi..
Laiklik dedi..
Ve ulusu ulus yapan yüce değerlerin 

ardına düştü..
Ekonomiyi sadece gazetenin yaşaması 

için gereken, düşüncenin yayılması için 
kullanılan bir araç olarak gördü.

Esir olmadı..
Esir aldı..
Bugünlere geldi..
Gemlik gerçekten çok şanslı..
Yalın..
Ulusal değerlere öncelik veren..
Kalemiyle Gemlik’in ve Gemlik’linin 

gelişmesi için çabalayan..
Rotatiflerini insanlık için, onurlu bir 

yaşam için döndüren gazetesi var..
Gemlik Körfezi var..
İyiki de var..
Yaşaması için çaba gösterenlerin eline, 

yüreğine, kalemine sağlık..

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
istiklal Cad.Bora Sok. 

No : 3/B GEMLİK (Akbank 
aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 
Fax : 513 35 95

KÖIIFEIREKİAN

Kurumlar Vergisi’nde ilk üçe
giren mükellefler ödüllendirildi

Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Sade ve Müdür Yardımcısı Mithat Önalan,
kurumlar vergisinde ilk üçe giren Gemlik Doğalgaz A.Ş., Ozan Kimya San. ve 
Tic. Ltd. Şti. ile Okumuşlar Yapı ve Elektrik Malz. Tic. İnş. Nak. firması sahipleri-
ni işyerlerinde ziyaret ederek, plaket ve teşekkür belgelerini verdiler
Elif ESMEN

2005 yılı vergilen 
dirme dönemine 
ait Vergi Dairesi 
sıralamasında 
Kurumlar Vergisi’nde 
ilk üçe giren 
Kurumlar Vergisi 
mükelleflerine 
teşekkür belgesi 
ve plaketleri 
işyerlerine yapılan 
ziyaretle verildi. 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade ile Vergi 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı Mithat 
Önalan, Gemlik 
Kurumlar 
Vergisinde 
beyan ettikleri 
1469.524 YTL 
matrah üzerinden 
446.857 VTl 
vergi ödeyerek 
vergi rekortmeni 
olan Gemlik 
Doğalgaz A.Ş. 
İşletme Müdürü 
Gürkan Belgütay'a 
plaket ve teşekkür 
belgesi verdiler. 
Kimyevi maddeler 
toptan satışı 
yapan Ozan Kimya 
San. ve Tic.
Ltd. Şti. 1143.538 YTL 
matrah üzerinden 
343.061 ile ikinci 
olurken plaket ve 
teşekkür belgesi 
Hüseyin Ozan'a 
verildi.
Son olarak plaket 
ve teşekkür belgesi 
üçüncü sırayı alan 
Elektrikli Ev 
Cihazları Ticareti ile 
uğraşan Okumuşlar 
Yapı ve Elektrik 
Malzeme Tic.
İnş. Nak. Firması 
sahibi Hüseyin 
Okumuş'a verildi. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Sade 
kurumlar vergisi 
sıralamasında 
ilk üçe giren firma 
yetkililerini tebrik 
ederken başarılarının 
devamını diledi.
Sade, "Vergi 
geleceğimiz için 
mutlaka ve mutlaka 
ödememiz gereken 
vatandaşlık görevidir. 
Vergileri ödemeliyiz 
ki devletimizin

M

ide - Gürkan Belgü'
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

NilüferTacizci komşusu çıktı
9 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu altı aydan beri taciz 
ettiği anlaşılan R.E. adlı 33 yaşındaki evli ve bir çocuk 
babası şahıs polis tarafından yakalandı. Dün Adliye’ye 

çıkartılan R.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çocuğu yaşındaki 
bir kız çocuğuna 
tacizde bulunan 
bir kişi, polisin 
yaptığı operasyonla 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, 6 Haziran 
2006 Salı günü 
saat 19.00 
sıralarında
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
karşısındaki 
kullanılmayan 
boş binaya bir 
kız çocuğuyla 
ergin bir erkeğin 
girdiğini gören 
mahalleli, 
şahsı takibe aldılar. 
Boş binanın içine 
giren mahalleli, 
erkeğin kız 
çocuğuna taciz 
etmekte olduğunu 
görerek 
müdahalede ettiler. 
Durum, 155 Polis 
telefonuna bildirildi. 
Mahallelinin 
elinden kurtulan 
tacizci, polis 
gelmeden 
olay yerinden 
kaçmayı başardı. 
KOMŞUSU ÇIKTI 
Tacize uğrayan 
küçük kızın ifadesini

alan polis, tacizcinin 
çocuğun komşuları 
R.E.(33) adlı kişi 
olduğunu belirledi. 
Polis bunun 
üzerine tacizciyi 
aramaya başladı. 
KISKIVRAK 
YAKALANDI 
Önceki gün, 
Küçük Kumla 
yönünden geldiği 
sanılan R.E. ilçenin 
Manastır mevkiinde 
polis ekiplerince

yakalanarak 
göz altına alındı. 
R.E. nin komşuları 
olduğu T. E. (9) 
isimli kız çocuğunu 
yaklaşık 6 aydan 
bu yana taciz 
ettiği ileri sürülürken, 
bir çocuğu olan 
R.E.nin eşinin 
ikinci çocuğuna 
hamile olduğu 
ve olayın ardından 
evini terk ederek 
ailesinin yanına

gittiği öğrenildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
yapılan 
sorgusunun 
ardından dün 
Cumhuriyet 
Savcılığına 
sevk edilen R.E. 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından 
tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
Olay ilçemizde 
üzüntü yarattı.

Para karşılığı erkeklerle aşk yapan kadını polis yakaladı

Birlikte olanlar yandı
önceki akşam Kordonu'nda düzenledi. Savcılıkça
komşuların şikayeti bir evde B.K.(38) BULAŞICI sorgulanan
üzerine bir eve isimli bir HASTALIK ÇIKTI B.K. serbest

• suçüstü yapan kadının evine Evinde bırakıldıktan
polis ekipleri, erkek aldığı erkeklerin olduğu sonra gönderildiği
bir kadını komşuları tarafından ve kendilerinden Bursa Zührevi

' erkeklerle para Emniyet para aldığı Hastalıklar
karşılığı ilişkiye Müdürlüğüne anlaşılan B.K. Hastanesindeki
girdiği gerekçesiyle yapılan şikayet gözaltına alındı. yapılan
gözaltına aldı. üzerine, polis B.K. sorgusunun muayenesinde
Edinilen bilgiye mahkemeden ardından bulaşıcı
göre, Emin aldığı arama Savcılığa sevk hastalık taşıdığı
Dalkıran emriyle eve baskın edildi. öğrenildi.

Nilüfer bir adı da lotus çiçeği...-
Köksüz çiçekler...
Ülkesinden sürgün edilenler koklarmış 

nilüferi...
Efsaneye göre koklayanlar kök sata

mazmış.
Ondan mı kök salamam hiçbir yere...
Kosova'dan soykırımdan kaçan 

babaanne, lap nehrinde mi buldun nilüferi?
Yoksa köyünün bahçesindeki havuzda 

mı kokladın?
Nilüfer büyük sularda yaşayamaz.

Küçücüktür kaybolur.
Okyanuslarda kaybolan bir balıkçı gibi...
Nilüfer çiçeği gibiyim...
Kök salamam hiçbir yere...
Rüzgârın notalarında sazlıklar eşlik eder 

yalnızlığıma bazen.
Bataklıklarla çevrili su evimde köksüz 

yaşarım!
■ Canım yanar beyaz elbiseme dokununca 

çamurlar...
Her an bir yerlerime çamurlar, dikenler 

batabilir.
Nilüfer çamuru yaşatmazmış 

çiçeğinde...
Silkelermiş ...
Çamurla nilüferden bir öykü çıkar mı?
Çamurun içinde çamursuz yaşayabilen 

sürgün çiçeği.
Geceler sessizdir, suevimde...
Maviler yüreğime hareketlendirir, açmak 

«isterim milyonlarca ...
Özgürlüğün türküsünde...
Kar elbisenle üşümem!..
Tenin karardığı anlar örtünürüm seninle.
O anlarda bir dağ köyünden gelen 

çobanın yanık kaval sesinde türkülere yol
cuyum.

Bir sürgüncünün gölyazısında...
Her geçen gün daralan suevimde 

susuzum!
Uzanırım gökyüzüne...
Gökyüzünün oyuncağı yıldızlara ...
Yağmurun susuzluğumu giderir mi?
Bulutların beni taşır mı?
Fırtınalara dönüştüğünde de saklar- 

mışın beni yüreğine...
Tenin karardığında uyanmamak isterim, 

rnavfffğfrıe ...
Leylekler de mi küstü, ne zamandır 

uğramazlar suevimin çatılarına...
Demek ki, bu yaz da suevim susuz!
Özgürlük çiçeği imiş Nilüfer...
Bataklık da nasıl başarır özgür 

katmayı?
Gölyazımda sazlıklar bataniyemdir. ...
Bırakıyorum köksüz bedenimi nehrine...
Kaybolur muyum nehrinde?
Alışık değilimdir nehirlerde sevişmeye.
Bataklıklar, havuzlar, minik dereler 

soluğum.
Kır çiçeklerinin, iğde kokularına açarım 

beyaz penceremi ...
Aniden gürleyen yıldırımla, şimşekle 

uyanırım çaresiz.
Depremle** suevimde hep.

ABONE OLDUNUZ MU?

2Öİ77T5 abone OLUN SSLMliiJ OKUYUN OKUTUN
GÜNLÜK SİYASİ OAZE T t
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Cumhuriyet İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencileri kitap kurdu oldu
Elif ESMEN
Cumhuriyet 
ilköğretim Okulu 
öğrencileri arasında 
başlattıkları "bakkal 
defteri-serbest 
piyasa" adı altında 
kitap okuma 
kampanyasında 
en çok kitap 
okuyan öğrencilere 
sınıflarında 
düzenlenen törenle 
ödül verildi.

2-B sınıf öğretmeni 
Halit Mehdigil, 
çocuklara kitap 
okumayı alışkanlık 
haline getirmek 
amacıyla geliştirdiği 
üç kademeden 
oluşan kampanya 
ile topladıkları 
kitapları 
öğrencilerin 
isteği doğrultusunda 
kitaplık, öğretmen 
yada görevli öğrenci 

engeline takılmadan 
çocukları kitaplarla 
baş başa bıraktık
larını söyledi.
Öğretmen Mehdigil, 
"Okula ilk başlayan 
öğrencilerin 
anadilini özgürce 
kullanabilmeleri 
için kesinlikle 
utandirılmamaları 
gerekiyor.
Ailelerin ve öğret
menlerin çocuğu 

olduğu gibi kabul 
ederek okumalarıyla 
alay edilmemeli.
Çocuk kendiliğinden 
özgüvenini 
kazanmaya başlar, 
velilerimiz okul 
toplantılarına 
katılarak öğrenci 
/erimize verdikleri 
destekten dolayı 
teşekkür ediyorum. 
Aynı zamanda 
okulumuzda

başlattığımız 
Veli kitap okuma 
kampanyasına 
katılan 47 öğrenci 
velimizi de tebrik 
ediyorum" dedi. 
Bu yıl İkincisi 
düzenlenen kitap 
okuma kampanyasın
da Elif Poyraz

256 kitap okuyarak 
birinci oldu.
Ceren Es 231 
kitap okuyarak 
ikinci, geçen 
senenin birincisi ' 
olan Büşra Ballandı 
ise 210 kitap 
okuyarak üçüncü 
oldu.

I msMtomra l
| Her Çeşit Emlak |
I 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? g 
| 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı |
| Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkanS ” ’ " ' n . " I_ _ _ _ _ _ _ Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire _ _ _ _ _ _ |

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan, s 
1 Önünde 115 m2 Bahçeli S
j K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik S

| Dr. Ziya Kaya Mahallesi 3 oda 1 Salon Satılık Daire |S
I

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

W EL KOYUN
^ea' îe'S'm V6 *ıa*tınız<*an ^'e mesa' a*ın'

melkoyuii.com www.tema.org.tr
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

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ve Azot kavşağına 400 m2ı2 uzaklıkta »w . ulu f*» rdA. IV 41

SEKER SİGORTA f
Macide ÖZALP gTel:5132474 Fax:5141021

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN TOV El El E VAKFI 
BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN İVIVULCLU YrtlMJ

GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA OYAKBANK
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505ffl

ÇEKİNMEYEN KAHRAMAN î'31?,^,9,9?6
7 . . . . . Faks: 4310/ 36

GAZİLERİMİZ İÇİN web: www.elele.org.tr

melkoyuii.com
http://www.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr
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Kumla’daki Deniz Bar yıkıldı Gemlikspor kongresi ertelendi
—

....... c

Eli! ESMEM
Küçük Kumla 
İskelesi yanında 
uzun yıllardan 
bu yana atıl 
vaziyette bırakılan 
Deniz Bar 
nihayet yıkıldı. 
Kumla Belediye 
ekiplerinin 
denetiminde 
yıkılan ünlü

Deniz Bar artık 
tarih oldu. 
Denize çakılan 
beton ayaklar 
üzerine yapılan 
ve uzun yıllar 
Kumla eğlence 
dünyasına 
hizmet veren 
Deniz Bar yaklaşık 
sekiz yıldan bu 
yana tehlikeli

görüntü vermesi 
nedeniyle bir 
süre önce Küçük 
Kumla Belediye 
Meclisi tarafından 
yıkım kararı 
alınmıştı.
Geçtiğimiz 
günlerde Küçük 
Kumla Belediyesi 
tarafından iş 
makineleriyle yıkıldı.

Seyfettin ŞJEKERSÖZ
Gemllkspor'un dün 
yapılması gereken 
olağan kongresi 
çoğunluk 
sağlanamadığı 
gerekçesiyle bir 
hafta sonraya 
ertelendi.
Başarılı olmasına 
rağmen beklenen 
desteği bulamayan 
Gemlikspor'da

kan değişimi 
beklenirken 
kongrenin ertelen
mesi üyeler 
tarafından tepki 
ile karşılandı. 
Dün akşam saat
lerinde kongrenin 
yapılacağı Belediye 
Meclis Salonu önüne 
gelen Gemlikspor 
üyeleri, kapının 
kapalı olması

karşısında 
şaşkınlık yaşadılar. 
Gemlikspor 
yönetiminde 
genç sporseverlerin 
görev alacağı 
beklentisi içinde 
bulunan taraftarlar 
yeni yönetimlerini 
seçmek için bir 
hafta daha 
beklemek zorunda 
kaldılar.

GEMLİK ROTARY DERNEĞİNDEN
GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 2 Temmuz 2006 Pazar 
günü saat 20.oo’de Atamer Turistik Tesisleri Gemlik adresinde 
yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrası
4-1 Temmuz 2007 tarihine kadar geçerli olacak bütçenin 

görüşülmesi
5-1 Temmuz 2006 - 30 Haziran 2007 tarihleri arasında görev 

yapacak asil ve yedek üyelerin seçimi
6- Gelecek dönem başkanının saptanması
7- Rotary 2440. Bölge Federasyon Genel Kuruluna katılacak 

üyelerin seçilmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEWHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Olgunlar Turnuvasının kuraları çekildi
Seyfettin SEKERSÖZ

2006 yılı geleneksel 
Kaymakamlık 
Kupası Olgunlar 
Futbol Turnuvası’nda 
kuralar çekildi.
İlçe stadında

bulunan İlçe Spor 
Müdürlüğü’nde 
katılan takımların 
temsilcilerinin 
gözetiminde 
yapılan kura 
çekiminde ilk

maçı 21 Haziran 
2006 Çarşamba 
günü saat 18.oo’de 
Emniyetspor ile 
Şahinyurduspor 
oynayacak.
İkincisi düzenlenen

Olgunlar 
Turnuvasına 
bu yıl 8 takım 
katılırken final 
maçı 12 Temmuz 
2006 Çarşamba 
günü oynanacak.

İki grupta 
oynanacak 
maçlarda birinci 
grupta Emniyetspor, 
Yıldızspor, 
Şahinyurduspor 
ile Milli Eğitimspor

yer alırken ikinci 
grupta Askeri 
Veteriner Okulu, 
Güzel Nakliyat, 
Karadenizspor ve 
Petrol İş takımları 
yer alıyor.

Ergin izcileri Kampı sona erdi
I Elif ESMEN

Bursa Osmangazi 
Ergin İzciler grubu 
kaldıkları
Orman Kampı’nda 
izci ateşi yakarak 
Küçük Kumla'ya 
veda ettiler.
Küçük Kumla 
Orman Kampı 
sahiline çadır 
kurarak dört gün 
kamp yapan 
Bursa Osmangazi 
Ergin İzci gurubu 
hazırladıkları 
skeçler ve oyunlarla 
unutulmaz bir 
geceyle Kumla’dan 
ayrıldılar.
Eski izcilerden 
Rıza Kaya’nın 
organizasyonuyla 
gerçekleştirilen 
gece ilk olarak 
doğudaki köy 
ağalarının hakimiyeti
ni esprili bir dille 
anlattılar, izciler, iki 
erkeğin bayan 
kuaföre gitmelerinin 

ardından başlarına 
gelen olayları 
canlandırarak misafir
leri eğlendirdiler 
Karadeniz insanın 
zekası ile ilgili 
skeçler, izci oyunları 
ve çılgın yönetmen 
adlı oyunlarının 
ardından tiyatro 
gösterisi Amerika 
Başkanı George 
Bush'u anlatan 
'co nerede' adlı 
oyunla sona erdi. 
Skeç ve oyunların 
ardından kamp 
ateşi yakan izciler 
söyledikleri izci 
ve veda marşıyla 
kamp dönemini 
bitirdiler.
Küçük Kumla da 
kamp kurarak 
yaptıkları hizmetler
den dolayı Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre adına Halkla 
İlişkiler Müdürü 
Günay Konak,

Kumla kampına 
katılan okullardan 
Bursa Atatürk Lisesi 
öğrencileri ve Lideri 
Nilgün Başkan, 
Hasanali Yücel 
Lisesi öğrencileri ve 
Lideri Faik Kaptan, 
Süleyman Çelebi 
Lisesi öğrencileri ve 

Lideri İsmail Canalır, 
Hürriyet Endüstri 
Meslek Lisesi öğren
cileri ve Lideri 
Ahmet Cengiz'den 
oluşan Bursa 
Osmangazi 
Ergin İzciler adına 
İzci lideri Ahmet 
Cengiz'e çiçek 

ve plaket vererek 
teşekkür etti. 
Kendilerine göste 
rilen misafirperverlik
ten dolayı başta 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre 
olmak üzere 
belediye personeline, 

Kumla Jandarma 
Karakol personeline 
ve Kumla halkına 
teşekkür eden 
Lider Ahmet 
Cengiz gittikleri 
her yerde topluma 
hizmet etmeye 
devam edeceklerini 
söyledi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

Yaz başlarken..
Aslında bizim sahillerimiz bize göre 

tatil yerleri değil, değişik bir ortamdır.
Gürültünün, düzensizliğin, kirliliğin 

bulunduğu yerlerde tatil yapılır mı?
Tatil dinlencedir.
Bedenin ve beynin kendini yenileme

sidir.
Oysa bakın iki tatil beldemizde 

yaralamalı olaylar başladı bile..
Tatil başlamadan kan aktı.
Bu bölgemizin tanıtımına katkı 

sağlamıyor her halde.
Ama yazın başlangıcında, Küçük 

Kumla ve Kurşunlu Beldelerinde 
gençler arasında bıçaklı kavgalar ve üç 
beş kişinin birden yaralanması iyiye 
alamet değildir. Bir işarettir.

Buna bakarak kötümser olmaya da 
gerek yok.

Geçtiğimiz yıllar olaysız yazlar 
yaşadık.

Veya az olaylı...
Gemlik ve Küçük Kumla Jandarma 

Komutanlıklarına yeni atamalar yapıldı.
İş sıkıya alınmadığı zaman ipin ucu 

kaçabilir.
Yeni komutanlar geldiğinde, güvenlik 

konusunda işi sıkı tutacaklarını sanıyo
rum.

En önemli konulardan biri de 
gençliğe yönelik uyuşturucu ile 
mücadele.

Geçtiğimiz günlerde bunlara vurulan 
darbe devam etmeli.

Gemlik Rotaract 
Kulübü olağan 
toplantısında 
Hayvan hakları 
konusu anlatıldı. 
Rotaract 
Kulübünün 
Başkanı Anıl Zana, 
Asbaşkan Pelin 
Aslan, Genel 
Sektreter Yelda 
Baykız ve 
diğer üyelerin 
bu haftaki konuk 
konuşmacıları 
Sayman Ali Berker 
Akıncı, Emekli 
Veteriner 
Hekim Binbaşı 
Mehmet Çelik'di. 
Toplantıda 
konuşan Veteriner 
Hekim Çelik, 
hayvan ve 
insan ilişkilerinin 
önemine değindi. 
1978 yılında Unesco 
tarafından kabul 
edilen “Hayvan 
Hakları Evrensel 
Bildirgesi” hakkında 
genel bilgiler 
veren Çelik 
ayrıca, bu bildirgeye 
uygun olarak 
ülkemizde 
çıkarılan 5199

sayılı Hayvan 
Hakları Kanununa 
değinerek, yasaların 
çıkartılmasından 
çok onların 
icraatlarının 
gerçekleştirilmesi 
için toplumun 
bu konuda 
bilgilendirilmesi 
ve eğitilmesi 
gerektiğini söyledi.

^0^MÜHENDİSLİKLTD.ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

(Isı san)
AKILLI ISITMA 

SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

KOMBİ »KLİMA A HAVALAN
»KAZAN ♦ BUHAR &KIZGII
»KALORİFER TESİSATI 
»DOĞALGAZ Iel.üU55TV|B.51

o...

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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82 bin emekliye 
100 YTL ek ödeme
Emekli 
Sandığı 
Genel 
Müdürlüğü, 
5473 Sayılı 
Kanun uya 
rınca MİT ve 
Emniyet Hiz 
metleri ile 
çarşı ve 
mahalle bekçisi 
kadrolarından emek
li aylığı alanlara, 
100 YTL ek 
ödemede bulunuyor. 
Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, Kanun 
uyarınca, Sandıktan 
MİT ve Emniyet 
hizmetleri ile bekçi 
kadrosu unvanıyla 
emekli aylığı alan
lara 1 Nisan 2004 
tarihinden itibaren 
aylıklarıyla birlikte 
100 YTL ilave 
ödeme yapılmaya 
başlandı.
Bunlardan ölenlerin 
aylığa müstahak dul 
ve yetimlerine de, 
100 YTL'nin aylık

bağlama oranına 
isabet eden miktarı 
kadar ayrıca öde 
mede bulunuluyor. 
Halen sosyal güven
lik destek primi 
ödemek suretiyle 
çalışanlar dahil, 
herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna 
tabi çalışanlar, bu 
ödemeden yarar
lanamıyor.
Emekli Sandığı, 
Kanun kapsamına 
giren 82 bin kişinin 
adreslerine 
konuyla ilgili bir 
yazı ve beyanname 
göndererek, bu 
kişilerin durumları
na ilişkin 
beyanda bulun
malarını istedi.

Öğretmen adaylarına yeni ders
YÖK, eğitim fakül
telerinde yeniden 
düzenleme yaparak, 
yeni dersler ve uygu
lamalar getirdi. YÖK 
Başkanvekili Prof. 
Dr. Isa Eşme, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
ilköğretim ve 
ortaöğretim 
ders programlarını 
değiştirdiğine işaret 
ederek, bunun, öğret
men adaylarının 
yeterliliklerinin üst 
düzeye çıkarılması 
ihtiyacını doğur
duğunu söyledi. 
Bu çerçevede, yak
laşık 8 yıldır okutulan 
öğretmen yetiştirme 
ders programlarının 
yeniden ele alındığını 
ifade eden Eşme, 
eğitim fakültelerinin 
öğretim üyelerinden 
25 kişilik program 
yenileme grubu oluş
turulduğunu belirtti. 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan da 2 
yetkilinin çalışmalara 
katıldığını kaydeden 
Eşme, "paydaşların 
katılımını geniş 
şekilde sağlamaya 
çalıştıklarını ve yeni

programların ortak 
aklın ürünü olarak 
çıkmasına özen 
gösterdiklerini" 
vurguladı.
Yeni ders program
larında genel kültür 
derslerinin ağırlığının 
artırıldığını ifade 
eden Eşme, "bu 
değişiklikle üniver
site düzeyinde 
yetiştirilen öğretmen 
adayına, aydın bir 
kişide bulunması 
gereken entelektüel 
donanım kazandır
manın amaç
landığını" söyledi. 
Eşme'nin verdiği 
bilgiye göre, eğitim 
fakültelerindeki 
öğretmen yetiştirme 
ders programlarında 
yapılan değişiklikler 
ve uygulama 
esasları şöyle: 
- Ders programlarının 
yüzde 50-60'ı alan 
bilgisi ve becerilerini, 
yüzde 25-30'u öğret
menlik bilgisi ve 
becerilerimi yüzde 
15-20'si genel kültür 
derslerini içerecek, 
- "Çakılı ders" uygu
laması daha esnek

olacak. Fakülteler 
yöresel özelliklere 
göre, ders program
larının yaklaşık 30'u 
oranındaki dersleri 
kendileri belirleye
bilecekler. Böylece 
seçmeli ders ola 
nağı artmış olacak. 
- Öğretmen adayları, 
köy okullarında bir
leştirilmiş sınıflarda, 
yatılı ilköğretim 
bölge okullarında da 
staj yapabilecekler, 
- Genel kültür ders
leri olarak Bilim 
Tarihi, Türk Eğitim 
Tarihi, Felsefeye 
Giriş dersleri 
konulacak.
- Eğitim fakül
telerinde 
"Topluma Hizmet 
Uygulamaları" dersi 
de okutulmaya 
başlanacak.

Bu ders, tüm öğret
menlik programları 
için zorunlu olacak 
ve bir yarıyıl sürecek. 
Öğrenciler bu derste 
toplumun güncel 
sorunlarını belirleme 
ve çözüm üretmeye 
yönelik projeler 
hazırlayacaklar.
- Zorunluluk 
olmadıkça, derslerin 
yarıyılları değiştiril 
meyecek.Yeni ders 
programları, 2006- 
2007 eğitim-öğretim 
yılından itibaren 
uygulanmaya 
başlanacak. 
Dekanlıklar, 
seçmeli dersleri 
belirleyerek son 
şeklini verecekler ve 
bu programları 1 
Eylül 2006 tarihine 
kadar YÖK'e 
gönderecekler.

Türkiye'nin SÛpermârkdlar 'mdjn onyız.

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

bahar çiçek açtı 
Haziran sonuna kadar 
: L75 ¥Tl olarak sabİtlodİkU 

444 2 288

İmam Ilı

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Gelir vergisine 
yeni düzenleme Internet ücrelerinde

Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 
TBMM'de yasalaş
masının ardından, 
Gelir Vergisi 
Kanunu'nun 
peniden düzenlenme
sine dönük çalış
malara da hız verildi. 
Gelir ve kurumlar 
vergisinin, 
"Kazanç vergisi" 
olarak tek çatı 
altında toplanması 

da değerlendiriliyor. 
Vergi Konseyi ile 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ve Gelir 
Politikaları Genel 
Müdürlüğü yetkilileri, 
Gelir Vergisi 
Kanunu'nun yeniden 
yazımı için 
kapsamlı bir 
çalışma yürütüyor. 
Bu çerçevede ilk

•aşamada, İtalya, 
Rusya, Hollanda, 
Almanya, İngiltere,

* İsrail, Ispanya, 
Güney Kore, Yeni 
Zelanda, Avustralya, 
Avusturya, Güney 
Afrika, Çek 
Cumhuriyeti ve 
Slovakya'nın gelir 
vergisi rejimleri mer

cek altına alındı. 
Daha sonra da 
Türk Gelir Vergisi 
Kanunu'nun aksayan 
yönleri tespit edildi 
ve yabancı ülke 
uygulamaları da 
dikkate alınarak, yeni 
düzenlemede yer 
verilmesi gereken 
hususlar belirlendi. 
Vergi Konseyi, çalış
malar sırasında 
gelir ve kurumlar 

vergisinin 
kaldırılarak, 
yerine "kazanç 
vergisi" getirilmesini 
önerdi.
Konsey temsilcileri, 

OECD ülkelerinin 
büyük bölümünde, 
gelir ve kurumlar 
vergisinin tek çatı 

altında toplandığını, 
böylece vergide 
basitlik, işlemlerde 
de kolaylık sağ
landığını ifade etti. 
Yeni Gelir Vergisi 
çalışmalarında, 
gelirin yeniden 
tanımı, serbest 
mesleğe beyin 
amortismanı, ev 
ekonomisinin 
teşviki, zirai 
kazançların 
vergilendirilmesinde 
ürün çeşitliliği ve 
arazi ölçüleri gibi 
yem kriterler, basit 
usulün değiştirilme
si, yatırımlara yönelik 
yeni bir teşvik 
mekanizması oluştu- 
rulmasrgibi konular 
üzerinde duruluyor.

indirim yapıldı
Türk Telekomüni
kasyon A.Ş, dial up 
(çevirmeli) internet 
bağlantı ücretlerinde 
önceki günden 
geçerli olmak üzere 
yüzde 15 oranında 
indirim yaptı. 
Türk Telekom Genel 
Müdürü Paul Doany, 
Türk Telekom'un 
adil, bir rekabet için 
bütün internet servis 
sağlayıcılarına eşit 
davrandığını kayde 
derek, ADSL’in 
Türkiye'nin gelişmesi 
için çok önemli 
olduğunu, bu 
hizmetlerin daha 
iyi olması için reka

beti artırmak gerek
tiğini söyledi. Doany,' 
"Telekomünikasyon 
Kurumuna>yeni 
ADSL tarifeleri ve 
yeni hizmetlerle ilgili 
başvuruda bulunduk. 
Bu konuda yakın 
zamanda büyük 
ilerlemeler kaybede
bileceğimizi 
umuyorum" dedi.

Türk Telekom'un 
ADSL hizmetlerine 
bazı müşterilerinin 
ulaşamadığını ifade 
eden Doany, "dial 
up" bağlantıyı 
tercih eden bu 
müşterilere yüzde 
15 oranında 
indirim yapıldığını 
belirtti. Doany, 
bu uygulamanın 
yeni tarifelerin bir 
başlangıcı olacağını 
vurguladı. Türk 
Telekom, internet 
hizmetlerine 
145, 200 ve 
882'li hatlardan 
dial up bağlananlar 

için geçerli olmak 
üzere normal 
saatlerde 207,3 
saniye olan kontör 
atış süresini 
243,9 saniyeye,, 
indirimli saatlerde 
414,6 saniye olan 
kontör atış süresini 
de 487,8 saniyeye 
çıkardı. Yeni 
tarifenin aynı 
ücrete yüzde 17 
oranında daha fazla 
süreli internet 

'erişimine imkan 
sağladığı, bunun da 
yüzde 15 oranında 
indirime karşılık 
geldiği belirtildi.

TEŞEKKÜR
Gazetemizin 34. ncü yayın yaşamına 
başlaması nedeniyle bizleri kutlayan. 

İlçe Kaymakamı Sayın Mehmet BAYGÜL’e 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Sayın Kemal AKIT’a, 
Ticaret Borsaşı Başkanı

Sayın Mehmet DİLLİOĞLU’na 
daire müdürlerine, 

siyasi parti başkan ve yöneticilerine, 
eş, dost ve okurlarımıza, 

çiçek gönderme nezaketinde bulunanlara, 
telefon, faks ve e-mail gönderenlere 

teşekkür ederiz.

GEMLİK KÖRFEZ

ELEMAN ARANIYOR
KAPAKLI KÖYÜ’NDE BULUNAN 

TERSANEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE; 
KAYNAKÇI, DEMİR MONTAJ USTALARI, 

KALFALARI ve 
YARDIMCI ELEMANLAR ARANIYOR... 

(SERVİS VE SİGORTALI) 

BİLGİ İÇİN: 0.532 235 28 05

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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OSS’ye girecek olanlara sınav önerileri
Uzman Psikolog 
Merve Soysal, 
ÖSS'ye girecek 
gençlere, "Sınav 
sırasında bedeninizin 
gevşemesine izin 
verin. Kollarınızı iki 
tarafa açın, göz
lerinizi kapatın ve 
zihninizi olabildiğince 
boşaltın" 
önerisinde bulundu. 
Soysal, genellikle 
duygusal ve fiziksel 
belirtilerle kendini 
gösteren sınav 
kaygısının bu 
dönemde pek çok 
gençte görüldüğünü • 
kaydetti.
Bu kaygının gençler 
üzerinde büyük bir 
baskı yaratıp, perfor

“Vejetaryen olmak sağlıklı mı?”
Vejetaryenlik hakkın- 
daki bilginiz ne 
kadar? Eğer 
vejetaryenlikten 
anladığınız, ömür 
boyu tıka basa 
sebze ve meyve 
yemekse, bu 
yazıyı okuyun.
Vejetaryen 
denildiğinde ilk akla 
gelen "et yemeyen 
kişi" tanımıdır.
Oysa uygulamaya 
bakıldığında işin bu 
kadar basit olmadığı 
ve vejetaryenliğin de 
alt grupları olduğu 
görülüyor. Hemen 
hemen hiçbir veje
taryen, et, balık ve 
tavuk yemese de, 
kişilere göre yen
meyen besinler fark
lılık gösterebiliyor. 
3 tip vejetaryen var: 
1. Lakto-ovo veje
taryenler: Bunlar 
peynir, yoğurt ve 
yumurta yerler, 
süt içerler.
2. Lakto vejetaryen
ler: Süt içerler, 
yoğurt ve peynir yer
ler. Ancak yumurta 
ve yumurta içeren 
besinleri yemezler. 
3. Veganlar: En sıkı 
şekilde vejetaryen 
olanlardır. Hiçbir 
hayvansal ürünü 
yemezler.
İyi planlanmış bir 
vejetaryen beslenme 
programı sağlıklı ve 
aynı zamanda da 
bazı hastalıkları 
önleyici olabilir.
Hangi besinleri yiyip 
yemeyeceğinize 
göre, protein ala
cağınız besin 
kaynakları da değişe
cektir. Örneğin; 
veganlar protein için

manslarını yeterince 
sergileyememelerine 
sebep olabileceğini 
dile getiren Soysal, 
"Bu durum duygusal 
yönden panik hissi, 
sinirli olma, ağlama, 
aşırı engellenmiştik 
hissi, şaşkınlık, 
unutkanlık şeklinde 
kendini göstere
bilirken, fiziksel yön

baklagilleri ve tahıl 
ürünlerini tercih 
ederken, lakto- 
ovoların protein 
konusundaki- 
seçenekleri daha 
geniş. Ayrıca sebze 
ve meyveler de, 
gereken enerji, 
lif, vitamin ve 
mineralleri 
sağlarlar.
Bu nedenle çocuklar, 
hamileler ve emziren 
kadınlar da veje
taryen olabilir. Buna 
karşılık vegan olan 
çocuklarda, B-12 
vitamini eksikliği ve 
eğer yeterince güneş 
görmüyorlarsa 
D vitamini eksikliği 
olacaktır. Bu türden 
besleyenler harici 
olarak alınacak 
vitaminlerle 
takviye edilebilir. 
Kalsiyum, demir 
ve çinko açısından 
zengin besinlerden 
bolca tüketilmelidir. 
Vejetaryenler için 
beslenme planı 
Aşağıdaki önerileri 
ve diyet planı 
tablosunu dikkate 
alarak, vejetaryen 
olarak sağlıklı bir 
hayat sürdüre
bilirsiniz:
Tahıl ürünlerini, 
sebze, meyve, 
baklagil, yemiş ve 
yiyebiliyorsanız süt 
ürünleri ve yumurta 
gibi farklı besin gru-. 
plarından gıdaları 
tüketin.
İşlenmemiş gıdaları 
tercih edin. Yağlı, 
şekerli ve işlem 
görmüş besinlerden 
uzak durun.
Bol ve çeşitli 
sebze ile meyve 

den de kalp 
atışlarının hızlanması, 
mide bulantısı, 
titreme, kasılma, baş 
ağrısı veya aşırı 
terleme şeklinde 
sergilenebilir" dedi. 
Hayatta birçok şey 
gibi sınav kaygısının 
da sonradan edinilen 
bir davranış olduğu
na işaret eden 

tüketin. Eğer süt 
ürünleri ve yumurta 
gibi hayvansal 
ürünler yiyorsanız, 
bunların az yağlı 
olanlarını tercih 
edin. Özellikle 
peynir ve yağ 
açısından 
zengin diğer 
süt ürünleri ile 
yumurtaları 
içerdikleri doymuş 
yağ nedeniyle 
sınırlı olarak 
tüketin. Ayrıca 
bazı vejetaryen 
diyetlerde, bu 
besinlerin sıkça 
tüketilmesi, 
zamanla bitkisel 
gıdaların yerini 
almasına neden 
olabiliyor.
2 yaşından küçük 
çocuklarda yağı 
sınırlamayın. 
Daha büyük çocuk
lara, doymamış yağ 

Op. Dr. Yaşar ALTUN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur.

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MIGR0S yanı) GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 29 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel: (0.224) 513 92 00 
GSM: (0.532) 616 01 53

İmam Aslan Dinlenme 

Tesisleri’ndeki İşyerimizde 
yaz sezonunda meyve 
satışında çalışacak * 

BAY ELEMAN ARANIYOR. 

0.533. 726 47 00

Soysal, bununla, 
önce sebebini 
belirleyerek, sonra da 
birtakım yöntemler 
kullanarak başa 
çıkılabileceğini 
kaydetti.
Sınav kaygısını azalt
manın en temel yolu
nun, bilgi eksikliğini 
minimuma indirmek 
ve konulara ola
bildiğince hakim 
olmak olduğunu 
belirten Soysal, 
"Sınav sırasında 
bedeninizin gev 
şemesine izin verin. 
Kollarınızı iki tarafa 
doğru açın, göz
lerinizi kapatın ve 
zihninizi olabildiğince 
boşaltın" 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

ELEMAN ARANIYOR

oranı yüksek olan 
besinlerden (yemiş, 
fındıkyağı, avokado 
ve bitkisel yağlar 
gibi) de verin. Böy 
lece enerji ihtiyaçları 
nı ve gereken 
besleyenleri bunlar
dan karşılayabilir.

DAMPERLİ KAMYON 
ŞOFÖRLERİ ALINACAKTIR

KAPTAŞ İNŞAAT 
AGREGA TESİSLERİ

Müracaat Tel: i
Ahmet ALGAN 0.533.517 86 20

ELEMAN ARANIYOR
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Kiraz her derde deva
Trabzon - Ordu 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü 
öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Turan 
Karadeniz, 
kirazın stresi 
Jok ettiğini, 
menopoz 
döneminde faydalı 
olduğunu söyledi. 
Karadeniz, 
kirazın gen 
merkezinin 
Giresun ve 
çevresi olarak 
gösterildiğini, 
ancak hemen 
hemen bütün 
Anadolu'da 
yetiştiğini belirtti. 
Kirazda karbon
hidratlar, pektin 
maddeleri, 
organik asitler, 
B2, C ve A 
vitamini 
bulunduğunu 
ifade eden 
Karadeniz, "Kiraz 

Ynide, bağırsak ve 
idrar yolları hastalık
larında çok faydalı 
olup, karaciğer 
rahatsızlıklarına da 
şifalı gelmektedir" 
dedi.
Kirazın kanı 
sulandırdığını 
ve temizlediğini 
kaydeden 
Karadeniz, 
"Karaciğer ve

safrayı temizler. 
Böbreklerde biriken 
zararlı maddelerin 
atılmasına yardımcı 
olur, kabızlığı 
giderir, hazmı 
kolaylaştırır. Aç 
karnına yenen kiraz 
zayıflatır. Kiraz 
midedeki yara, 
iltihap ve çıbanları 
temizler. Kiraz 
yenmeye devam 
edilirse böbrek ve 
mesane yollarını 
kumlardan temizler, 
karaciğer şişliğine 
iyi gelir, safra 
akışını normale 
döndürür, 
sinirleri 
kuvvetlendirir" 
diye konuştu. 
Kirazın stresi 
yok ettiğine dikkati 
çeken Karadeniz, 
"Romatizma, damar 
sertliği ve mafsal 
kireçlenmesine

faydalıdır.
Menopoz 
döneminde 
faydalı olmaktadır. 
Kiraz meyvesi 
ağrıların 
dindirilmesinde 
aspirinden daha 
fazla etkili oluyor. 
Araştırıcılar 
bu etkiyi kirazda 
bulunan 
’antosiyanin' isimli 
kimyasalın yaptığını 
bildirmektedirler. 
Kirazda 12-25 
miligram arasında 
antosiyanin bulun
makta ve bu 
maddenin ağrı 
kesici etkisinin 
aspirinden on kat 
daha fazla olduğu 
bildirilmektedir. 
Araştırıcılara göre, 
günde 20 kiraz 
yemek bir aspirin 
almakla eşdeğer 
görülüyor" dedi.

Cilt kanserinin temeli 
çocukluktan geliyor

Genellikle sağhk 
verici olarak 
algılanan hayat kay
nağımız güneşin, 
her zaman faydalı 
olmadığı, uzun süre 
güneşe maruz 
kalmanın cilt yanık
ları ve cilt kanserine 
neden olabileceği 
bildirildi.Güneş 
ışığının içindeki 
ultraviyole ışınlara 
(UV), UV-A ve UV-B 
uzun süre maruz 
kalındığında cilt 
yanıklarına yol aça
bileceğini ifade eden 
uzmanlar, tekrar
layan cilt yanık
larının cilt kanserine 
neden olacağını 
belirterek, 
"Normalde atmosfer 
ve ozon tabakası 
dünyaya ulaşan UV 
ışını miktarını azaltır. 
Fakat ozon 
tabakasının incelme
si ile dünyaya 
ulaşan UV ışını 
miktarı artmıştır. 
1973'ten beri en 
ciddi cilt kanseri 
olan melanomanın 
sıklığı yüzde 150, 
aynı dönemde 
melanomadan ölüm 
vakaları da 
yüzde 44 oranında 
artmıştır. 
Bir insanın tüm 
yaşamı boyunca 

aldığı UV ışınlarının 
yarısından fazlası 
çocukluk çağında 
alınır, çünkü dışarıda 
geçirdiği süre bu 
dönemde maksi
mumdadır.
Hayatında bir kere 
su toplamış güneş 
yanığı olan bir 
kişinin melanomaya 
yakalanma riski, 
yanığı olmayanlara 
göre iki kat fazladır. 
Her yanık ile bu risk 
iki kat artar. Cilt 
kanserinden korun
manın en iyi yolu, 
cilt yanıklarını önle
mektir" dedi.
"SU DOLU KABAR
CIKLAR 2, DERECE 
YANIKTIR"
Uzun süre güneşe 
maruz kalındığında 
UV ışınlarının ciltte 
önce kızarıklık, daha 
uzun süreli 
hasarlarda da 
içi su dolu baloncuk
lara sebep olduğunu 
açıklayan Çocuk 
Sağlığı, Hastalıkları 
ve Yenidoğan 
Uzmanı Dr. Özlem 
Ekiz Yörükalp, 
"Kızarıklık, ağrı, 
şişme güneşten 2-4 
saat sonra başlar, 24 
saatte maksimuma 
ulaşır. Bu birinci 
derece yanıktır. İçi 
su dolu kabarcıklar 

olduğunda yanık 
artık ikinci derece 
olmuş demektir. 
Üçüncü derece 
yanıklarda kabuklan
malar olur, güneş 
üçüncü derece 
yanığa sebep olmaz" 
şeklinde konuştu. 
Güneş yanığında 
ağrı ve sıcaklık 
hissinin 48 saat 
süreceğini ifade 
eden Dr. Özlem Ekiz 
Yörükalp, güneş 
yanığı gerçek
leştiğinde yapılması 
gerekenleri 
şu şekilde sıraladı: 
"İbuprofen erken 
başlanıp, 2 gün süre 
ile kullanılırsa rahat
sızlığı büyük ölçüde 
azaltır. Nemlendirici 
kremler de günde üç 
kere uygulanırsa 
rahatlık verir.
Bu kremlere 
iki gün devam 
edilmelidir. Çok 
kalın, yağlı merhem
ler kullanılmamalıdır, 
bu çociığu daha 
sıcak tutar ve ter
lemeyi önler. Soğuk 
banyo yaptırmak 
veya günde bir kaç 
kez yanık yerine 
soğuk su ile 
ıslatılmış giysiler 
koymak ağrıyı 
azaltır, duş çok ağrı 
verici olabilir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226) 811 13 23

' İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
' ■' ...       t- . •,. v.. »,m. ».

17 Haziran 2006 Cumartesi 
OZAN ECZANESİ 

18 Haziran 2006 Pazar 
ÇAĞLAR ECZANESİ

GEMUK IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2468 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz),
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Alışveriş mağazaları
s@w şM iste

ATLANTİK

PHILIPS
ARISTON

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI 
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ_____________
KLİMA ve BEYAZ EŞYA

r EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

'farnİCCI (dîvan) Fakir
TÜM KALİTELİ MARKALAR 

UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ
Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.

Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK
Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK

YAĞMUR

fflDOGTAS



DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Baytas Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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bireyi
X® dergisi DERSHANESİ

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 

e-mail: bursa@birey.com•

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin düzenlediği panele beklenen katılım olmadı

“Büyükşehir Gemlik'ten aldı"
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir vermeyecek mi?
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Gemlik 

Temsilciliği üst üste etkinlikler düzenliyor.
Bir meslek odasının yapması gereken 

hizmetler böyle olmalı.
Geç kalınmış da olsa, Gemlik’in Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’ne katılmasının ne 
getirip, ne götürdüğü tartışıldı geçtiğimiz 
gün Belediye Kültür Merkezi’nde......

Devamı sayfa 7’de

“Büyükşehir’e girmekle 
Gemlik ne kazandı, 
ne kaybetti?” konulu 
panelde yapılan konuş
malarda konuşmacılar 
Büyükşehir’e girme 
m izde Gemlik’in bir 
kazanımı olmadığını 
söylediler. Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih 
mehmet Güler, yasası 
antidemokratik bularak, 
Büyükşehir’den çıkılma
masını ve korkulmaması 
nı belirterek, Büyükşehi 
rin planlama, programla
ma ve denetleme görevi 
yaparken, ilçe belediyele 
rin uygulama yapması 
gerektiğini söyledi. 2'de

Sözel»w 
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

îr m îf

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
Afackirlı co> Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.

Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır....

AYKEN!
ETİM OVUI

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
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: Ücretlerimize Eğitim-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Paylaşmak

Yaşam paylaşılınca güzel..
Tek başına yaşam monotonluk..
Sıkıntılar içinde kaybolunan bir 

yalnızlık zindanı...
Önceki gün Gemlik Körfez ailesi 

34 yaşının, mutluluğunu paylaşarak 
girdi..

Yazarıyla, çizeriyle, muhabiriyle, 
yöneticisiyle, baskıcısıyla, 
dağıtıcısıyla bir gönül ortaklığı; 
yaşadı adeta..

Paylaşım olgusundan yüzlere ve 
gözlere yansıyan mutluluk aynı; 
ekiple Gemlik Körfez’in ölümsüzlüğe 
taşınacağının işaretleriydi.

Demek ki...
Toplumsal dayanışma, kaynak 

paylaşımı; “aidiyet" duygusunu da 
getiriyor.

Önemli olan da bu..
Ne yazık ki..
Türk toplumu giderek yalnızlığa 

itiliyor.
Ben merkezci yaklaşımlar, mutlak 

otorite özlemleri birlik ve beraberlik 
duygularını köreltiyor.

Kapitalizmin çılgınca dayattığı 
“bireysel kalkınma”yı; öncelikli kılan 
saçmalıklar giderek “toplumcu” 
karakteri başkalaştırıyor.

Sevgi bağlarını; kopartıyor..
Duyguları köreltiyor..
“Madde”ye tutunan tutunmak 

zorunda kalan insanı taşlaştırıyor..
Eskiye özlem...
Eskinin sıcak yakınlaşmalarına 

arayış...
Aslında insanın doğasında olan 

“duygularının” kırıntı halinde de olsa 
doğaya vurumu..

Güzel değil mi...
Bireysel olarak kalkınırken ardın

da toplumun da refah düzeyini 
geliştirmek..

Sanatla, kültürle, müzikle, eğitimle 
bilimle yaklaşmak..Yol göstermek..

Özlem..
Umut..
Eczacıbaşı,

>Sabancı,
Koç..
Tekfen.. ’
BORUSAN..
Has..
Toplumun önüne düşüp zenginliği 

paylaşıyorlar..
Festivaller..
Müzeler..
Kültürel girişimler..
Eğitim destekleri..
İnsanın içini ısıtıyor..
Dayanılma duygusunu kamçılıyor.
BORUSAN..
Gemlik’e katkıları..
Sadece insana olanağı yaratmak 

mı?
Eğitim için gösterdiği bitmek 

bilmek enerji..
Yabana atılabilir mi?
Duydum..
Mutlu oldum..
Yine aynı; BORUSAN...
Fabrikasında çalışanlarının yakın

larına da “kendilerini geliştirmeleri” 
için özel, kurslar düzenliyorlarmış..

Yabana atılacak bir düşünce mi 
bu?

Alkışlar BORUSAN'a..
Gönül dolusu sevgiler Kocabıyık 

ailesine.
Sahi.. Cargill ne yapıyor ?

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin düzenlediği panele beklenen katılım olmadı

“Büyükşehir Gemlik’ten aldı”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafından 
düzenlenen "Büyükşe 
hir'e girmekle Gemlik ne 
kazandı, ne kaybetti?" ko 
nulu panele ilgi gösteril 
medi. Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
panele çok az katılım 
olurken, davet yapılan 
AKP Milletvekilleri ile ilçe 
yönetiminden katılım 
olmaması eleştirilere 
neden oldu.
Yaklaşık 100 kişiye panel 
katılım daveti yesi gön
derildiğini bildiren 
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman Turan, 
konuşmacı olarak katıla
cağını bildiren 30 kişiden 
ise sadece 11 'inin bulun
masını Gemlik'in sorun
larına Gemliklilerin ilgisi
zliği olarak yorumladı. 
Amaçlarının her 
kesimin görüşlerinin 
alındığı ve tezlerin 
tartışılacağı bir panel 
yaratarak Gemlik'in sıkın
tılarını ve sorunlarını 
masaya yatırmak 
olduğunu belir ten Turan, 
paneli taraf sız olarak 
düzenlediklerini söyledi. 
KENTLER METROPOL 
OLUYOR 
Panelde ilk sözü alan 
Şehir Plancıları Odası 
Başkanı Raşit Tuna, köy
den kente başlayan göç 
lerle kentlerin metropole 
dönüşmekte olduğunu 
belirterek, "Bu durumda 
çarpık bir yapılaşma orta 
ya çıkıyor ve bir şekilde 
çözüm üretilmeye çalı 
şıhyor. 30 kilometrelik 
sınırın bilimsellikli ilgisi 
yok, metropolitan sınır 
olarak belirlendi.
Bursa'nın nüfusu ileride 
3 milyonu geçtiğinde, bu 
kez 50 kilometre sınırı 
tartı şılacak. Üst ölçekli 
plan ve projeler 
bu yönde yapılmalı" dedi. 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Cengiz Karakuş'da 
yaptığı konuşmada, su 
abonelerinden duyulan 
rahatsızlıkları dile geti 
rerek, "En büyük yakın
malar su paralarında 
oluyor. Büyükşehir'e 
girildikten sonra tüm 
vergilerde yüzde 
25 çoğalma oldu" 
şeklinde konuştu. 
ESNAF KAZANMADI 
GORULUYOR 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan ise konuş
masında, ilçe esnafının 
şu ana kadar kazan
madığını, bundan sonra 
kazanç beklediklerini 
belirterek "900 basit 
usuldeki esnafımız nor
mal vergiye girdi, vergi 
harçları ve muhasebe 
ücretleri ikiye katlandı. 
Nimetini beklerken külfeti 
geldi. Gemlik fiziki olarak 
Büyükşehir'e henüz 
hazır değil, tüm esnafı 
mız mağdur oldu" dedi. 
ÖNCE 
KONUŞULACAKTI

Panele katılan siyasiler
den Anavatan Partisi İlçe 
Başka nı Ferhat Kurt, şu 
anda ne kazanırız, ne 
bekleriz konularının 
görüşülmesi gerektiğini 
savunarak "Bundan 
sonra çözüm aranmalıdır. 
Büyükşehir'e girilmeden 
önce tartışılmayan konu
ların artık hükmü yok. 
İktidar partisinin içinde 
yaşanan inatlaşma sonu
cu Gemlik Büyükşehir 
sınırlarına dahil edildi.
Zararı olduğu gibi ileride 
faydası da olacaktır. 
Büyükşehir kendi 
bünyesinde bulunan 3 
merkez ilçeden sonra 
ancak Gemiik'i düşünür. 
İkili diyaloglarla bunu 
lehimize çevirmeliyiz" 
şeklinde konuştu. 
MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Mehmet Çelik, 
Büyükşehir'e girmenin 
Gemlik'e fayda getirme 
yeceğini meclis görüş 
melerinde gündeme 
getirmelerine rağmen 
iktidar partisine bunu 
kabul ettiremediklerini 
belirterek, "İlçede birçok 
ziyaretlerde bulunduk, 
toplantılar yaptık, 
durumu anlattık. İktidar 
partisinin Cargill'i 
kurtarmak için Gemiik'i 
feda etti" dedi.
SOKAKLARI GÖRMEK 
YETERLİ
Panele katılanlara Gem 
lik'in cadde ve sokak
larının gösterilmesinin 
Büyükşehir'e girmenin 
faydalı mı yoksa zararlı 
olduğunun yeterli ola
cağını belirten Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün, Gemlik'e 
Belediyecilik felaketi 
yaşandığına dikkat çekti. 
İlçe halkının önce 
Büyükşehir'in götürü- 
leriyle karşı karşıya 
kaldığını söyleyen 
Aygün, "Sayın Başka 
nımız 'Ben artık ma halle 
muhtarı oldum' diyorsa 
bazı konularda bedel 
ödemeye başladık 
demektir. Belediye, 'ne 
haliniz varsa görün' 
zihniyetiyle yönetil 
meye başlandı" dedi. 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz'da yap
tığı konuşmada, su ve 
temizlik vergilerinin art
tığını, belediyenin büyük 
orandaki gelirlerinin 
Büyükşehir'e aktarıl 
dığını, Gemlik'in ulaşım 
sorununun hala çözüm
lenemediğini belirterek, 
kazanıp kaybetmenin 
uzun vadede görülebile
ceğini söyledi.

DYP adına konuşan 
Belediye Meclis üyesi 
Gökhan Taylan, 
Büyükşehir nimetlerini 
henüz göremediklerini 
belirterek, "Ancak külfeti 
sırtımıza yüklendi. Şu 
ana kadar Büyükşehir 
yatırımlarını görmedik. 
2006 yılı içinde Gemlik 
Büyükşehir yatırım pro
jeleri içinde gözükmüyor. 
Bursa bizi kabullenmiş 
değil, sadece üzerinde 
BUSKİ yazan araçları ilçe 
içinde görüyoruz, 
onlar da tıkanan 
yerleri açıyorlar" dedi. 
BÜYÜKŞEHİR 
DENETİMCİ OLMALI 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ise, Büyükşehir'i 
en yakından tanıyan kişi 
olarak yaptığı konuşma
da, Büyükşehir'in kadro
suyla birlikte küçülerek 
sadece denetimci olması 
gerektiğini savundu. 
Güler, "Tek elden plan
ların yapılması çok iyi. 
Ancak ben, Büyükşehir 
Yasasına karşıyım. 
Dünyanın hiçbir yerin de 
böyle bir yasa yok. Bizler 
demokrasimizi kaybe 
derken, seçme hakkımızı 
da kaybettik. Halkın 
belediye terden istediği 
su, kanalizasyon, yollar, 
ulaşım ve çöp toplama 
işinin üçünü Büyükşehir 
eline aldı. Biz, halkımıza 
ne vereceğiz. Bursa'da 
seçeceğimiz kişiler 
halkımıza ne verebilecek. 
İller Bankası gelirleri 
mizin yarısı Büyükşehir'e 
gidiyor. Bursa'da küçük 
bir Ankara yaratılıyor. 
Büyükşehir getireceği 
projelerle uygulamayı 
bize bırakıp kontrol 
görevini üstlenmelidir. 
Bursa, bizi BursalI olarak 
düşünmüyor, bir 
kenardaki, köşedeki 
mahalleyiz." dedi.
SALONU BOŞ 
GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ 
80 bin nüfusa yaklaşan 
Gemlik'in sorunlarının 
görüşüldüğü panele olan 
ilgisizliğin üzücü olduğu 
nu dile getiren gazetemiz 
sahibi ve başyazarı Kadri 
Güler, yasa çıkmadan 
önce bu tür panel ve 
toplantıların yapılması 
gerektiğini söyledi. Güler, 
Büyükşehir'e dahil edil 
dikten sonra mahalli 
gazetelerin büyük zarar 
gördüğünü ve başta 
Gemlik Belediyesi olmak 
üzere İcra ve Mahkeme 
ilanlarının Bursa 
gazetelerine verilmesiyle 
gelirlerinin ellerinden 

alındığını belirterek, 
Büyükşehir Meclisi’nde 
görev alan meclis 
üyelerinin Gemiik'i 
çok iyi temsil etmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi Başkanı Melih 
Tuna sıkıntıların üst 
seviyede olduğuna dikkat 
çekerek, genel anlamda 
bir kentin sağlıklı 
gelişmesi için üst plan
ların hazırlanması gerek
tiğini savundu. Tuna, 
"Büyükşehir Belediyesi 
kendi sınırları içinde 
sorunları çözemezken 
şimdi bu sıkıntılar daha 
da fazlalaştı" dedi.
Gemlik Muhtarlar Derneği 
adına konuşan Necmettin 
Şanlı, yasaya en fazla 
Muhtarlar Derneğinin 
tepki gösterdiğini 
söyleyerek, "Getirisini 
görmedik ancak götürü 
sü çok oluyor. Kimseye 
istemeden bir şey ver 
mezler, kapıları çalıp 
aleyhimize olanı lehimize 
çevirmeliyiz" dedi. 
KÜÇÜKASIK MELİH 
GÖKÇEK ÇIKARDI 
Büyükşehirlerin geniş 
lemesini Ankara Belediye 
Başkanı Melih Gökçek'in 
kendi çıkarları için ortaya 
attığı ve kabul ettirdiğini 
beiirten CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık, "Şu anda 
ilçenizin ortası size ait 
değil, iktidar siyasetçileri 
Gemiik'i Cargill için har
cadılar. Bursa, hava 
ulaşımı olmayan illerden 
başta geleni, bunları 
yapacaklarına denizi 
Gemlik’in elinden almayı 
kazanç gördüler. Bursa 
ray Gemlik'e gelebilir mi? 
Önümüzdeki yıl iskele 
Meydanındaki çay bahçe 
terinin ihalesini bile 
Büyükşehir yapacak. 
Büyükşehir belediye 
başkanları çıkarılan 
yasalar ile adeta impara
tor oldular" dedi.
Panelin son konuşmacısı 
ise MHP Belediye Meclis 
üyesi Osman Doğan 
oldu. Doğan, bir çok 
çelişkinin yaşandığını 
söyleyerek, "Bizim Terme 
alanımız bir anda Termi 
nal alanı oldu. Bizim 
aldığımız kararlar Büyük 
şehir'de değiştiriliyor. 
Büyükşehir'in zararlarını 
ortaya koyduk ancak çok 
değerli oda başkanı ve 
kişiler menfaatleri kalk
tığı için karşı çıktılar." 
şeklinde konuştu.
"Büyükşehir'e girmekle 
Gemlik ne kazandı, ne 
kaybetti?" konulu panel 
daha sonra soru cevap
larla sona erdi.
Panele Kaymakam 
Mehmet Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, , 
Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre ve 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram demir 
de katılmadı. AKP’.den 
ise bir tek meclis üyesi ,1 
nin salonda bulunduğu 
dikkat çekti.
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1 milyon 537 bin 433 üniversite adayı geleceği için 195 dakika düşündü

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

Yazı YORUM

Doğalgaz meselesi I...Gelecekleri için ler döktüler
Seyfettin SEKERSÖZ

Geleceklerini 
belirlemek isteyen 
üniversite adayları 
195 dakikalık ÖSS 
sınavından geçti. 
1 milyon 537 bin 433 
üniversite adayı, 
sınavda verdikleri 
cevaplarla büyük 
yarışta bir adım 
öne çıkmak 
için çalıştı.
Uzun soluklu 
çalışma maratonunun 
ardından yaklaşık, 
1 milyon 537 bin 433 
üniversite adayı 

ögrencı'dun 
belirlenen okullarda 
sabah saatlerinde 
aileleriyle birlikte 
sınav saatini 
bekledi.
Dün sabah saat 
09.30 da başlayan 
sınav için adaylar 
güvenlik güçlerinin 
sıkı önlem aldığı 
okullara girerken 
üstlerinde 
bulunan telefonları 
müracaattaki 
görevlilere bıraktılar. 
Adayların sınava 
girerken yanlarında 
sınav giriş belgesi, 
resmi onaylı kimlik 
belgesi ile bir adet 
fotoğraf bulundurma 
zorunluluğu arandı. 
Adaylar, bu yıl ilk kez 
ÖSS'de tuvalet izni 
de kullandılar. Sınav 
sonuçlarının, 15 
Temmuzdan sonra 
açıklanması plan
lanıyor. Tercihler, 
sınav sonuçları açık
landıktan sonra 
yapılacak.
Dün Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
sınava girecek 
öğrencilere okul 
bahçesinde rahat 
olmaları, stresten 
kurtulmaları ve

1 milyon 537 bin 
433 üniversite 

adayı geleceklerini 
belirledi.

sıkıntı yaşamamaları 
konusunda telkinler 
yerilmesine rağmen 
bir aday fenalaştı. 
Yapılan müdahale 
sonucu kendine 
gelen genç ailesinin 
de yardımıyla sakin
leştirilerek sınava 
girmesi sağlandı. 
Tek oturumda 195 
dakika süreyle 
düşünerek gelecek
leri için ter döken 
üniversite adaylarının 
sınavında 30'ar 
soruluk toplam 
8 test yer aldı.

Sınavı okulların 
kapılarında 
heyecanla bekleyen 
veliler ise çocuklarına 
sordukları ilk soru 
'nasıl geçti' oldu. 
ÖSS soru ve cevap
ları, dünden itibaren 
ÖSYM'nin internet 
adresinden yayınlan
maya başladı. 
"SINAVDA SORUN 
YAŞANMADI" 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan, 
sınavın sorunsuz

tamamlandığını 
bildirdi.
Prof. Dr. Yarımağan, 
sadece sınavda 
başkasının yerine 
girmeye çalışan 
2-3 kişiyle ilgili 
ihbar yapıldığını 
belirtti. Sınavı değer
lendirme çalış
malarının en geç 21 
Haziran Çarşamba 
günü başlayacağını 
ifade eden Yarım 
ağan, "Sınav sonuç 
lan, 15-20 Temmuz 
2006 tarihleri arasın
da açıklanacak" dedi.

Geçen kış tam da soğukların bastırdığı 
günlerde önce Rusya’nın Ukranya’ya yap
tığı, sonucunda bizim de zarar gördüğümüz 
doğal gaz hatlarında ki kısıntı, bunu fırsat 
bilen İran’ın Türkiye’ye doğal gaz getiren 
boruların musluğunu kapatması nedeniyle 
Türkiye’de bir çok kişi söylendi durdu..

Küçük çocukları “öcüler gelecek, sizi 
ham yapacak” diye korkuturlar ya buna ben
zer korkuları salıyorlar..

“Rusya doğal gazı kesecek - İran her 
zaman bize oyun oynayabilir”

Eyvah ki eyvah!...
Donacağız, elektriksiz kalacağız...
Bir sürü senaryo ortalığa döküldü... 

Hemen birkaç tane nükleer santral 
yapmaya başlayalım diyenler, geciktik Tuz 
gölünün altına doğalgaz depo tesislerini bir 
an önce yapalım diyenler... Bir panik 
başladı..

Geçmişte olanları hatırlarsanız bu korku
lar yüzünden daha öncede panik yaşanmış, 
halka pahalı faturalar ödettirilmişti...

Elektriksiz kalıyoruz diye “mobil 
santralar” çok paralar ödenerek satın alın
mış, sonra da kullanılmadan hurdaya 
atılmıştı..

Elektriksizlikten sanayi duracak diyerek 
doğal gaz santradan yaptık..

Doğalsız kalırız diye korkudan, daha 
doğrusu beceriksizlikten fazla doğal gaza 
abone olduk, kullanamadığımız doğal gazın 
parasını peşin peşin ödüyoruz.

Ey halkım bil, başında seni idare ettiğini 
sananlar kullanmadığımız doğal gaz için 
Rusya’ya milyarlarca dolar peşin ödüyor
lar...

Özel teşebbüsün kurduğu doğalgaz 
santralından da elektriği pahalı alıyorlar, 
öyle anlaşmışlar, sen üret ben şu liradan 
alacağım diye bağlanmış..

, “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” 
atasözüne uygun....

Sende diyorsun ki ben vergilerimi ödü 
yorum, bü kadar gelir nereye gidiyor !..

Elektriğe de, doğal gaza da, Unakıtan 
yumurtalarına da gidiyor..

Onun için sana bir şey kalmıyor..
Konumuz doğalgaz...
Merak etmeyin doğal gazsız kalmayız.. 

Rusya, İran, veya başkaları doğalgazı’nı sat
maya mecbur.

Bizim gibi enayi müşteri bulmuş hiç 
kaçırırlar mı ?

Ayrıca doğal gaz -163 derecede sıvılaştın 
lıyor. 600 defa küçülerek, kolay taşınır hale 
geliyor. Deniz suyu sıcaklığı ile ısıtılarak 
gaza dönüşüyor, borulara veriliyor.. 
Aliağa’da özel sektöre ait, kullanıma hazır, 
yılda 10 milyar metreküp (neredeyse Türkiye 
kullandığının yarısı) gazı depolayacak ve 
gaza dönüştürecek (kullanılmayan) bir tesis 
var. Resmi şirket BOTAŞ inadına bunu 
kendi kazancı için kullandırmıyor. Bu da 
ayrı bir derd...

Geçen sene 23 milyar metreküp doğalgaz 
tüketmişiz. Bunun yüzde 60’nı santrallar, 
yüzde 20’sini konutlarda tüketiyor.

Ama biz 36 milyar metre küplük anlaşma 
yapmışız.. İşte bu fazlalığın parasını açıktan 
ödüyoruz..

Benim anlatmak istediğim çarpıklık bu... 
Senin, benim yani halkın parası çarçur edili 
yor, bunları yapanlara bir Allah’tan korkan 
kişi çıkıp ta “bu ne rezalet” diyemiyor....

Korkma doğal gazsız kalmazsın ama 
açıktan para vermeye, Rus’u da, İran’h ya da 
arkamızdan güldürmeye devam ettiririz. 
Hükümet olmak lafla olmaz, bilgi, tecrübe, 
akılla olur.

O da biz de yok I.....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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SurCo Jeans ürünlerini Tuğba Özay tanıttı
Elif ESMEN
Sıradışı Collection 
Mağazası, satışını 
üstlendiği SurCo 
Jeans ürünlerini ünlü 
manken Tuğba 
Özay'ın katıldığı defile 
ile Gemliklilere tanıttı. 
Eski Pazar Caddesi 
No: 13 adresinde 
düzenlenen sokak 
defilesiyle müşterile 
rine tanıtan Sıradışı 
Mağazası Sahibi 
Oktay Kur, yeni 
düzenleme yaptıkları 
mağazalarında, fab
rikadan halka satış 
yapan SurCo Jeans 
ürünlerini tanıtmak 
amacıyla defile düzen

lediklerini söyledi. 
Gemliklilerin daha 
önce Aniteks'in 
açılışında tanıdıkları 
güzel manken Tuğba 
Özay ile ürünlerinin 
daha tanıtıcı olacağını 
vurgulayan Oktay 
Kurt, müşterilerine en 
iyi ve kaliteli ürünleri 
sunacaklarını 
müjdeledi.
Gemlik’te ilk kez 
düzenlenen sokak 
detileli açılışa katılan 
ünlü manken Tuğba 
Özay, birbirinden 
güzel ve zarif 
kıyafetleri sunarken 
mağaza önünde 
izdiham yaşattı.

Defileli açılışa katılan 
Tuğba Özay'ın yanı 
sıra Gemlik'in 
kendine güvenen 
genç kızlarında 
amatör mankenlik 
yaptığı defilede, 
Özay'dan imza almak 
isteyen hayranları 
birbirleriyle yarıştı. 
Gemliklilerin 
Tuğba Özay'ı 
görebilmek için 
verdikleri mücadele 
sıkıntılı anlar 
yaşanmasına neden 
olurken ünlü manken 
sunduğu kıyafetlerle 
ve sevenlerine yak
laşımıyla herkesin 
beğenişini topladı.

ALABALIK 
TESİSLERİ

Yeni imajıyla hizmetinizde...

te ^Wli

Gedelek Köyü altı 
Orhangazi'den sonra 5. Km. 
M Tel : (O.224I 586 52 66 

ORHANGAZİ

►►Köy Kahvaltısı
►►Balık Çorbası
►► Gözleme
►►Kiremitte Kaşarlı Alabalık
►►Kiremitte Kaşarlı Mantar
►►Piliç Çevirme
►►Meze Çeşitleri
►►Mangalda Et
►►Kuzu Pirzola
►►Çöp Şiş
►►İnegöl Köfte
►► Kaşarlı Köfte
►►Kasap Köfte
►►Kuzu Külbastı

ıım tof emlak™
Her Çeşit Emlak

H 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 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m 2 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 SİGORTAj

Macide 'ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Meni İlköğretim Okulu 8. sınıl öğrencilerinin mezuniyet sevinci
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri ve 
velileri 8. sınıfların 
mezuniyet töreninde 
buluştular.
1 yıl boyunca 
hazırladıkları 
etkinlikleri sunan 
öğrenciler 
velilerinden ve 
öğretmenlerinden 
tam not aldı.
Geçtiğimiz günlerde 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen gecede 
"Töre" isimli tiyatro 
oyunu, çeşitli 
yörelere ait halk 
oyunları, İngilizce

i
şarkılardan oluşan 
koro, gitar grubu, 
mandolin ve flüt 
grubu, Türk Halk 
Müziği grubu ve 
beden eğitimi 
tarafından hazırlanan 
ritmik jimnastik 
gösterileri izleyenler
den bol alkış aldı. 
Üstün başarı 
belgeleri,.onur 
belgeleri ve 
mezuniyet bel
gelerinin verildiği 
gecede 8.sınıf 
öğrencileri keplerini 
havaya atarak, 
mezun olmanın 
sevincini yaşadılar.

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Elif ESMEN

Hamidiye 
Mahallesi 
İstiklal Caddesi 
Menekşe Sokak 
14 nolu adreste 
bulunan Dojo 
Karate Spor 
Salonu’nda 
düzenlenen 
kuşak terfi 
sınavında gençler 
tüm hünerlerini 
gösterdiler.
4 ayda bir 
düzenlenen kuşak 
terfilerine 7 yaş 
üstü 65 kişinin 

katıldığı sınavda, 
küçükler ve 
gençler bir üst 
kuşağa geçme 
mücadelesi 
verdiler.
Gemlik'te her 
yaşta insanın 
spor yapabileceği 
bir mekan olan 
Döjo Karate 
Salonu’na 
bayanlar büyük 
ilgi gösteriyor. 
Sınav öncesi 
öğren çilerin 
heyecanlanma
maları için moral 
veren Karate

Öğretmeni 
Gökhan Özler, 
kazanmanın da 
kaybetmenin de 
bir başarı 
olduğunu 
hatırlatarak, 
destek verdi. 
Karateci 
olmak için 
5 yıllık bir 
eğitimin şart 
olduğunu belir 
ten Özler, 
öğrencilerin 
4 ay süren 
çalışmalarının 
karşılığını aldık
larını belirtti.

“Boyacı” izleyenleri kahkahaya boğdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Tiyatro 
Kolu öğrencilerinin 
sergilediği "Boyacı" 
isimli 2 perdelik kome 
di oyunu izleyenleri 
kahkahaya boğdu. 
Şükrü Şenol ilköğre
tim Okulu’nun

Belediye Kültür 
Merkezi'ndeki yıl 
sonu etkinliklerinde 
sahnelenen oyunun 
yazarı Tunçer 
Necmioğlu.
Hem yönetmen hem 
de TRT seslendirme 
sanatçısı olan 
Öğrenci velilerinden 
Hülya Koltuk'un 

sahneye koyduğu iki 
perdelik komedi 
oyunda okulun 
tiyatro kolu öğrenci
leri Dilara, Doğan, 
Berkin, Damla, 
Furkan, İsmail, 
Şükran, Ali, Ayhan ile 
Melih rol alırken 
oyunun suflörlüğünü 
ise Ekin ve

Begüm yaptı. 
Tuncer 
Necmioğlu'nun 
yazdığı "Boyacı" 
isimli 2 perdelik 
komedi oyununda, 
geçim sıkıntısı 
çeken bir boyacının 
doktor muayene
hanesini boyarken 
koşullar gereği 

doktorun yerine 
geçmesi ve bu 
çarpık gelişmeler 
içerisinde başından 
geçen hasta, mafya 
sarmalı mizahi 
bir dille anlatılıyor. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Şube Müdürleri Ali 

Osman Cura ve 
Hüseyin Zan'ın da 
zevkle izledikleri 
oyunu Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Salih 
Sergen'in davetlisi 
olan okul müdürleri 
ve öğrenci aileleri 
alkışlarıyla 
desteklediler.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER

Büyükşehir vermeyecek mi?
Toplantı öncesi Oda Temsilcisi Osman Turan 

ile yaptığımız konuşmada Gemliklilerin bu toplan* 
tıya duyarsız kalacaklarını söylemiştim.

Tahminim doğru çıktı.
Katılanları saydı 60 kişiyi bulmuyordu..
Başta ilçe yöneticileri yoktu.
Mazeretleri olabilir onu bilemem..
Ama, Belediye Başkanı mutlaka olmalıydı.
Tabii Küçük Kumla ve Kurşunlu Belediye 

Başkanları da.
Sonra iktidar partisi AKP’nin yöneticileri 

neredeydiler?
Belediye Meclis üyeleri neredeydi.
Büyükşehir temsilcileri neredeydi.
Sakın bana “Bursa’ya bakan geldi, karşılamaya 

gittik" demesinler.
Panelde konuşan tüm konuşmacılar 

Büyükşehir’e girmemizin Gemllk'e bir kazancı 
olmadığını, getirisinin şimdilik bulunmamasına 
karşın, götürdüğü değerlerin çokluğundan 
yakındılar.

Yasa çıkarılırken "Geceyarısı Operasyonu"yla 
25 kilometrenin 30 kilometreye çıkarılmasıyla 
Cargill'in kurtarıldığı vurgulandı.

Panelin en iyi değerlendirmesini İse Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler yaptı.

Güler, çıkarılan yasanın yanlışlığından söz etti. 
Büyükşehlr'in düzenlemeci, programlayım ve 
denetleyici görevi verilmeliydi dedi Güler. Yasanın 
demokrasinin özüne aykırı olduğunu söyledi. Bu 
saptama doğrudur.

Büyükşehir düzenlemeci, programlamacı olup 
denetleme görevi üstlenmeli.

Oysa tüm yetkileri Büyükşehir'de toplayarak 
ilçe ve belde belediyelerini muhtarlıklara 
dönüştürdüler.

Sonuç olarak bu yasadan kimse memnun değil.
Yasa demokratik bir yapıya kavuşturulmalı.

34. yaşımızı kutladık
Gazetemizin 
34. yayın yaşamına 
başlaması nedeniyle 
gazete sahibimiz 
ve başyazarı 
Kadri Güler, 
Yazı İşleri Müdürümüz 
Serap Güler, 
Haber Müdürümüz 
Seyfettin Şekersöz, 
yazarlarımız İnan 
Tamer, Gürhan 
Çetinkaya, özcan 
Vural, muhabirimiz 
Elif Esmen ile 
baskı ustamız Zeki 
Kotan, önceki gece 
Gemlik Gübre 
Sanayii Sealife 
Restaurant’ta 
biraraya geldiler. 
34. ncü yaşgünü 
pastası Kadri ve 
Serap Güler tarafından 
kesildikten sonra 
Kadri Güler 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik Körfez’in 
34 yaşına gelmesinde 
emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 
Gemlik Körfez 
ailesi gecenin 
ilerleyen saatlerine 
kadar orkestra 
eşliğinde eğlendi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

jSISANJ
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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Bursa’da 1,5 kilogram 
esrar ele geçirildi

“Vatandaşın banka 
borçları 9 kat arttı”

İstanbul'dan temin 
ettiği esrar maddesi
ni Bursa'da satmak 
isteyen kişinin 
evine operasyon 
düzenlendi.
1.5 kilogram uyuştu
rucunun ele geçi 
rildiği operasyonda 
şüpheli de 
gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, uyuşturucu 
ticareti yaptığı 
iddia edilen 
Tuncay Y. (30) 
isimli şüpheli 
yakalandı. Bir 
şahsın Davutdede 
Mahallesindeki 
evinde esrar 
maddesi bulundur
duğu ve satışını 
yaptığı şeklinde 
ihbar alan polis 
harekete geçti. 
Söz konusu eve 
baskın yapan 

polis ekipleri, 
yatak odasındaki 
gardıropun 
üzerinde poşet 
içerisine saklanmış 
1.5 kilogram esrar 
maddesi ele geçirdi. 
Daha sonra ev 
sahibi iki çocuk 
babası Tuncay Y. de 
gözaltına alındı. 
Bu kişinin üzerinde 
yapılan aramada da 
1.7 gram esrar 
maddesi ele geçirdi. 
Daha önceden de 
suç kaydı bulun
duğu belirtilen 
Tuncay Y.'nin esrar 
maddesini İstanbul'
dan temin ettiği 
belirtildi. Yaklaşik 1 
yıl önce cezaevin- . 
den çıktığı belirtilen 
Tuncay Y., emniyette 
alınan ifadesinin 
ardından "Satmak 
maksadıyla uyuştu
rucu maddesi 
bulundurmak" 
suçundan Cum 
huriyet Savcıhğı'na 
sevk edildi.
BHA

Parasını istedi 
canından oldu
Sattığı küçükbaş 
hayvanlarına 
karşılık alacağı olan 
2 bin 600 YTL parayı 
isteyen.çiftçi, 
tüfekle vurularak 
öldürüldü.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre, olay, 
Mustafakemalpaşa'n 
ın Demireli Köyü'n 
de meydana geldi. 
25 yaşındaki İslam 
Meşe, bir süre önce 
Demireli Köyü'nde 
oturan Nadir A. 
isimli şahsa, 2 bin 
600 YTL karşılığında 
küçükbaş hayvan
larını sattı. Koyun 
lan teslim alan 
Nadir A.'nın babası 
Nail A. da ocak ayın
da ödenmesi gere 
ken senet için oğlu
na kefil oldu. Ancak 
aylar geçmesine rağ 
men parası ödenme 
yen İslam Meşe, 
maddi sıkıntılar 
yaşamaya başladı. 
İslam Meşe, İsmail 
Yıldırım isimli

' arkadaşı ile birlikte

Nadir A.'dan para 
sini istemek için 
Demireli Köyü'ne 
gitti. Ancak İslam 
Meşe'yi kapıda 
Nadir A.'nın babası 
Nali A. karşıladı. 
Baba Nail A., İslam 
Meşe'yi kapısında 
görünce öfkelenerek 
evinde aldığı tüfekle 
yaraladı. Bu arada 
İslam Meşe'nin 
yanındaki arkadaşı 
ise koşarak kaçıp 
son anda canını kur
tardı. Bu arada kan
lar içinde kalan ve 
ağır yaralanan İslam 
Meşe, çevredeki 
vatandaşlar tarafın
dan Mustafakemal 
paşa Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Yoğun bakım ünite 
sinde tedavi altına 
alınan İslam Meşe 
kurtarılamadı. Ola 
yın ardından hare 
kete geçen jandar
ma, katil zanlısı Nail 
A. ile oğlu NadirA.'yı 
gözaltına aldı. Olay 
la ilgili soruşturma 
başlatıldı BHA

Ankara Ticaret Odası 
(ATO), Merkez 
Bankası verilerine 
dayanarak yaptığı 
hesaplamalara göre, 
halkın bankalara 
borcu, 2002 yılından 
bu yana 9 kat artarak 
60 milyar YTL'yi aştı 
ATO’ddn yapılan 
açıklamada, halkın 
bankalara olan bor
cunun 2002 yılında 6 
milyar 605 milyon 
YTL olduğu ifade 
edilerek, bu rakamın 
süreç içinde 9 kat 
artarak, 60 milyar 11 
rrii.lyon YTL'ye 
ulaştığı belirtildi. 
Açıklamada, borcun 
18 milyar 798 milyon 
YTL'sini kredi kartı 
borçlarının, 41 mil
yar 213 milyon 
YTL'sini de tüketici 
kredilerinin oluştur
duğu kaydedildi. 
"Vatandaşın bütçesi
ni denkleştiremediği 
için kredi kartı ve 
tüketici kredilerine 
sarıldığı" ifade 
edilen açıklamaya 
göre, yılın ilk 4 ayın
da, borçlarını 
ödeyemediği için 
"kara iiste"ye ekle

nen 144 bin 77 kişi 
ile birlikte 2001'den 
bu yana icralık olan
ların sayısı 846 bin 
709'u buldu 
Buna göre, Merkez 
Bankası'nın verileri, 
kara listeye alınan
ların sayısının 2002 
yılından bu yana 
sürekli arttığını gös
teriyor. 2002 yılında 
55 bin 234 kişi, 2003 
yılında 68 bin 697 
kişi (yüzde 24 artış), 
2004 yılında 143 bin 
16 kişi (yüzde 108 
artış), 2005 yılında 
345 bin 714 kişi (yüz 
de 142 artış) listeye 
eklendi. İcralık olan
ların 754 bin 548'ini 
kredi kartı borçluları 
oluşturuyor. Kredi 
kartı yüzünden 
icralık olanların 
sayısı 2001 yılında 
69 bin 494, 2002 
yılında 48 bin 781, 
2003 yılında 62 bin 
227, 2004 yılında 121 
bin 830, 2005 yılında 
ise^19 bin 978 kişi... 
Yılın ilk 4 ayında da 
132 bin 238 kişi kre 
di kartı nedeniyle 
"kara listeye" 
alındı.

444 2 288

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Haziran sonuna kadar
: 1.75 YIL olarak sabitindik!...

farklıfiyatına

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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i Sırası Geldikçe
İnan TAMER

34 lük delikanlı...
“Gemlik Körfez” 34 yaşında. 

, 34 yaşında olgun bir delikanlı.
Çocukluğunda da, ilk gençlik 

yıllarında da delikanlı idi..
Yani mert ve cesur.
Özgürlükleri, insan haklarını, 

demokrasiyi, vatanın bölünmez 
bütünlüğünü, Atatürk ilke ve 
devrimlerini; demokrasiyi 
savundu, savunuyor, savu
nacak!

Yanlışların, yolsuzlukların, 
usulsüzlüklerin, kayırmacılığın 
karşısında oldu, uyarılarda 
bulundu yılmadan, korkmadan, 
bıkmadan.

Doğru haber, saygılı eleştiri, 
Cumhuriyete gönülden sarsıl
maz bağlılık, demokrasiyi 
yaşatıp, geliştirme, diktaya 
karşı olma yeniliğe açık bir 
tutum, inanç ve davranış 
“Gemlik Körfez”in vazgeçilmez 
ilkeleri.

“Gemlik Körfez” aynı zaman
da bir gazetecilik okulu.

Bursa yerel basınının bazı 
kalemleri gözünü “Gemlik 
Körfez” de açtı, kalemi eline 
aldı. Rahmetli DHA muhabiri 
Murat Uçtu, Bursa Haber Ajansı 
Genel Müdürü İhsan Bölük, 
Bursa Hakimiyet Gazetesi 
Genel Koordinatörü Necati 
Kartal, Olay Gazetesi ile bazı 
ulusal basının Gemlik muhabiri 
Cemal Kırgız bu okulun 
mezunları.

Bu gazete, demokrasi 
mücadelesinde bir de şehit 
verdi.

Yazı İşleri Müdürü ve köşe 
yazarı Cengiz Göral’ı menfur bir 
saldırı sonrası yitirdi.

Genç yaşta yitirdiğimiz Cengiz 
Göral’ın acısı bizlerin ve seven
lerinin ülküdaşlarının gönül 
yarası.

1980 yılı Askeri darbesini 
eleştirdiği için kapatıldı, 
yazarları ve sorumlu müdürleri 
askeri mahkemelerde yargılandı 
“Gemlik Körfez”in.

Rahmetli Mehmet Sevinç, 
Avukat Ali Aksoy, Değerli 
Araştırmacı Yazâr Yılmaz 
Akkıhç, İnan Tamer, Sinan 
Mertoğlu, Necati Kartal, Erol 
Gürçay, Gürhan Çetinkaya ve 
Özcan Vural genel ve yerel 
konularda, toplumu aydınlatma

uyarma görevlerini başarı ile 
yaptılar.

İnan Tamer, Gürhan 
Çetinkaya, Özcan Vural halen 
yazmaya devam ediyorlar.

Haber Müdürümüz Seyfettin, 
Şekersöz ve Elif Esmen, Yazı 
İşleri Müdürümüz Serap Güler, 
yardımcısı Ebru Sönmez içeriği 
zengin, basımı temiz tertibi göz 
alıcı bir “Gemlik Körfez” için 
bilgisayarları başında, baskıda 
ise makinenin başında Zeki 
Kotan büyük gayret sarfediyor- 
lar, gece gündüz.

“Gemlik Körfez”i okutabilmek 
için çalışan cin gibi dağıtıcı 
çocukların katkılarını da belirt
mek gerek.

Barbaros Balmumcu, Gemlik 
sporunu geliştirmek için 
yerinde tesbit ve uyarılarda 
bulunuyor, görüşlerini sunuyor.

Ya 7 yaşındaki çizerimiz Barış 
Güler?

“Çiziyorum” diyor, çiziyor ne 
de güzel çiziyor.

Dedik ya, çocukluğunda da 
“Gemlik Körfez” delikanlı idi.

7 yaşındaki Barış’ımızın çizgi- 
ferf efe anfamfı tam delikanlıca.

Başyazarımız Kadri Güler de 
çırpınıp duruyor “Gemlik 
Körfez”i geliştirerek yaşatmak 
için.
^“GemlikKörfez”in sesini kıs
mak için başvurulan çeşitli tez
gahlara karşı direniyor.

Şu gerçekler herkesçe iyi 
bilinsin ki; “Gemlik Körfez”in 
sesi kolayına kısılmaz. “Gemlik 
Körfez” gazetesi kalem 
erbabının kalemleri kırılmaz. 
Meslek onurları para ile satıl
maz, satın alınmaz.

“Gemlik Körfez” gazetesi Laik 
Cumhuriyet düşmanlarının ve 
bölücü akımların safına katıl
maz.

“Gemlik Körfez” gazetesi 
Atatürk ilke ve devrimlerinin 
savunmasından kaçınmaz...

“Gemlik Körfez” doğru bildik
lerini söylemekten, yazmaktan 
sakınmaz.

O nedenledir ki, “Gemlik 
Körfez” ilgi ile okunur, saklanır, 
atılmaz...

Sonsuza dek “Gemlik Körfez” 
le olmak arzu ve dileğiyle....

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Çalışanlara vergi iadesi kalkacak
Yeni Gelir Vergisi, 
Kanunu ile işçi ve 
memurların vergi 
yükleri düşecek. 
Emeklilerden sonra 
çalışanların vergi 
iadesi de kalkacak 
ve yerine özel 
indirim uygulamaya 
konulacak.
Vergi Konseyi, Gelir 
İdaresi Başkanlığı ve 
Gelir Politikaları 
Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinin yürüt
tüğü Gelir Vergisi 
Kanunu'nun yeniden 
yazımı çalışmaların
da, ücretlilerin vergi 
rejiminde değişikliğe 
gidilmesi görüşü 
benimsendi.
Bu yöndeki öneri, 
Vergi Konseyi’nden 
geldi. Batılı ülke 
lerde, ücret karşılığı 
çalışanların, farklı 
vergilemeye tabi 
tutulduğunu belirten 
konsey, Türkiye'de 
ise yıl içinde uygula
maya konulan yeni 
gelir vergisi tarifesi 
ile çalışanlara yöne
lik 5 puanlık indirim
in de son bulduğuna 
dikkati çekti.
Çalışmalarda, vergi

iadesi uygulamasının 
OECD tarafından 
sabit bir indirim 
olarak kabul edilme 
diği, bu durumun da 
Türkiye'de çalışanlar 
üzerindeki verği 
yükünün, olduğun
dan çok daha yüksek 
görülmesine yol 
açtığı ifade edildi. 
Gelir vergisi çalış
malarında taraflar, 
hem çalışanlar 
üzerindeki vergi 
yükünün azaltılması 
hem de işçi ve 
memurlar için özel 
indirimin hayata 
geçirilmesi konusun
da prensip 
kararı aldı.
Bu arada, çalışmalar
da masaya konulan 
OECD'nin gelir 
vergisi ve sigorta 
primlerinin emek 
maliyeti oranıyla ilgili 
verileri de Türkiye'de

işçi ve memurların 
vergi yükünün çok 
yüksek rakamlara 
ulaştığını 
ortaya koydu.
Verilere göre Türkiye, 
ortalama ücret 
üzerindeki gelir 
vergisi yükü sırala
masında, yüzde 
15,4'lük oran ile 30 
OECD ülkesi 
arasında çocuksuz 
ve bekar çalışanlar 
bakımından 14'üncü, 
2 çocuklu çalışanlar 
bakımından ise 7'inci 
sırada yerahyor. 
Ortalama ücret 
üzerindeki gelir ver
gisi yüküne, sigorta 
primleri de dahil 
edildiğinde bu defa 
Türkiye, 30 ülke 
arasında, evli ve 2 
çocuklu çalışanlar 
üzerindeki vergi 
yükü bakımından ilk 
sıraya yükseliyor.

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOMBKAY '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.

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 OLMÂK MÜMKÜNDÜR. Osteoporoz yani kemik erimesi teşhisi 

KEMİK ÖLÇÜMÜ (osteodansitometre) ile yapılmaktadır.
Konu ile ilgili hekimlerin isteği doğrultusunda çekim yapılmakla birlikte 

orta yaş üstünde ve 45 yaş öncesinde herkesin bir kez kemik ölçümü yaptır
ması 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 TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmak

tadır. Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra 
raporunuzu alabilirsiniz.

TOMBKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US) i
. S RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ
/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

/ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında) 

Gemlik-BURSA
Tel: (0.224)5136529 

513 6530
i Fax: (0.224) 513 6518
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Haydi çocuklar tatile
İlköğretim ve 
ortaöğretim okulları 
bugün, yaklaşık 
3 ay sürecek yaz 
tatiline girecek.
İlköğretim okulların
daki 10 milyon 
673 bin öğrenci 
ile liselerdeki 
3 milyon 258 bin 
öğrenci, 2006-2007 
eğitim-öğretim 
yılının başlayacağı 
18 Eylül'e kadar 
tatil yapacaklar.
İlköğretim ve 
ortaöğretim 
okullarındaki 
575 bin civarındaki

öğretmen ise 
sınavlar tamam
landıktan sonra 
Temmuz ayından 
itibaren tatile

başlayabilecekler. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
2006-2007 eğitim- 
öğretim yılı

takvimine 
göre, oküllar 
18 Eylül 2006'da 
açılacak.
Yarıyıl tatili, 
29 Ocak-9 Şubat 
2007 tarihleri 
arasında yapılacak. 
İkinci dönem 12 
Şubat 2007'de 
başlayacak ve 
19 Haziran 2007 tari
hinde sona erecek. 
2007-2008 eğitim- 
öğretim yılının 
başlangıç tarihi 
de 17 Eylül 
2007 olarak 
belirlendi.

Uzmanlardan velilere karne uyarısı
Çocuğunuz karnesi
ni alıp ya sevinç 
içinde size koşacak 
ya da endişe içinde 
ne yapacağını bile
meyecek. Her iki 
halde de ne yap- 
manızgerektiğini 
biliyor musunuz? 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Tayfun Tu 
ran, karnedeki not
ların sadece öğren 
cinin değil, ailenin ve 
eğitim sisteminin de 
başarısını gösterdiği
ni belirtti.
Turan, yaptığı açıkla
mada, eğitim-öğretim 
yılının sona erme
siyle birlikte milyon
larca öğrenci ve 
ailesinde karne heye
canı yaşandığını, 
ancak karnedeki not
ların iyi veya kötü 
olmasının öğrenci
lerin psikolojisini 
bozacak unsur haline 
getirilmemesi gerek
tiğini ifade etti.
Öğrencinin 
başarısının, zeka 
seviyesi, ailesi, 
çevresi, eğitim siste
mi gibi birçok faktöre 
bağlı olduğunu kayd

eden Turan, şunları 
söyledi: "Karnedeki 
notlar sadece öğren 
cinin değil, ailenin ve 
eğitim sisteminin de 
başarısını gösterir. 
Karnedeki notlara 
göre öğrencinin 
başarısızlığı söz 
konusu ise aile so 
rumluluğu öğrenciye 
yüklemek yerine ba 
şansızlığın sebepleri
ni araştır fîîânuıT. 
Öğretmenle işbirliği 
yapılarak başarının 
artırılması için yollar 
aranmalıdır.
Başarısızlığın nedeni 
psikiyatrik sorun ola
bilir veya öğrencide 
fark edilemeyen zeka 
geriliği olabilir. Ya da 
öğrenci üzerine düşe 
ni yapsa bile öğret
meninde, arkadaş 
çevresinde veya 
ailesinde sorunlar 
olabilir."
-"KARNE HEDİYESİ 
RÜŞVETE 
DÖNÜŞMEMELİ" 
Karnedeki düşük not
lar nedeniyle ailelerin 
çocukları üzerindeki 
yanlış tutumlarının 
birçok psikolojik 
soruna yol açabile
ceğini vurgulayan 
Turan, ailenin çocuk-
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ELEMAN ARANIYOR
KAPAKLI KÖYÜ’NDE BULUNAN 

TERSANEMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE; 
KAYNAKÇI, DEMİR MONTAJ USTALARI, 

KALFALARI ve
YARDIMCI ELEMANLAR ARANIYOR... 

(SERVİS VE SİGORTALI)

BİLGİ İÇİN:0.5322352805

lafım düşük notlar 
nedeniyle cezalandır
ması, başkalarının 
çocuklarıyla veya 
kardeşleriyle kıyasla
ması ve çocuğa öfke 
duymasının, 
öğrencinin kendine 
olan güvenini azalta
bileceğini, okuldan 
soğuma, evden 
kaçma ve intihar gi 
rişimi gibi sorunlara 
neden olabileceğini 
belirtti. Öğrenciye 
.karnedeki notlarına 
göre verilecek ödül x 
veya cezaların 
abartılmaması gerek
tiğini ifade eden Tu 
ran, şöyle devam et 
ti: "Karnesinde iyi 
notlar getiren çocuğa 
(aferin) dernek veya 
küçük bir sevgi gös
terisinde bulunmak 
bile bir ödüldür.

Ödülün de cezanın 
da abartılmaması 
gerekir. Başarısızlık 
durumunda çocuğa 
ceza verilmesini 
tavsiye etmiyoruz. 
Bunun yerine 
başarısızlığın ■ 
nedenleri araştırıl
malı. Başarı için 
öğrenciye maddi 
değeri olan hediyeler 
vaat edilmemeli. 
Öğrenci, hediye 
kazanmak için değil 
kendi geleceği için 
derslerine çalışması 
gerektiğinin 
bilincine varmalı. 
Ancak, hediye vaat 
edildiyse de o zaman 
vaat yerine getir
ilmeli. Ancak, hiçbir 
zaman öğrenciye 
verilen karne 
hediyesi rüşvete 
dönüşmemeli."

Op. Dr. Yaşar ALTUN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur.

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK 

Tel: (0.224) 614 29 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel = (0.224) 51392 00 
GSM:(0.532) 61601 53

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
DAMPERLİ KAMYON 

ŞOFÖRLERİ RLINRCRKTIR
KAPTAŞ İNŞAAT 

AGREGA TESİSLERİ
Müracaat Tel:

Ahmet ALGAN 0.533.517 86 20

ELEMAN ARANIYOR
İmam Aslan Dinlenme 

Tesislerindeki İşyerimizde 
yaz sezonunda meyve 
satışında çalışacak * 

BAY ELEMAN ARANIYOR. 

0.533. 726 47 00
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Yaz hastalıklarına dikkat
Kaynağı bilinmeyen, 
açıkta satılan veya 
dağıtılan, denetimsiz 
içme suları ve bu 
sularla yıkanmış 
şpbze ve meyvelerin, 
"yaz hastalığı" de 
yince akla ilk gelen 
nedenlerin başlında 
yer aldığı belirtildi. 
Bu hastalıklar 
arasında ilk sırayı 
besin zehirlenmeleri 
alırken; tifo, paratifo, 
viral hepatit ve yaz 
ishalleri de bu şekil 
de bulaşıyor. Yaz 
aylarında sık görülen 
enfeksiyonlarla ilgili 
bilgi veren Anadolu 
Sağlık Merkezi 
Enfeksiyon Hasta 
tıkları Bölüm Baş 
kanı Prof. Dr. Semra 
Çalangu, yaz ayların
da havanın sıcaklığı 
nedeniyle zamanın 
büyük bölümünün 
qv dışında, açık 
havada geçirildiğini 
belirterek, "Bu yüz
den, yaz aylarında 
sıklığı artan bazı 
sağlık sorunları doğ 
rudan doğruya açık 
havada bulunmakla 
ilgilidir. Böcek ısır
ması, yılan sokması, 
güneş veya sıcak 
çarpması gibi.
Örneğin Güneydoğu 
Anadolu illerimizde, 
yöreye özgü sayıla
bilecek bir 'yaz 
hastalığı' bile vardır.

Gece sıcak 
nedeniyle damda 
uyuyanlar ve 
damdan düşenler, 
yaz aylarında trav
maların sayıca 
artmasına sebep 
olurlar. Yaz aylarında 
suda boğulma 
sayısının da arttığını 
biliyoruz.
Demek ki bazı 
tıbbi olayların artışı, 
doğrudan 
doğruya çevre 
faktörlerine bağlıdır. 
Bunlara yaz 
hastalıkları" yerine 
yaz kazaları da 
diyebiliriz" dedi.
Yaz aylarında 
sıcaklık nedeniyle 
vücudun büyük 
kısmının açıkta 
kalması, kısa kollu 
ve şort biçiminde 
giysilerin tercih 
edilmesinin 
tatarcık, arı, 
sivrisinek gibi 
eklembacaklıların 
sokmasını ve bunlar 
aracılığı ile bulaşan 
hastalıkların art
masını kolay
laştırdığını dile 
getiren Çalangu, 
"Bu hastalıkların bir 
kısmı sadece böcek 
ısırığına karşı alerjik 
bir reaksiyon olarak 
ortaya çıkabilir ve 
lokal tedaviyle kısa 
sürede düzelebilir. 
Ama sıtma, tatarcık 

humması gibi 
hastalıklar özgün 
tedavi gerektirir. Bu 
hastalıklar da, yine 
yöreye özgüdür. Yani 
herhangi bir 
sivrisinek sokması 
sıtmaya yol açmaz. 
Sıtma, ancak bir 
bölgede yerleşik ise, 
yaz aylarında 
görülme sıklığı arta
bilir" açıklamasında 
bulundu.Yaz ayların
da sıcaklık artışı 
nedeniyle insanların, 
gerek buharlaşma 
gerek terleme şek
linde çok miktarda 
sıvı kaybettiğine de 
değinen Çalangu, 
"Bu kaybedilen 
sıvıyı yerine koymak, 
susuzluğu gidermek 
için alınan sıvılar, 
yaz hastalıklarının 
bir diğer nedenidir. 
Özellikle kaynağı bil
inmeyen, açıkta 
satılan veya dağıtı 
lan, denetimsiz içme 
suları ve bu sularla 
yıkanmış sebze ve 
meyveler, yaz has 
tahğı deyince aklı 
miza ilk gelen has 
tahkların başlıca 
sebebidir. Bu has 
tahklar arasında ilk 
sırayı besin zehir len 
meleri alır. Tifo, para 
tifo, viral hepatit ve 
yaz ishalleri de bu 
şekilde bulaşırlar" 
uyarısında bulundu.

Cilt kanserinin sebebi
güneş yanıkları

Cilt kanserinin sebe- 
binin, çocuklukta 
meydana gelen 
yanıklar olduğu 
bildirildi.
Güneş ışığının için
deki ultraviyole ışın
larının (UV) uzun 
süre güneşe maruz 
kalındığında cilt 
yanıklarına yol 
açtığına dikkat 
çeken uzmanlar, 
tekrarlayan cilt 
yanıklarının ise cilt 
kanserlerine neden 
olduğunu bildiriyor. 
1973’ten beri en 
ciddi cilt kanseri 
olan melanomanın 
sıklığının yüzde 150, 
aynı dönemde 
melânomadan ölüm 
vakalarının da yüzde 
44 oranında artmış 
olduğunu bildiren 
uzmanlar, bir insanın 
tüm yaşamı boyunca 
aldığı UV ışınlarının 
yarısından fazlasının 
çocukluk çağında 
alındığına, çünkü 
dışarıda geçirilen 
sürenin bu dönemde
İTİ d K S i İTİU ÎTİ u 3 
olduğuna dikkat 
çekiyor. Hayatında 
bir kere su toplamış 
güneş yanığı olan bir 
kişinin melanomaya 
yakalanma riskinin 
yanığı olmayanlara, 
göre 2 kat fazla 
olduğunun altını 
çizen uzmanlar, her 
yanık ile bu riskin 2

kat daha arttığını 
bildiriyor. Cilt 
kanserinden korun
manın en iyi yolunu 
cilt yanıklarını önle
mek olarak tarif 
eden uzmanlar, cilt 
kanseri, geç yaşta 
ortaya çıksa da 
sebebin çocuklukta 
meydana gelen 
güneş yanıkları 
olduğunu, bu neden
le çocukları cilt 
kanserinden koru
mak için güneşte 
yanmalarının engel
lenmesi gerektiğini 
belirtiyor. 
Çocukların yüzde 
15'inin asla bron- 
zlaşmayan fakat 
yanan ciltlere sahip 
olduğunu açıklayan 
uzmanlat, özellikle 
açık tenli çocukların 
tüm hayatları boyun
ca güneşe karşı 
dikkatli olmak zorun
da olduklarını belir
tiyor. Uzmanlara 
göre, eğer 
çocuğunuz açık 
tenli, sarışın veya 
kızıl saçh, çilli, mavi 
veya yeşil gözlü, çok 
benli ise güneş 

yanıklarına karşı 
daha hassastır, 
dolayısı ile cilt 
kanseri açısından da 
riskli grupta. 
Bu çocuklar 
yazın çok kısa 
süreli bile güneşe 
çıkacak olsalar, 
koruyucu losyon 
kullanmak 
zorunda.
Uzun süre güneşe 
maruz kalındığında 
UV ışınları; ciltte 
önce kızarıklık, daha 
uzun süreli hasarlar
da da içi su dolu 
baloncuklara 
sebep oluyor. 
Kızarıklık, ağrı ve 
şişme, güneşe 
maruz kalındıktan 2- 
4 saat sonra başlıy
or, 24 saatte maksi
muma ulaşıyor. Bu, 
uzmanlar tarafından 
birinci derece yanık 
olarak tanımlanıyor. 
İçi su dolu kabarcık
lar oluştuğunda ise 
yanık artık ikinci 
derece olmuş 
anlamına geliyor. 
Güneş, üçüncü 
derece yanığa 
sebep olmuyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 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 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

Bûrsa 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.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45.21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115'
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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GEMLİK ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Şehit Cemal 

Sok. No: 2 Tel: 513 02 49
GEMUK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

gemlik ■MHBKmRE

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHM

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2469 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ye Pazar günleri yayınlanmaz)
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MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI 
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ

®- KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

PHILIPS

brnica dîvan Fakir rOİÎX 

TÜM KALİTELİ MARKALAR 
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK



"SAğlAMllk VE EsTETİk BİZİM İşİmİz" 
lABl . B ■ ^^3» SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ
UfU INŞ. LTD.ŞTI

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI ı 
UYDU ANTEN

OTOPARK
YEŞİL ALAN

ADSL BAĞLANTISI -asa 
SIDING CEPHE KAPLAMA^

* A' .......

■C3

info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

ZÜMRÜT EVLE

GEMLİK

İH III {

; Detaylı Bilgi ve
İrtibat Bürosu: 

r Hisar Mah. 
Baytas Körfez Sitesi

No: 56 GEMLİK
Tel :513 42 21 

513 17 94
www.baytasinsaat.net
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
/'birey
>® dergisi DERSHANESİ

bire bir
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
e-mail: bursa@birey.com

ilköğretim okullarında öğrenim gören 12 bin 537 öğrenci karne aldı.

ladı
Büyükşehir otobüsünün 

saatleri değişti
Gemlik ve Küçük Kumla’ya sefer yapan 
Büyükşehir Otobüslerinin hareket 
saatleri yeniden ayarlandı. Büyükşehir 
Otobüsü Gemlik'ten 07.00-09.00-11.30- 
14.00-16.30-19.00-22.00 saatlerinde
hareket edecek. Haberi sayfa 3’de

A» Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tatil başlarken..
Büyük maraton dün sona ererken yüzbin- 

lerce öğrendi yaz tatiline girdi.
Banş anaokuluna gidiyor.
Dün Bursa’dan dönüşte Barış’ın karne

siyle karşılaştım.
Hepsi güleryüzdü.
Anaokullarında karnelerde not yerine 

yüzü asık adam, küçük tebessüm eden bir 
başka adam, bir de gülen adam vardır.

Devamı sayfa 7’de

fil

1

2005-2006 eğitim ve öğretim yılı dün sona erdi. 
Gemlik merkez ve köylerinde toplam 16 bin 
960 öğrenci karne aldı. Haberi sayfa 3’de

Gelir Vergisi 
rekortmenleri
ödüllendirildi

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü tara 
fından Gelirler Vergisi sıralamasında 
İlk dörde giren vergi mükelleflerine 
plaket ve teşekkür belgesi işyerlerine 
yapılan ziyarette verildi. Sayfa 2'de

«w m®™
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladıkayıtlarıÖzel Aykent İlköğretim

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,
Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 

Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır....

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
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: Ücretlerimize Eğltlm-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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MH GÜNLÜK SİYASİ OAZETf HMI

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
23 Nisan ve 19 Mayıs neyin bayramı?
Türkiye hızla bir bilinmezliğe doğru sürük

leniyor.
Bizden olanlar ve olmayanlar diye ortadan 

ikiye ayrılan Türkiye’de gelecek karanlık 
gözüküyor. Yıllardır süren ağır uykumuzdan bir 
an önce uyanıp ışıl ışıl bir güne başlayamazsak 
olacaklar bugünden bellidir.

Milliyet Gazetesinde yayınlanan aşağıdaki 
yazı yorum gerektirmiyor.. Hızla nerelere git
tiğimizin net bir işaretini veriyor. Eğer algılaya
mazsak ileride algılamamıza da gerek kalmaya
cak. Gemi azıya almanın tam karşılığı..

“Gazetemizin Finansman Müdürü Niyazi 
Alkaya, Avcılar'da oturuyor. Dün sabah evden 
çıktığında, arabasının ön camında sileceğe yer
leştirilmiş "Neyin Bayramı?!." başlıklı el ilanı 
boyutundaki kâğıdı görünce tüyleri diken diken 
olmuş. Zira aynı metni 23 Nisan'da da, 
arabasının sileceğinde bulduğu için, içeriğini 
ezbere biliyor.

Avcılar ve Ambarlı civarındaki apartmanlarda 
ve okullarda dağıtılmakta olan metni aynen 
aktarıyor, yorumu sizlere bırakıyorum:

"Neyin bayramı?
23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve benzeri günler 

neyin bayramlarıdır?
Bunlar Müslümanlar için birer bayram günü 

değil, birer kara gündür. Zira:
1- "Devletin dini İslam'dır" maddesinin 

anayasadan kaldırılmasının
2- Allah kanunlarını ve Kur'an hükümlerini 

kaldırmanın
3- Şeriat’ı ve şerr'iyye vekâletini lağvetmenin
4- Hilafeti kaldırıp, Ümmet - i Muhammedi 

Halifesiz bırakmanın
5- Mahkemelerden, ailelerden ve mektepler

den Kur'an'ı ve Kur'an hükümlerini kaldırmanın
Kâfir şapkası giymenin...
6- Cuma günkü tatili kaldırıp milyonlarca 

Müslüman'ın cumaya gitmesine engel olmanın
7- Medrese ve tekkeleri kapatıp, Ümmet-i 

Muhammed'in ilim ve feyz almalarına mani 
olmanın

8- Kur'an harflerini kaldırıp yerine Latin 
harflerini getirmenin

9- Mekteplerden din derslerini kaldırmanın
10- İslam takvimini kaldırıp, yerine İslam 

olmayan miladi takvimi kabul etmenin
11- Kılık kıyafeti değiştirmenin
12- Kadınların ve kızların namusundan ibaret 

olan başörtülerine el uzatmanın
13- Kâfir şapkasını giymenin
14- Halk evlerini açmanın, diskotek ve dans 

evlerine müsaade etmenin
15-19 Mayıslarda gelinlik kızları soyup 

soğana çevirerek mayısa bulaştırmanın
16- Meyhaneler açıp şarap içmeyi, fuhuş 

yuvalarında zina etmeyi, faiz alıp vermeyi 
serbest saymanın

17- Allah'a mahsus olan hakimiyet hakkını, 
kanun koyma yetkisini millete tanıyıp, milleti put
laştırmanın

18- Putlar önünde divan durup, saygı duruşu 
yapmanın

19- Devleti dinden, dini devletten ayırıp, dini 
devletsiz, devleti de dinsiz bırakmanın

20- Elhasıl küfrün ve kâfirleşmenin, putun ve 
putperestliğin temellerinin atıldığı günlerdir, işte 
Mustafa Kemal'in getirdiği inkılaplar, devrimler 
ve devirmeler bunlardır. Ve işte, Kemalistlerin, 
övmekle bitiremedikleri devrimler bunlardır!

Başkalarına da okut!
Binaenaleyh herhangi bir Müslüman, bu gün

lere bayram gözüyle bakamaz ve bayram olarak 
kabul edemez!

Çünkü bu günler; Müslüman'ın din ve imanı
na, Kur'an ve mukaddesatına, namus ve hür
riyetine, haysiyet ve şerefine, tarih ve kültürüne, 
örf ve adetine karşı işlenen ihanet ve hıyanetin, 
vurulan darbe ve yapılan tahribatın, 
Müslümanların ağızlarına kilit vurmanın, karşı 
çıkanları darağaçlarında sallandırmanın veya zin
danlara atıp korkunç işkencelere tabi tutmanın 
ve nihayet ehl-i iman'a kan kusturmanın temel
lerinin atıldığı, kararlarının alındığı günlerdir.

Kalbinde azıcık imanı olan bir Müslüman, bu 
kara günleri nasıl bayram kabul edebilir?!. 
Oturup ağlaması ve kurtuluş çarelerini araması 
lazım gelirken, tertip edilen merasimlere, düzen
lenen şenliklere nasıl katılabilir? Bu, onun 
dininin de, imanının da, nikâhının da gitmesine 
sebep olmaz mı?"--------------------------

Gelir Vergisi rekortmenleri ödüllendirildi
Elif ESMEN

Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğü 
tarafından
Gelirler Vergisi sırala
masında ilk dörde 
giren vergi 
mükelleflerine 
plaket ve teşekkür 
belgeleri verildi.
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcıları 
Mithat Önalan ile 
Nezihe Dönmezin 
işyerlerine yaptıkları 
ziyaretle birlikte 
verdikleri plaket ve 
teşekkür belgelerini 
alan mükellefler

I Vergi Dairesi 
personeli adına 
kendilerine 
teşekkür ettiler. 
Gemlik Vergi 
Dairesine beyan 
ettiği 447.655 YTL. 
matrahı üzerinden 
ödeyeceği 160 bin 
YTL ile ilk sırayı 
alan Şahap Aktaş 
bu yılın vergi 
rekortmeni oldu. 
Şahap Aktaş’ın 
yurt dışında bulun
ması sebebiyle 
plaket ve teşekkür 
belgesini bir başka 
güne bırakan 
Müdür Yardımcıları 
Önalan ve Dönmez 
ilk olarak Toptan 
Zeytin Satışı yapan 
Kemal Mataracı'yı 
ziyaret ettiler. 
Gösterdikleri 
407 bin 135 YTL. 
matrahı üzerinden 
159 bin 47 YTL.lik 
vergi ile ikinci 
olan Kemal Mataracı 
böyle bir sıralamada 
ikinci olmanın 
gururunu 
duyduğunu belirtti. 
Son olarak menkul 
sermaye iradı ile 
üçüncü Ali Moral 
ve Dördüncü 
Mesut Moral 
ziyaret edilerek 
plaket ve teşekkür 
belgeleri verildi. 
Ali Moral Menkul 
Sermaye İradı 369

bin 152 YTL. 
matrahı üzerinden 
139 bin 657 YTL. 
ile plaket ve

teşekkür belgesi, 
Mesut Moral 
302 bin 587YTL. 
matrahı üzerinden

104 bin 31 YTL. 
ödeyeceğinden 
teşekkür belgesi 
verildi.

BURSA HAKIMIYCT V€ 
K€NT GRZ€T€L€RİN€

İLAN ve ACKLAM ALINIR
Her türlü alırri-satıhn, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın &

KÖRFEZ
REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

I
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Gemlik - Bursa- Kumla arasında yolcu taşımacılığı yapan Büyükşehlr otobüsleri saatleri yeniden ayarlandı

Elif ESMEN
Gemlik ve Küçük 
Kumla'ya sefer yapan 
Büyükşehir Otobüs 
lerinin kalkış saatleri 
yaz mevsiminin 
başlaması nedeniyle 
değiştirildi.
Büyükşehir Ulaşım

Daire Başkanlığı 
tarafından yeni 
belirlenen kalkış 
saatlerine göre 
Büyükşehir Otobüsü 
Gemlik'ten 07.00- 
09.00-11.30-14.00- 
16.30-19.00-22.00 
saatlerinde hareket 
edecek.

Otobüslerin 
Bursa Merinos 
Kavşağı’ndan 
gelişleri ise 08.00- 
10.15-12.45-15.15- 
17.45-20.30 saatleri 
olarak belirlendi. 
Büyükşehlr 
otobüslerinin 
Küçük Kumla'dan

kalkış saatleri 
ise, 07.15-09.45- 
12.30-15.30-18.30- 
21.30 olurken 
Merinos 
Kavşağı’ndan 
Kumla'ya hareket 
ise 08.30-11.00- 
13.30-16.15-18.45 
olarak belirlendi.

ilköğretim okullarında öğrenim gören 12 bin 537 öğrenci karne aldı.

Yaz tatili başladı

Seyfettin SEKERSÖZ

2005-2006 eğitim 
öğretim yılı dün 
sona ererken, 
ilçede bulunan 
tüm okullarda karne 
törenleri düzenlendi. 
Gemlik merkez,

belde ve köylerinde 
bulunan 7 lisede 
4 bin 423 öğrenci 
ile 25 İlköğretim 
okulunda öğrenim 
gören 12 bin 537 
öğrenci karnelerini 
alarak yaz

tatiline çıktı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye 
göre, İlköğretim 
Okulları 8. nci 
sınıflarda öğrenim
lerini bitiren 1441

öğrenci çeşitli । 
liselerde okumak için 
karnelerini alırken 
11 ve 12 nci sınıflar
dan mezun olan 1405 
öğrenci üniversite 
lerde okumak için 
diplomalarını aldı.

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

Yazı YORUM

Ben anlamadım, sen de oku I...
Türkiye’de son günlerde ekonomi iyi 

işaretler vermiyor...
Dolar ve altın yükseliyor, tehlikeli rakam

lara doğru seyrediyor.
Dışarıdan iyi sözler gelmiyor..
Bizi tatlı laflarla kandırıyorlar gibi...
Merkez Bankası’nın işi zor...
Merkez Bankası yangının büyümesini 

önlemek için, dışarıdan gelen sıcak para 
sahiplerini yatıştırmaya, gönüllerini almaya 
çalışıyor...

Önce faizi artırdı.. Baktı ki yaptığı İşe 
yaramadı, çaresiz kalarak yapılmaması 
gerektiği Ekonomi uzmanlarınca söylenen 
işi yaptı, kullanabileceği ama şimdi kullan
maması gerektiği söylenen döviz tanzim 
satışı yapmaya başladı...

Normal olarak Merkez bankası döviz 
piyasasını ya faiz fiyatıyla ya da döviz fiya 
tıyla oynayarak düzenler..

Yine Ekonomistler söylüyor; hem faiz 
hem de döviz satışı ile yönlendirmeye çalış
mak olağan dışı bir uygulamadır..

Pekiiii, Merkez Bankası neden döviz tan 
zim satışına başladı ? ..

Çünkü faiz artırımı işe yaramadı.. *
Yabancıların bir ülkede para yatırmaları 

İçin üç kritere baktıkları söyleniyor...
1- Ülkedeki reel faiz yüksek gelir getiriyor 

mu?
2- Ülkede istikrar var mı, dolarları garan

tide mi?
3- Siyasi ve ekonomik istikrar tam mı?
Faizden ve dövizden para kazanmak 

amacıyla döviz getirenler bu tablo karşısın
da Türkiye'den bir an önce çıkış yapmaya 
başladı., (aslında bu sıcak paralar yatırım 
değil, bizden kar kazanmak İçin geliyor.)

Bizde kaçmayın kazancınızı artırıyoruz, 
faizi yükseltiyoruz dedik..

Ama beklenen olmadı..
öncelikle döviz fiyatlarında ki artış dur

madı..
Buda yabancı sıcak paranın kaçışını 

engelleyemedi.. Çünkü önemli olan şu imiş;
Yabancı için ucuz bozdurduğu dövizi, 

yurtdışına çıkarken daha yüksek fiyatla satın 
almak en çok korktukları şey olduğunu 
Ekonomistler söylüyor..

Bu nedenle faiz artırımını yabancılar ben
imsememişler...

Döviz fiyatı yükselmeden piyasadan 
döviz toplayarak kazanç hanesine girmişler..

Sayın okurlar bunları ben bilmiyorum, 
öğrendiğimi size aktarıyorum..

Merkez Bankası elinde ki son silahı da 
kullanmış..

Döviz tanzim satışlarına başlayarak 
“Telaş etmeyiniz, İsteyene ucuz döviz 
satarım” mesajı vermeye çalışıyormuş.. 
Ama yine söylenen bu faiz artırımının İşe 
yaramadığı gibi, döviz tanzim satışının da 
işe yaramayacağını, yabancıların yangından 
kaçanlar gibi uzaklaşacağını söylüyorlar...

Bankalarımızın ve halkımızın bu yangın 
karşısında soğukkanlı davranışları, yangına 
körükle gitmemeleri çok olumlu bir gelişme 
diyorlar..

Hey benim cahil halkım (Bunun içine 
bende dahilim); Senin sırtından' ne oyunlar 
oynanıyor, oluk oluk paralar oradan oraya 
akıyor, sen o yamalı cebine birkaç lira koya
bilirsen mutlu oluyor, televizyonda kİ uydu
ruk programlarla oyalanıyor, futbol 
konuşuyor, hastane koridorlarında eziliyor, 
hor görülüyorsun.

Ama sırtından trilyonlar akıp gidiyor..
Ne dersin anlattıklarımı biraz anlaya 

bildin mİ?...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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fB V I Başkan Turgut’a ‘Eğitime katkı1 plaketi

Seyfettin ŞEKERSOZ
Belediye Meclisi’nin 
aldığı karar 
gereği 1 Temmuz 
ile 1 Eylül 2006 
tarihleri arasında 
iki ay kapatılacak 
olan İskele 
Meydam’nda 
yaşanan sıkışıklık 
kazalara yol açıyor. 
Önceki gün 
yaşanan ve sadece 
maddi zararla 
atlatılan kazada 
İskeleye geri 
girmek için 
manevra yapan bir 
TIR geçmekte olan 

araca çarptı. 
Bahkpazarı 
istikametinden 
gelmekte olan 
16 PN 450 
plakalı özel araca 
İskele Meydam’nda 
manevra yapmakta 
olan 16 ZR 120 
plakalı TIR yan 

tarafından çarptı, 
insanların ve 
araçların çokluğunu 
artık kaldıramayan 
İskele Meydam’nda 
park eden 
araçlarla birlikte 
akan trafikte 
sıkıntı yarattığı 
gözleniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
2005-2006 eğitim 
öğretim yılının sona 
ermesi nedeniyle 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nda düzenle
nen törende Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a katkıların
dan dolayı teşekkür 
plaketi verildi.
Okulun bahçeşinde 
düzenlenen törene 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürü Hüseyin 
Zan'ın yanı sıra 
öğrenci velileri ile 
öğrenciler katıldı. 
Okul folklor guru 
bunun sergilediği 
güzel oyunlarla 

başlayan diploma 
töreninde okuldan 
mezun olan öğren
cilere diplomaları 
verildi. Düzenlenen 
diploma töreninden 
önce 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde hazır
lanan bahçe Satranç 
alanını ile malzeme 
lerini okula kazan 
dıran Belediye 
Başkanı Mehmet Tur 

gut'a 11 Eylül İlköğ 
retim Okulu adına 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercü men tarafından *• 
teşekkür plaketi 
verildi.
Törende ayrıca, yıl 
içinde okula maddi 
katkıda bulunan 
çeşitli kuruluş tem
silcileri ile öğrenci 
velilerine de teşekkür 
plaketi verildi.

MEN ALABALIK 
\rl I I Eli TESİSLERİ

Yeni imajıyla hizmetinizde...
►► Köy Kahvaltısı
►► Balık Çorbası
►► Gözleme

İlfiKMURAU'KİREMİTTE Bt

► ► Kiremitte Kaşarlı Alabalık 
►►Kiremitte Kaşarlı Mantar 
►►Piliç Çevirme
► ► Meze Çeşitleri
►►Mangalda Et
► ► Kuzu Pirzola
► ►Çöp Şiş
► ► İnegöl Köfte
►►Kaşarlı Köfte
► ► Kasap Köfte
► ► Kuzu Külbastı

IW MUSTAFA to EU'M
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

3 Ayn 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 Baraj ı’ m n 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi 
te Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve J 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır. >
SEKER SİGORTA

MâcideÖZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Borusan İlköğretim Okulu öğrencileri diplomalarını aldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Borusan İlköğretim 
Okulu'nda düzenle
nen yıl sonu diploma 
töreninde öğrenci
lerin hazırladığı

çeşitli etkinlikleri 
velilere sundular. 
Okul salonunda 
yapılan diploma 
törenine Borusan 
Personel Müdürü

Mustafa Vatansever 
ile eşi Türker 
Vatansever ile öğren
ci ve aileleri katıldı. 
Düzenlenen yıl sonu 
etkinlikleri içinde 
eğlenerek öğrencile 
rine diplomalarını 
vermek istediklerini 
söyleyen Borusan 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Mustafa 
Koreyhan, Anasınıfı 
başta olmak üzere 
bu etkinliklerde 
yer alan öğrenci 
ve öğretmenlere 
teşekkür etti. 
Anasınıfının oynadık
ları güzel oyunlardan 
sonra okulda üç yıl

üst üste en yüksek 
puanlarla okulu 
birinci bitiren Merve 
Kıhç'a diplomasını 
Borusan Personel 
Müdürü Mustafa 
Vatansever verdi. 
İkinci olan 
Elif Mekikln 
diplomasını Mustafa 
Vatanseverin eşi 
Türker Vatansever 
verirken üçüncü 
olan Ceyhun 
Güllerin diplomasını 
ise Borusan 
Personelinden 
Habibe Güleç verdi. 
264 öğrencinin 
öğrenim gördüğü ve 
bu yıl 27 öğrencinin

mezun olduğu 
Borusan İlköğretim 
Okulu’nun yıl sonu 
diploma töreni 
yapılan çeşitli

etkinlikler ve 
hazırlanan yiyecek
lerin misafirlere 
ve öğrencilere 
dağıtımıyla sona erdi.

UNVER TRAKTOR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK ■ ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi -BURSA
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Kız Meslek Lisesi’nde mezuniyet sevinci
Seyfettin SEKERSÖZ

Anadolu Meslek 
ve Kız Meslek 
Lisesi'sinin 2005- 
2006 yılı eğitim 
öğrenim yılı sonunda 
okuldan mezuniyet 
töreninde kepler 
havaya uçtu. 
Okul bahçesinde 
düzenlenen 
mezuniyet töreninde 
Anadolu Meslek 
Lisesi 8.,dönem 
mezunlarını verirken, 
şimdiye kadar 
mezun sayısının 
171 olduğu Kız 
Meslek Lisesi 
ise 33. döneminde 
mezunlarını 
verirken toplam 
sayısının 1201 
olduğu açıklandı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan'ın 
katıldığı mezuniyet 
töreninde konuşan 
Okul Müdür Vekili 
Dursun Solmaz, 
20 yıl hizmet

I verdiği okulundan 
ı tayın ördüğünü ıçm 

öğrencileriyle de 
vedalaştı.
Duygulu anların 
yaşandığı mezuniyet 
töreninde okul 
personeli ile 
öğrencilerine veda 
eden Dursun Solmaz, 
"20 Şubat 1987 
tarihinde öğretmen 
olarak atandığım 
bu okulda göreve 
başladım. 31 Temmuz 
tarihinde ise isteğim 
üzerine tayin olarak 
Antalya Manavgat'a 
gidiyorum. Sîzlerle 
çalışmak benim 
için bir zevkti.
Sizleri asla 
unutmayacağım" 
şeklinde konuştu.

DİPLOMALAR 
VERİLDİ
Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi'nin Anadolu 
Meslek Lisesi Servis 
Hizmetleri Bölümü 
birincisi Selim 
Topuksöker'e 
diplomasını İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
verdi.
Kız Meslek Lisesi 
Hazır Giyim Bölümü 
birincisi olan 
Güzin Türe'ye 
diplomasını İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin 
Zan verirken Kız 
Meslek Lisesi 
Çocuk Gelişimi 
Bölümü birincisi 
olan Emire Güler'e 
ise diplomasını 
Okul Müdür Vekili 
Dursun Solmaz 
verdi.
Diploma töreninde 
ayrıca 2005-2006 
eğitim öğretim 
yılı içinde okulda 
devamsızlığı

Selim Topuksöker Mehmet Ercümen Güzin Türe - Hüseyin Zan

Emire Güler - Dursun Solmaz
olmayan öğrenci 
Sevinç Ocak'a 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü. Mehmet 
Ercümen 
tarafından

teşekkür 
belgesi verildi. 
Diploma töreninin 
ardından Anadolu 
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesinden

Sevinç Ocak - Mehmet Ercümen
mezun olan 
öğrenciler 
keplerini havaya 
fırlatarak mezun 
olmanın sevincini 
yaşadılar.

Törenin ardından 
öğrenciler ile 
misafirlere 
geleneksel ayran, 
pilav ve irmik tatlısı 
ikram edildi.
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GÎB’nin şirketine Orhangazi’den red
Orhangazi Ticaret 
Odası Meclisi dün 
yaptığı toplantıda, 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın kurma 
girişiminde bulun
duğu zeytincilik ile 
ilgili şirkete katılma 
konusunda ‘red’ 

‘kararı aldı. 
Dün saat 17.oo’de 
Kamil Ünsal’ın 
başkanlığında 
toplanan Orhangazi 
Ticaret Odası’nda 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın kurduğu 
şirketten Orhangazi 
Ticaret Odası’nıh 
hisse alması 
konusunda üyelere 
bilgiler verildi. 
Orhangazi Ticaret 
Odası’na gelir 
getirmek için 
şirket kurulması 
konusunda ise 
şirketin odaya ne 

, getirip götüreceğinin 
iyice araştırılarak, 
bir sonraki meclise 

. detaylı bilgi 
vererek görüşülmesi 

Kadri GÜLER

Güne Bakış

kararı alındı.
Orhangazi Ticaret 
Odası’nın Gemlik

Ticaret Borsası’nın üye olmama kararı çevrelerinde .
kurduğu şirkete Gemlik iş şök etkisi yarattı.

Tatil başlarken..
Barış’ın karnesindeki hanelerin karşısında hep 

gülen yüz vardı.
Öğrenciler karne sevincini yaşadılar dün.
Aslında bu sıcaklarda okullardan kurtulmanın 

sevinci yaşandı...
Bölgemizde Mayıs ayından sonra okullarda pek 

ders yapılmaz.
Gezilerle geçer günler daha çok..
Çocuklar iki buçuk ay doyasıya tatil yapacak

lar. ’
Okul yaşamı uzun bir maratondur.
Anaokuldan başlar, üniversite bitiminde sona 

erer. Yaşam maratonu ise ondan sonra başlar...
Koş koş bitmez. Koşu mezarda son bulur..
Bu koşunun bazı durakları da vardır.
Bir kaçgün önce bu durakların birinde durdu 

öğrenciler ve bir sınavdan geçirildiler.
Üniversiteye girebilme sınavıydı bu.
Bunun için bir milyon 530 bin öğrenci ter 

döktü.
Bir milyon 530 öğrencinin ancak 300 bini 

kendine yer bulacak bu seçmede..
Bunun 150 bini işe yarar fakülte ve okullar ola

cak.
Böylesine çarpık bir eğitim sistemi ile üniver

site kapılarına yığılan milyonlar, umutla yıllarım 
verdiler..

Dershaneden geçen eğitimin sisteminin çarpık
lığında, veliler milyarlar döktüler çocuklarının 
gelecekleri için..

Böyle bir ortamda, stresten arınmış olarak gi 
riliyor uzun tatile..

Bırakın tatilde çocuklar gönüllerince dinlensin..
Güneşin, bulurlarsa temiz denizin tadını 

çıkarsınlar.
Nasıl olsa tatil bitip maraton yeniden başla 

yacak sonunda...

► MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus DOö^GAZ
<Tc|Ckazan
<IOIaANJ KALORİFER TESİSATI

AKILLI ISITMA ^„.\„nlDU,
«İstemi Eni HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAY i SIHHİ TESİSATYETKİLİ BAYİİ TAAHHjjT

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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Disiplin affı çıkacak mı?
Memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin 
disiplin cezalarını 
affeden yasa 
tasarısı, bugün 
TBMM Genel 
Kurulunda görüşüle
cek. AK Parti 
Grup Başkanvekili 
Salih Kapusuz, 
yaptığı açıklamada, 
tasarıyı bu hafta 
gündeme alacak
larını ve yasalaştıra- 
caklarını söyledi. 
Bir gazetecinin, 
"Ferhat Sarıkaya 
pürüzü çıkmayacak 
mı?" sorusuna 
Kapusuz, böyle 
bir şeyin söz konusu 
olmadığını kaydetti. 
Kapusuz "'Bazı 
arkadaşlar bunu 
nereden çıkardı, 
ben de anlamıyorum. 
Böyle bir şey söz 
konusu değil. Hakim 
ve savcılarla ilgili 
yasal düzenleme 
başka bir şey, devlet 
memurlarının sicil 
affı başka bir şey. 
Bu sadece devlet 
memurlarının disip 
lin cezaları, kınama 
ve uyarıyla ilgili 
bir aftır.

Bunun dışında yok. 
Hakim ve savcılar bu 
konunun tamamen 
dışında zaten. Ayrı 
bir yasa getirirsiniz, 
ama yasaya monte 
etme şansınız yok" 
diye konuştu.
Düzenlemeyi
1.5 yıl önce çıkarmak 
için getirdiklerini 
hatırlatan Kapusuz, 
şöyle konuştu: 
"330'u bulmak 
konusunda has
sasiyeti biliyor
sunuz. Yurt dışında 
eğitime gönderilip 
başarılı olamayan 
larla ilgili düzenle
menin arkasına 
koymuştuk ama 

yetiştiremedik.
CHP katkı vermezse, 
bu hafta 330'u 
bulmak çok zor.
Yurt dışına çıkan 
arkadaşlarımız var. 
Ama onlar da katkı 
verecek. Onlarla 
sağladığımız muta
bakat üzerine bu 
haftaya aldık. 
Geçen hafta alma
mamızın sebebi de 
bu... Hafta sonu 
itibariyle bunu temin 
ettik. Arkadaşlar da 
ikna oldular. Bunun 
üzerine bu hafta 
gündeme alıyoruz." 
Kapusuz, tasarının 
ne zaman Genel 
Kurulda ele alınacağı 
sorusuna, "Büyük 
ihtimalle bugün 
alacağız" dedi. 
Tasarıyla, memurlar 
ve diğer kamu 
görevlileri ile bu 
görevlerde bulun
muş olanlar hakkın
da 23 Nisan 1999 
tarihinden 14 Şubat 
2005 tarihine kadar 
işlenmiş fiillerden 
dolayı verilen bazı 
disiplin cezaları, 
bütün sonuçlarıyla 
affedilecek.

Erdoğan; “Eğitimde fırsat 
eşitliği sağlayacağız”

İlköğretim ve 
ortaöğretim okulları 
dün, yaklaşık 
3 ay sürecek yaz 
tatiline girdi, 
ilköğretim okulların
daki 10 milyon 
673 bin öğrenci ile 
liselerdeki 3 milyon 
258 bin öğrenci, 
2006-2007 
eğitim-öğretim 
yılının başlayacağı 
18 Eylül'e kadar 
tatil yapacaklar. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Milli Eğitim Şura 
Salonu'nda 
düzenlenen, 
2005-2006 Eğitim- 
Öğretim Yılı Karne 
Dağıtım Töreni'ne 
katıldı.
Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, 
OKS ve ÖSS'nin 
yapıldığını hatır
latarak, öğrencilere 
nasihatlerde 
bulundu. "İyi geçsin, 
ya da kötü geçsin 
hayat bir sınavdan 
ibaret değildir" 

j diyen Erdoğan,

"Hayat içerisinde 
birçok sınavla 
karşı karşıya 
kalacağız. Esas 
olan hayata 
kendimizi doğru 
hazırlamaktır" dedi. 
Sınavı kazanamayan 
öğrencilerin 
yersiz bir korkuya 
ve ümitsizliğe 
kapılmamaları 
gerektiğini vurgu
layan Başbakan 
Erdoğan, Öğrenci
lerin önlerine 
farklı fırsatlar 
çıkacağını söyledi. 
Başkent Ankara'daki 
öğrenciler hangi 
imkana sahipse 
Türkiye'nin dört 
bir yanındaki 

öğrencilerin de 
aynı noktaya 
geleceğini vurgu
layan Erdoğan, 
bunun, adaletin 
gereği olduğunu 
ifade etti.
Erdoğan, 
"Ülkemizin her 
yanında eğitimde 
imkan ve fırsat 
eşitliği sağlayacağız" 
diye konuştu. 
Erdoğan, 
konuşmasının 
sonunda, öğrencilere 
"Okuyun, düşünün, 
uygulayın ve , 
neticelendirin.
Bana göre başarının 
sırrı buradadır” 
nasihatinde 
bulundu.

1 €uro

İnim lı

cazip fiyatlarla
bahar çiçek açtı 

Haziran sonuna kadar 
: 1.75 vn olarak sabitlodikl...

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

vade 
veya farklı

Vaülant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Tûrfcye'nın SÛMrrfcjrtalaf' nojn onyız.

I

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr


20 Haziran 2006 Sah
HABER

Sayfa 9

ÖZELAYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KUftSU AÇIUVOB

YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK
KİMLER KATILABİLİR?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR? 
Her branş için haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR?
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR?
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?
20 Haziran 2006 tarihinden itibaren okulumuza 
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

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

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Kamuda 2.3 milyon personel çalışıyor
Genel, katma ve Özel 
bütçeli kamu kurum 
ve kurulüşlarrile 
KIT'lerde, 1 Haziran 
itibariyle 2 milyon 
311 bin 306 kişi 
çalışıyor. Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, DYP 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Eraslan'ıh 
soru önergesini 
yanıtlarken, kamuda 
çalışan personel 
sayısınailişkin 
bilgi verdi.
Şahin'in verdiği bil
giye göre, genel, 
katma Ve özel bütçeli 
kamü kurum ve kuru
luşları ile KIT'lerde, 
1 Haziran itibariyle 
1 milyon 683 bin 700 
memur, 130 bin 209 
sözleşmeli personel, 
5 bin 904 kadro 
karşılığı sözleşmeli 
persdnel, 237 bin 190 
sürekli işçi, 254 bin 
303 geçici işçi olmak 
üzere, toplam 2

KAYIP

milyon 311 bin 
306 kamu personeli 
görev yapiyor.
Aynı soru önergesini 
yanıtlayan Mâliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan da genel ve 
özel bütçe kapsamın
da yer alan kamu 
idarelerinde, Devlet 
Memurları Kanunu, 
Yükseköğretim 
Personel Kanunu, 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu'na tabi 
olarak 1 milyon 675 
bin kadrolu personel, 
1ÖÖ bin işçi, 29 bin ' 
sözleşmeli personel 
ve 7 bin 750 kadro 
karşılığı gösterilen 
personel çalıştığını

bildirdi. Bakan 
Unakıtan’ın verdiği 
bilgiye göre,, ■ 
genel ve özel 
bütçe ile mahalli 
İdare kapsamındaki 
karrçu kurumlanndaki 
(döner sermaye 
ödemeleri ile 
ek ödemeler 
hariç) kadrolu 
personel
595 YTL-6 bin YTL, 
işçi 666 YTL-3 bin 
887 YTL, sözleşmeli 
personel 547 
YTL-3 bin 660 YTL, 
kadro karşılığı 
gösterilen sözleşmeli 
personel 806 YTL-4 
bin 397 YTL arasında 
maaş alıyor.

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

YAKUP BİÇER

ELEHAHLAAARAKIYOR

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit

■ Karacaali Huzur Motel’de 
temizlik işlerinde çalışacak 

BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır.

Müracaat: Huzur Motel
Tel : 537 03 41

, GSM : 0.532. 739 91 32

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer.”

Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

34Y1LLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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

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

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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■HHH OUNUUK SİYASİ GAZETE mm

Çocuğunuzla empatiyle iletişim kurun
ı ---------------------------------Çocukların yaşadık-
lan sıkıntıları genel
likle dolaylı yoldan, 
davranışları ve 
tutumlarıyla ifade 
ettiğini belirten 
uzmanlar, birçok ruh
sal ve davranışsal 
problemin empatik 
yaklaşım sayesinde 
çözüme ulaşacağını 
vurguladı. 
Uzmanlar, anne ve 
babaların, çocukların 
duygularına duyarlı 
oldukları takdirde

Elbette çok daha
küçük, bebekken 
bile annesinin sesinin 
tonundan, ona 
dokunuşunun 
niteliğinden bile 
kızgınlığı veya mutlu
luğu ayırt edebilirler. 
Ancak iletişim içinde 
etkin olarak kullan
abilmek anlamında 
empatinin yerleşmesi 
3 yaş civarında 
gerçekleşmektedir. 
Empati aynı zamanda 
öğrenilen-öğretilen

açıklamasını yaptı. 
Anne-babalarıh, doğ
duğu andan itibaren 
bebeğin duygularına 
odaklanmalarının

geldiğinde birçok 
değişik durumda 
birçok değişik tepkil
er vermeye başladık
larını da belirten

onlardaki değişim
lerin kaynağını ve 
neden olan temel 
duyguları fark 
edebileceklerini ve 
problem hafif 
düzeydeyken çöze
bileceklerini söyledi. 
Duyguların anlaşıl
masının, duyguların 
referans alınarak 
iletişim kurulmasının, 
psikolojik olgunlaş
manın en önemli 
kriterlerinden biri 
olduğunu ifade eden 
Uzman Pedagog 
Belgin Temur, 
"Çocuklar bebeklik
ten çıkıp bireyleşm
eye başladıklarında, 
ben ve başkalarının 
ayırdına vardıkların
da. başkalarının ne 
hissettiğini daha net 
olarak anlamaya ve 
buna göre hareket 
etmeye başlarlar. 
Bu da yaklaşık 2.5 
yaş civarında olur.

bir şeydir. Bu anlam
da anne-babaları ve 
çevrelerindeki 
yetişkinler tarafından 
duyguları anlaşılan, 
ifade edilen çocuklar 
empatiyi daha kolay 
öğrenirler. Çünkü 
empati becerisinin 
gelişimi için öncelikle 
kişinin kendi duygu
larının farkında 
olması, bu duygular 
arasındaki farkları 
hissedebilmesi 
önemlidir. Örneğin 
yeni doğan kardeşi 
nedeniyle yuvaya git
mek istemeyen bir 
çocuğa annesinin bu 
bir okula uyum prob
lemiymiş gibi yaklaş
ması, çocuğun agre- 
sif tavırlarını sıradan 
bir davranış prob
lemiymiş gibi algıla
ması, çocuğun da 
kendi duygusunu 
ayırt edememesine 
neden olacaktır.
Böyle bir durumda 
annenin 'Biliyorum, 
sen de bizimle evde 
kalmak istiyorsun, 
hep kardeşinle vakit 
geçirdiğim için bana 
kızgınsın' gibi 
empatik bir yak
laşımda bulunması 
çocuğun da hem 
duygusunu fark 
etmesine yardımcı 
olacak hem de 
olumsuz duyguların 
kabul edilir 
olduğunu 
anlamasını 
sağlayacaktır"

önemini vurgulayan 
Belgin Temur, bebek
lerin dikkatle gözlem
lendiklerinde ağla
malarının bile farklı 
anlamlar içerdiğini 
fark etmenin 
mümkün olacağını 
söyledi. 2. veya 3. 
aydan itibaren bebek
lerin sosyal gülümse
meye başladığına 
dikkat çeken Belgin 
Temur, "Yüzüne 
gülerek baktığınızda 
bebek size gülerek 
tepki vermeye başlar. 
Bu dönem kendi 
duygularınızı ona 
aktarmanın ve 
karşılıklı sıcak ve 
şefkatli bir iletişim 
kurabilmenin 
mümkün olabildiği 
bir dönemdir.
Güldüğünde gülmek, 
ağlayarak bir ihtiy
acını dile getirdiğinde 
yumuşak bir ses tonu 
eşliğinde ihtiyacını 
gidermek aslında 
bebeğin de kendi 
duygularını iletişim 
içinde kullanmayı 
öğrenmesine yardım
cı olur. Ağlamasına 
bir yanıt alamayan ya 
da her türlü ağla
masına aynı tepkiyi 
alan bir bebek bir 
süre sonra her türlü 
ihtiyacını aynı şekilde 
ifade etmeye başlaya
caktır" dedi.
"YUVA DÖNEMİNDE 
TEPKİLER DEĞİŞİR" 
Çocuklar biraz daha 
büyüyüp yuva çağına

Belgin Temur, bu 
konuda anne ve 
babaların izlemesi 
gereken yolları, 
"Bunlar arasındaki 
farkı görmek ve 
çocuğa fark ettirmek 
de çok önemlidir. 
Davranışlar ve bu 
davranışlar sırasında 
ortaya çıkan duygular 
arasındaki ton farkını 
anne-babanın fark 
edip çocuğa geri 
bildirim vermesi 
empatinin 
gelişmesinde 
çok gereklidir. 
Üstelik duyguları 
anlayan ve geri 
bildiren bir 
yaklaşım birçok 
davranış probleminin 
azalmasına, 
çocukların kendi 
davranışlarının 
sorumluluğunu 
alabilmelerine 
yardımcı olmaktadır. 
Çünkü anne-baba 
çocuğun bu 
davranışıyla aslında 
neyi ifade etmek 
istediğinin şifresini 
çözmektedir. 
Oyuncağını tek
meleyen bir çocuğa 
'Bugün yuvada 
canını sıkan bir şey 
olmuş' demek ile 'her 
zaman oyuncaklarını 
böyle hırpalıyorsun' 
demek arasında 
çocuğun içgörü 
kazanması 
açısından büyük fark 
vardır" şeklinde 
açıkladı.

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 ABANIYOR
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

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

hattınızdan 3464’e mesaj atın. 

> TEMAJ
www.tema.org.tr 

www.elkoyun.com

Op. Dr. Yaşar ALTUN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur. 

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK

Tel: (0.224) 514 29 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel: (0.224) 513 92 00 
GSM: (0.532) 616 01 53

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.tema.org.tr
http://www.elkoyun.com
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Saç dökülmelerine dikkat Klima ateşini soğuk algınlığı sanmayın

Bazı deri hastalık
ları, stres, uygunsuz 
saç bakımı ve 
kozmetik ürünlerin 
saç dökülmelerine 
yol açabildiği 
bildirildi. 
Esenler Hayat 
Hastanesi Plastik ve 
Rekonstrüktif 
Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Tamer 
Yavaş, normal bir 
insanda günde 
ortalama 100-150 
saç telinin döküldü 
ğünü söyledi. 
Erkeklerin yüzde 
30'unda 25 yaşında, 
^yüzde 40'ında 40 
yaşında, yüzde 
50'sinde ise 50 

^yaşında "andro- 
genetik" denilen, 
hormonal nedenlere 
bağlı saç dökülmesi 
meydana geldiğini 
belirten Yavaş, 
"Bu 'erkek tipi saç 
dökülmesi' olarak 
adlandırılsa da 
kadınlarda da en 
sık görülen saç 
dökülmesi 
tipidir" dedi.
Yavaş'ın verdiği bil

giye göre, saç 
dökülmesinin 
nedenleri şunlar: 
-Deri hastalıkları, 
-Bazı ilaç ve 
hastalıklar (kanser 
tedavisi gibi) 
-Stres, 
-Uygunsuz saç 
bakımı ve kozmetik 
ürün kullanımı, 
-Genetik, 
-Doğum yapma, 
-Yüksek ateş, ağır 
enfeksiyon ve 
soğuk algınlığı, 
-Triod hastalıkları, 
-Eksik protein 
içerikli beslenme, 
-Doğum kontrol 
hapları, 
-Demir eksikliği, 
-Büyük cerrahi 
girişimler ve 
kronik hastalıklar, 
-Mantar hastalıkları, 
Dökülmeyi önleyen 
ya da saçın yeniden 
çıkmasını sağlayan 
ilaçlar bulunduğunu 
belirten Yavaş, 
cerrahi yöntemler 
uygulanarak da saç 
edilebildiğini veya 
saçsız alanın da 
raltıldığını söyledi.

Hayatımıza 104 yıl 
önce giren klimalar, 
evlerde, iş yerlerinde, 
arabalarda yaz 
aylarının 
vazgeçemediğimiz 
serinleticileri oldu. 
Öyle alıştık ki bu 
aletlere, klimasız 
yaşayamaz olduk 
adeta. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, 
klimaları anlattı. 
Herkes sıcaktan 
bunalırken, terlerken, 
oflayıp puflarken... 
serin bir ortamda 
çalışmak, yaşamak 
elbette çok iyi de, 
klimaların bazı 
rahatsızlıkları da 
beraberinde getire
bileceklerini 
biliyor musunuz? 
KLİMA ATEŞİ 
Klimaların ve diğer 
merkezi havalandır
ma sistemlerinin 
neden olduğu önemli 
rahatsızlıklardan biri 
tıp dilinde humidifier 
fever ismiyle bilinen 
hastalıktır. Bu 
hastalık dilimizde 
klima veya nem
lendirici ateşi olarak 
tanınmaktadır.
Klima ateşine,, klima 
ve air-condition sis
temlerinden başka, 
evlerde kullanılan ve 
halkımızın 'soğuk 
buhar makinası' diye

bildikleri nem yapıcı 
aletler de neden 
olabilirler.
Hastalık, bu tür 
aletlerin su 
haznelerinde üreyen 
çeşitli bakteri ve 
mantarların veya 
bunlara ait çeşitli 
toksinlerin, özellikle 
de endotoksinlerin 
solunum havasına 
karışması sonucu 
ortaya çıkmaktadır. 
Klima ateşi, gerçek 
bir infeksiyon 
hastalığı olmayıp 
vücudumuzun çeşitli 
bakterilere karşı 
gösterdiği bir tür 
aşırı duyarlılıktan 
kaynaklanan bir 
tablodur.
Hastalık, mikroplarla 
kirlenmiş air-condi- 
tiön veya nem- 
■cıiuıııTie sistemlerine 
m.ıruz kalındıktan 
birkaç saat sonra 
ateşli bir hastalık gibi 
başlar. Belirtilerin 
ortaya çıkması 
nadiren 12 
saati de bulabilir.
Şikayetler genellikle 
hafta başında veya 

tatil veya dönüş 
günlerinde görülür. 
Uzun bir süre 
kullanılmayan 
klimaların ilk çalıştığı 
günlerde de belirtiler 
daha fazladır.
GRİP GİBİ 
BAŞLIYOR 
Hastalarda ateş, 
titreme, kas ve ekİem 
ağrıları, yorgunluk, 
hâlsizlik, bitkinlik... 
gibi daha çok gribi 
hatırlatan şikâyetler 
vardır. İş yerine 
geldikten birkaç saat 
sonra başlayan ■ 
belirtiler akşama 
doğru şiddetlenir ve 
gece eve döndükten 
sonra da devam 
ederse de, hastaların 
çoğu 24-48 saat 
içinde tamamen 
düzelirler.
Bazı hastalarda 
nadiren şiddeti 
çok fazla olmayan 
öksürük, nefes 
darlığı ve çarpıntı 
gibi yakınmalar 
da olabilir 
Klima ateşi, bu 
belirtileri ile soğuk 
algınlığı, grip, 

bronşit ve zatürree 
gibi solunum yolları 
enfeksiyonları ile 
karıştı rılabilir. 
Zatürree ile 
aralarındaki en 
önemli fark, 
klima ateşi olan 
hastaların akciğer 
röntgenlerinin 
normal olmasıdır. 
Klima ateşi, 
hastanın klima 
bulunan ortamdan 
uzaklaştırılması ile 
düzelir.
Antibiyotik veya 
başka bir ilaç 
tedavisi gerekli 
değildir. Zatürree 
sanılması birçok 
gereksiz incelemenin 
yapılmasına yol açar. 
ÖNLEMEK 
MÜMKÜN 
Klima âteşinin 
önlenmesi, bu tür 
nemlendiricilerin 
su haznelerinin 
doğru bakımı ile 
mümkündür.
-Klima ve 
nemlendiricilerin 
bakımlarına 
özen gösterilmeli 
ve talimatlara 
uygun kullanılmalıdır. 
-Bu aletlerde 
musluk suyu yerine 
distile veya 
demineralize su 
kullanılmalıdır.
-Nemlendiriciler 
çamaşır suyu gibi 
dezenfektanlarla 
zaman zaman 
temizlenmelidir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye „ 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum .514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 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 0Z
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 işi. 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
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
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 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
Kâmil 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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Balıkpazarı Mahallesi 
Tel: 513 52 65 GEMLİK

OEMdK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KHrfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2470 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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YAGMUf

ARISTON
PHILIPS

DOGTAS

Alışveriş mağazaları

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI 
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ

TÜM KALİTELİ MARKALAR 
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/ A GEMLİK

i



"SAqlAMLlk VE ESTETİk BİZİM İşİmİz"
[GMİ ■ ■ T'ÎM'MP SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ
MkO İNŞ. LTD.ŞTİ

İMCİ . 
SİTESİ

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE KAPLAMA 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Baytaş Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel :513 42 2i 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLK

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MHOBH
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ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 51415,15 GEMLİK 

e-mail: bursa@birey.com

Belediye ve Doruk Göz Lazer ve Cerrahi Merkezi organizasyonu ile 600 kişi göz muayenesinden geçti.

Ücretsiz göz taramasına büyük ilgi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Fıskiye
Yaz sıcakları birkaç günde bunaltmaya 

başladı.
Gemlik doğal gaz çalışmaları nedeniyle 

toz toprak içinde.
İşyerlerimizin kapılarını açamıyoruz.
Açtığımızda her yanı bir karış toz kaplı 

yor.'
Mümkün oldukça sokakları sulayarak 

tozun önüne geçmeye çalışıyoruz ama 
nafile. Devamı sayfa 7’de

Gemlik Belediyesi ile Doruk Göz Lazer ve Cerrahi Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği ücretsiz göz taraması
na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Akşama kadar süren göz taramasında, 600 kişi muayeneden geçti. 3’de

ÖzelAykent İlköğretim 2006-2007 dönemi

. _ _ _ _ Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
/ I / / I / 11 Umurbey Pasabahçeler Mevkii 
İli II Tel: 513 50 84 GEMLİK 
CV <7 www.aykentilkogretim.k 12.tr 
t Deneyimli kadromuz ve

çağdaş eğitim anlayışıyla 
sizlere en yakın özel okuluz 

başladı 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 
YILI ÜCRETLERİMİZ

AYKENT

YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER;

dür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çozer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz

Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır
_______________ Her yerde ve her ortamda kendirli İspatlar, Engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

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: Ücretlerimize Eğitim-öğretim,

http://www.baytasinsaat.net
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kabahat samur kürk olsa...

Alt yapı zayıfsa üst yapı düzen tutmuyor. 
Suçlama, karalama, çamur atma işin 

kolayı..
Biz de ekonomi de, eğitim de, sağlıkta 

kısa erimli politikalarla yürütülüyor.
Hedef...
Günü kurtarmak.
Öyle olunca gelen gidenin üzerine suçu 

yıkarak yeni politikalar peşinde koşuyor.
Bir başkasının üzerine suç yıkmakta, 

üstümüze yoktur.
Suçu kimse kendi üstünde aramıyor. 

Doğrularının yanlışlarının hesabını yapmı 
yor.

Boşuna atalarımız “Suç samur kürk olsa, 
kimse üstüne almaz” dememişler.

Oysa kısır bir döngüdür suçlama, ayni 
eksen etrafında döner durur.

Varolan sorunların çözümünde hiçbir 
yararı yoktur, aksine sorunları derin
leştirmekte, karıştırmakta, işin içinden çıkıl
maz hale getirmektedir.

Günümüzden geçmişe doğru yaşanan
ları, çözümleri, çözümsüzlükleri' bı'r gözden 
geçirelim.

Olayların ortaya çıkışında neden-sonuç 
ilişkileri üzerinde duruluyor mu?

Sorunların temeline iniliyor mu ?
İnilseydi;
Bilecik'te çok canlara kıyan tren kaza

sının suçlusu makinist olur muydu?
Mersin'de yakılan bayrağın sorumluluğu 

iki küçük çocuğa kahr mıydı?
Susurluk olayının tüm yükü Yeşil'in 

omuz larına yıkılır mıydı?
1999 yılında ortalığı yerinden oynatan,on 

binlerce insanın ölümüne neden olan 
Marmara Depremi'nin tek suçlusu bir 
müteahhit olur muydu?

Edirne'de yeni doğan bebeklerin katüi 
olarak klima gösterilebilir miydi?

Yollarda trafiğe her gün kurban giden 
onlarca insanin vebali Trafik Canavan'nın 
üzerine yüklenir miydi?

Dolar'ın Avro'nun patlayıp ülke 
ekonomisini alt üst edişinin müsebbibi 
olarak enflasyon canavarı gösterilir miydi?

Evleri su basmasının nedeni olarak yağ
mur, ormanların kül olup gitmesinin nedeni 
olarak sigara gösterilebilir miydi?

. El bette ki gösterilemezdi.
Nitekim, çağdaş, demokratik ve ilerici 

olarak nitelenen ülkelerde gösterilemiyor.
Çünkü orada insanlar doğrularının yan

lışlarının hesabını adalet terazisinde veri 
yor. Bazı problemlerin kaynağının ken
disinde olduğunu görüyor, problemlerin 
suçlusunu başka yerde aramıyor, kendi 
gücüyle,bilgisiyle problemlerin çözümü 
için çaba gösteriyor.

Toplumsal yapıyı yönetenler de olayları 
saptırmıyor..

Sorunların çözümüne iyi niyetli yaklaşı 
yor.

Yurttaşına güveniyor.
Yurttaşının refahı, mutluluğu için çabah 

yor.
Toplumu germiyor..
Kamplara bölmüyor..
Ortak akıl çerçevesinde çareler arıyor ve 

buluyor.

^■1 CÜHLUK tlYAlI GAZETE MM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Vergi Dairesi açılışa hazır
Seyfettin SEKERSÖZ

Borusan Lojistik 
tarafından 
yaptırılan yeni 
Vergi Dairesi’nde 
son rutüşlar 
yapılıyor.
Yaklaşık 3 ay 
önce Verem Savaş 
Derneği binasının 
yanında bulunan 
mülkiyeti Vergi 
Dairesine ait olan 
ve yıkılarak 
yapımına 
başlanılan çelik 
konsiriksiyon 
binada tüm 
çalışmalar bitirildi. 
Hükümet 
binasındaki yerinden 
Temmuz ayının ilk 
haftasında yeni 
binasına 
taşınacak olan 
Vergi Dairesi'nin 
iç düzeninde 
çalışmalar 
tamamlandı. 
Zemin katın 
haricinde iki katlı 
olan yeni Vergi 
Dairesi’nin 
önümüzdeki 
hafta sonunda 
mobilyalarının 
geleceği ve 
Temmuz ayının 
ilk haftasında da 
taşınacağı öğrenildi.

Modern bir 
yapıya sahip 
olan binada 
hem rahatlık 
hem de göze 
hitap ön plana 
çıkarılırken 
araçlar için 
geniş park etme 
alanlarının bulunması 
nedeniyle Vergi 
Dairesi’ne daha 
çok hareketlilik 
kazandırması 
bekleniyor. 'T'^^sWrşmalârtâmarma

Bu nasıl otobüs durağı?
Seyfettin SEKERSÖZ

İskele Meydam’nda 
bulunan Büyükşehir 
Otobüs Durağı 
yolcuları 
perişan ediyor.
Yazın sıcağında 
üstelik bir çok 
park etmiş araçların 
engellemelerine 
karşın Bursa'ya 
gidebilmek için 
otobüs bekleyen 
yolcular, 
"Bu nasıl otobüs 
durağı" demekten 
kendilerini 
alamıyorlar. 
Bursa'dan yolcu 
almak için İskele 
Meydanı’na gelen 
Büyükşehir 
Belediye Otobüsü, 
geçen araçların 
arasında bekleyen 
yolcuları yolu 
kapatarak almak 
zorunda kalıyor. 
Büyükşehir 
Ulaşım Daire

İİSİİİI

■ Büyükşehir Otobüsünün 
hareket ettiği durak yerinin 

durumu fotoğrafta 
görüldüğü gibk.

Başkanlığı 
tarafından belirlenen 
Büyükşehir 
Otobüsleri Durağının 
kapalı bir yeri olma
ması nedeniyle,

yolcular kışın 
yağmurdan, 
yazın ise güneşten 
etkileniyorlar. 
Gemlikli yolcular 
Büyükşehir

Belediyesi’nin 
Gemlik’e yeterince 
hizmet getirmeme 
sinden dolayı 
şikayetçi olduklarını 
söylüyorlar.
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IBelediye ve Doruk Göz Lazer ve Cerrahi Merkezi oranizasyonu ile 600 kişi göz muayenesinden geçti.
Yazı YOR UM

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.comÜcretsiz röz taramasına W il;i

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
ile Doruk Göz Lazer 
ve Cerrahi Merke 
zi’nin ortaklaşa 
düzenledikleri 
ücretsiz göz 
bakımına vatandaşlar 
büyük ilgi gösterdi. 
Belediyeden yapılan 
duyuruda halka 
ücretsiz göz taraması 
yapılacağı haberi 
üzerine Belediye 
Sergi Salonu önünde 
uzun kuyruk oluştu. 
Saat 11.00 de 
başlayan ücretsiz 
göz taramasında 
Doruk Göz Merkezi 
Göz Doktoru Hakan 
Güler ile Tıbbi 
Teknisyenler 
Tarkan Balcı ve 
Aşkın Atabey 
vatandaşların 
gözlerindeki bozuk
lukları belirlediler. 
Gün boyu ücretsiz 
göz bakımı yapan 
Doruk Göz 
Merkezi doktor 
ve teknisyenleri 
rahatsızlık 
duyanlara 
hazırladıkları 
belgelerle geniş 
kapsamlı merkezlere 
gitmeleri önerildi. 
Geçtiğimiz yıl içinde 
yine aynı Doruk 
Göz Merkezi 
elemanları belediye 
ile ortaklaşa 
düzenledikleri 
göz taraması yaparak 
halka ücretsiz 
hizmet verilmişti.

Belediye Sergi Sarayında yapılan göz Oıtrollerine 600 e yakın vatan
daşın gözü taramadan geçirildi. ÜcretsnEgöz bakımına büyük ilgi vardı.

Başta katarakt olmak 
üzere vatandaşların 
çeşitli göz 
rahatsızlıklarının 
belirlendiği

muayenelerde 
görme 
rahatsızlıklarımızın 
çok olması bir 
kez daha gözler

önüne serilirken 
gün boyu yaklaşık 
600'ün üzerinde 
göz muayenesi 
yapıldığı açıklandı.

Baykal’ı da denemek gerekir...
Türkiye’de şimdiye kadar yapılan seçim 

sonuçlarını araştırdığımız da son 50 yıl 
içinde sol en çok yüzde 42 oy alabilmiş, bü 
bir defa 34 yıl önce olmuş...

O seçimden bu yana iflah etmemiş bir 
solu var Türkiye’nin !...

Topluma yabancılaşmış bir entelektüel’- 
lerin elinde oyuncağa dönüşmüş, hayali, 
fazla idealist, topluma uymayan teorilerle 
zaman harcamış, bu tavrını sürdükçe de 
sağın değişik kesimleri iktidara biri inmiş , 
öbürü çıkmış, iktidarı ipotek altına 
almışlardır...

Bir anlamda Türk sağı, Türk solu tarafın
dan sürekli ödüllendirilmiştir..

Zaman zaman hak etmediği başarıları, 
Türk solunun yetersizliğinden, kolayca 
kazanca çevirmiştir..

Başarısız olmuş bir sağ parti inmiş ikti-. 
dardan, bir başka sağ parti çıkrnış..

Vatandaş bu sağ-sol bilincine sahip 
olmadığı için, Demokrat Parti- Adalet- Doğru 
Yol- Anavatan-partilerini isimlerine bakarak 
başka şeyler zannetmiş, birinden şikayetçi 
ise bu sefer öbür sağ partiye bilmeden 
oyunu vermiştir... Hatta marjinallere bile fır
sat vermiş Faziletler-Refahlar -AK partilere 
kolayca iktidara gelmişlerdir...

Demirel-Özal-Yıldırım Akbulut- Mesut 
Yılmaz-Tansu Çiller-Erbakan-Abdullah Gül 
ve Tayyip Erdoğan ‘a bir veya birden fazla

Başbakanlık şansı tanıyan bu ülke, kısa 
bir Bülent Ecevit iktidarı hariç Türk soluna 
bu imkanı vermemiş, bütün bu parti liderleri 
Başbakan oldukları halde, bu şansı, solun 
yetersiz oyları ve oyların parçalanması duru
munda kullanamayan tek kişi Deniz Baykal 
olmuştur...

Bunu acı şekilde yaşayan Baykal, baktı ki 
sol oylar tek başına iktidar olmasını sağla
maya yetmeyince, bence akılcı bir çıkışla 
merkez sağa çağrıda bulunarak bana oy 
verin demesinin neresi yanlış...

Deniz Baykal diyor ki;
“Bana iktidar olmam, söylediklerimi yap

mam için bir defa şans verin”
Bu sözler sol iktidarı bu güne kadar 

başarısız kılanlar tarafından kabul edilmedi 
ve yanlış bulundu..

Solcu (ne kadar solcuysa), solculuğun
dan vazgeçmeden merkez sağ partilere oy 
vermedi mi bu ülke de ?

Ben AK parti adayı olmasına rağmen 
Gemlikte Belediye Başkanlığı seçimlerinde 
Sayın Mehmet Turgut’a oy verdim ve çevre 
me de verdirdim..

Sağcıda (ne kadar sağcıysa) sağcılığın
dan vazgeçmeden merkez bir sol partiye ve 
liderine oy veremiz mi, vermedi mi?

Sol ile sağ arasındaki farkın giderek ide
olojik olmaktan çıktığı bu zaman içinde bun
lar olabilir...

Ortak vazgeçilmez demokratik ve Laik 
Cumhuriyet değerleri üzerine titrenmesi 
gereken bir zaman birimi içinde idiysek...

Bence Deniz Baykal’ın önerisi dengeli, 
mantıklı, akıl çevresi içinde hiç de yabana 
atılacak gibi değil!..

Sağ partilerden boyumuzun ölçüsünü 
aldık, bir defa da boyumuzu sol parti ve lide 
ri Baykal ölçsün, ölçsün ki ne olduğumuzu 
anlayalım..

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Spor salonlarının 
öğretmenleri belirlendi

BUSMEK’te sergi heyecanı

Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Belediyesi’ne 
ait Kültür 
Merkezinin 
altındaki spor salonu 
ile Katlı Otopark 
binasının yanındaki 
binada bulunan 
spor salonlarında 
görev yapacak 
Beden eğitimi 
öğretmenleri 
belirlendi. 
Sözleşmeli olarak 
görev yapacak 
olan Beden Eğitimi 
öğretmenlerinden 
Yasin Keskin ile 
Zuhal Altıparmak 
dün spor 
salonlarını 
gezerek son 
kontrollerini 
yaptılar. 
Önümüzdeki 
günlerde açılacak 
olan spor salonları 
eden eğitimi 
öğretmenleri 3'er 
gün olmak üzere

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

dönüşümlü ve Cumartesi
olarak görev günü saat 13.00'e
yapacaklar. kadar olmak
Pazartesi, üzere Katlı
Çarşamba ve otopark
Cuma günleri yanındaki binada
Kültür Merkezi’ndeki 
spor salonu hizmet 
verirken 
Sah, Perşembe 

bulunan spor 
salonu vatandaşlara 
hizmet vereceği 
öğrenildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kentte var olan insan 
gücü potansiyelinin 
niteliğini artırarak, 
bu sayede işsizliğin 
azaltılmasını 
sağlamak amacıyla 
düzenlediği sanat 
ve meslek eğitimi 
kurslarında 
kursiyerleri sergi 
heyecanı sardı. 
10 semtte 24 
branşta eğitim veren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat 
ve Meslek Eğitimi 
Kursu’nda (BUSMEK) 
özellikle modelistlik, 
giyim, takı tasarımı, 
ahşap boyama ve 
nakış sınıflarının 
öğrencileri, sergi 
açılışı öncesi hum> 
malı bir çalışmayla 
son hazırlıklarını 
tamamlıyorlar. 
BUSMEK’te eğitim 
ve öğretim gören 
4 bin 200 kursiyer, 
23 Haziran Cuma 
günü saat 17.00’de 
Orhangazi Parkı’nda 
Milli Eğitim 
Bakanhğı’ndan 
onaylı sertifikalarını 
alarak, bir sezon 
boyunca 
öğrendiklerini

taçlandıracaklar. 
Sertifika töreni 
sonrasında 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
açılacak 
Bursa’nın 
tarihindeki en 
büyük el 
sanatları 
sergisinde 
BUSMEK kursi 
yerlerin bir 
eğitim öğretim 
dönemi boyunca 
el emeği göz 
nuru dökerek yaptık
ları birbirinden güzel 
eserler BursalIların 
beğenisine 
sunulacak.
Sergi öncesinde 
BUSMEK’i ziyaret 
eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, bir 
tarafta yatırımlarla

Bursa’yı yaşanabilir 
ve daha çağdaş 
hale getirirken, 
diğer taraftan da 
ülkenin kalkınmasın
daki en büyük 
ihtiyacı olan nitelikli 
insan eksikliğini de 
bu tür projelerle 
bir nebze olsun 
giderdiklerini 
söyledi.

i |U| p ALABALIK 
^1 P1 Eli TESİSLERİ

Yeni imajıyla hizmetinizde...

Gedelek Köyü altı 
Orhangazi'den sonra 5. Km. 

Tel : (0.224) 586 52 66 
ORHANGAZİ

► ► Köy Kahvaltısı
► ► Balık Çorbası
► ► Gözleme
►►Kiremitte Kaşarlı Alabalık
►►Kiremitte Kaşarlı Mantar
► ► Piliç Çevirme
► ► Meze Çeşitleri
►►Mangalda Et
► ► Kuzu Pirzola
► ►Çöp Şiş
►►İnegöl Köfte
►►Kaşarlı Köfte
► ► Kasap Köfte
► ►Kuzu Külbastı

i

$

Sff II»* ÖZALP Elin
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 Sjtesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 nr 
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire 

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m 2 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.
ŞEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yelkenciler Tekirdağ’dan madalya ile döndüler
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Yelken 
Kulübü geçtiğimiz 
hafta sonu 
katıldıkları 
42. Tekirdağ 
Kiraz Festivali 
etkinliklerinde 
düzenlenen 
Optimist Yelken 
yarışlarında 
madalya alarak 
Gemlik'e döndüler. 
Kızlar kategorisinde 
tüm yarışları 
birincilikle 
tamamlayan 
Tuğba öksüz yarışma 
birincisi olarak 
kupa ve madalya

kazanırken, erkek
lerde 
yarışmalara 
katılan 70 yarışmacı 
arasında Murat 
Samsun sekizinci, 
Cengiz Beliç 
dokuzuncu ve 
Haşan Sal 
onuncu sırayı 
alarak büyük 
başarı elde ettiler. 
İzmit'i temsil eden 
İzmit Yelken, 
Poyraz Yelken ve 
Derince Yelken 
Kulüpleri ile 
Çanakkale ve 
Karabiga Yelken 
Kulüpleri, Tekirdağ 
Yelken kulübü,

Balıkesir ili 
Bandırma Yelken 
kulübü ve Bursa 
Gemlik Yelken 
Kulüplerinin 
katıldığı 
yarışmalarda 
kızlarda Tuğba 
öksüz'ün tüm 
rakiplerini geride 
bırakarak, birinci 
olması kısa 
süre önce 
kurulan ve 
Burscfnın faal tek 
yelken kulübü olan 
Gemlik Yelken 
Kulübü'nde ve 
Gemlik'te büyük 
sevinç yarattı.

<•
ARŞİV

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜOLMAYANKÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Çarşı Meydanındaki 
fıskiyenin çalışması isteniyor
Çarşı Meydanı’ndaki 
havuzun fıskiyesinin 
çalıştırılması 
isteniyor.
Gemlik’in en 
gözde merkezinde 
bulunan havuzun 
neden çalıştırılmadığı 
merak konusu 
olurken, suyunun 
pislikten yeşile 
dönmesi ise 
eleştiriliyor. 
Hükümet binası 
önündeki yapay 
palmiyeli havuzun 
çalıştırılmasına 
karşın, Çarşı 
Meydanı’ndaki 
havuzun fıskiyesinin 
çalıştırılmaması 
ve bakımsızlığı 
söylentilere 
neden oluyor.
Yapıldığı halde bu 
mevsimde ilçe mey
danına güzellik kata
cak fıskiyenin

çalıştırılmamasına 
anlam veremedikleri
ni söyleyen vatan
daşlar, “Madem bu 
havuz işe yaramıyor

o zaman kapatılsın." 
diyorlar.
Çalıştığında 
ise fıskiyesinden 
çıkan suların

■insanları ferahlattığı 
belirtilerek, 
havuzun biran 
önce bakıma 
alınmasını isteniyor.

Marmara Denizi’nde 
250 kiloluk kılıç balığı

Marmara Denizi’nde 
avlanmaya çıkan 
balıkçıların ağına 
takılan 250 kilogram 
ağırlığındaki kılıç 
balığı, görenleri 
hayrete düşürdü. 
Marmara Denizi’nde 
bulunan ve Balıkçı 
Kenan Restaurantın 
da sergilenen 250 
kilogram ağırlığında
ki 3 metre boyundaki 
kılıç balığını gören 
ler hayrete düşüyor. 
Büyüklüğü normalin 
üstünde olan kılıç 
balığının sergilen

diği restaurantın 
sahibi Kenan Balcı, 
vatandaşların bu tarz 
ilginç balıkları daha 
sık göreceklerini 
belirtti. Kılıç balığı, 
Balıkçı Kenan ın 
Bahçeşehir'de bulu
nan sergisinde 
vatandaşlara göster
mek amacıyla konu
lurken, geçtiğimiz 
günlerde Irak'ta 
yakalanan insana 
benzeyen balıkların 
bir benzeri de Balık 
çı Kenan tarafından 
sergilendi.

45. Uluslararası Festivali’nde Arar ve Özhan fırtınası
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin düzen
lediği 45. Uluslararası 
Bursa Festivali 
kapsamında şahne 
alan Ahmet Özhan
ile Funda Arar, 
muhteşem bir perfor
mansla unutulmaz bir 
geceye imza attı. 
İlk Kez Aynı 
Sahneyi Paylaştılar 
Kendine has üslubuy
la herkesin takdirini 
kazanan ve Türk 
Sanat Müziği’nde 
çok özel bir yeri olan 
Ahmet Özhan ile Türk 
Pop Müziği’nin en 
kaliteli kadın 
vokallerinden biri 
olan Funda Arar, ilk 
kez birlikte konser 
verdikleri Bursa’da, 
güçlü yorumları ve 
uyumlu düetleriyle 

ayakta alkışlandı. 
Bursa Festivali’nin 
en önemli proje 
etkinliklerinden biri 
olan konser, yılların 
eskitemediği nadir 
sanatçılar arasında 
yer alan Ahmet 
Özhan’ın son 
dönemin gözde 
şarkısı ‘Lale Devri 
Çocukları’ şarkısını 
seslendirmesiyle 
başladı.
Konserin açılış 
bölümünde seslen 
dirdiği eserlerin 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosunu dolduran 
yaklaşık 4 bin seyirci 
tarafından coşkuyla 
alkışlanmasından ve 
Türk Sanat Müziği’he 
gösterilen ilgiden 
hoşnut kalan Özhan, 
“Bursa Türk

Müziği’nin mihenk 
taşıdır. Bir şarkı tuta
caksa, önce Bursa’da 
tutulur. Eğer ülkeye 
mal olacaksa önce 
Bursa’da ezberlenir" 
dedi.
Funda Arar Farkını 
Ortaya Koydu 
Solo okuduğu 
şarkıları tamamlayan 
Ahmet özhan, Funda 
Arar’ı, son yıllardaki 
en kaliteli seslerden 
biri olarak gördüğünü 
ve güzel sanatçının 
emin adımlarla zir 
veye tırmandığını 
ifade ederek sahneye 
davet etti, özhan’ın 
bu övgü dolu 
sözleri ve seyircilerin 
alkışları arasında 
sahneye çıkan Funda 
Arar ise, İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı’nda 
aldığı eğitimin hakkını 
verdi ve Türk Sanat 
Müziği şarkılarını 
büyük bir ustalıkla 
seslendirdi.
Türkiye'deki "sanatçı" 
kavramının içini tam 
anlamı ile dolduran 
bu değerli iki ismin 
düeti, Bursah sanat
severlere doyumsuz 
bir musiki gecesi

yaşattı.
Tam 2,5 saat süren 
konserde Türk Sanat 
Müziği’nin unutulmaz 
30 eserini seslendiren 
ikili, finalde Bursa’nın 
Ufak Tefek Taşları 
şarkısını söyledi ve 
binlerce sanatsever
ler tarafından dakika 
larca ayakta alkış
landı. Tam bir musiki 
resitali şeklinde 
geçen gecede sanatçı 
lara, Ahmet özhan’ın 
tercihiyle Ahmet Taş 
Çeşme’nin 15 kişilik 
orkestrası eşlik etti. 
Bursah sanatçılardan 
oluşan orkestra, 
başarılı performansıy
la dikkat çekti.
Başkan Şahin’den

Yakın ilgi 
Konseri, Bursa 
Milletvekilleri Sedat 
Kızılcıktı ile Kemal 
Demirel, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
özgen Keskin, 
BKSTV Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin özdilek ve

Bursagaz Genel 
Müdürü Ertuğrul 
Altın’la birlikte 
ilgiyle takip eden 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
sanatçıları kuliste 
ziyaret ederek 
tebrik etti.

ederek tebrik etti.
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Kırsal kalkınma projelerine destek
Tarım İl Müdürü 
Hüseyin Yıldızer, 
bakanlık tarafından 
yürütülen kırsal 
kalkınma yatırım
larının desteklenme
sine ilişkin uygula
madan yararlanmak 
isteyen çiftçilerin 
projelerini 18 
Temmuz'a kadar 
Kuruma teslim 
etmesini istedi. 
Tarım İl Müdürü 
Hüseyin Yıldızer, kır
sal kalkınma yatırım
larının desteklenme
sine dair uygulama 
nın Yüksek Planla 
ma Kurulu'nun belir 
lediği "Tarım Strate 
jisi 2006-2010 Belge 
si"ne dayandığını 
hatırlattı.
Bu çerçevede Bakan 
lar Kurulu'nun "Kır 
sal Kalkınma Yatırım 
larının Desteklen 
mesi Hakkında" bu 
yılın şubat ayında 
bir karar aldığını 
ve uygulamaya 
ilişkin tebliğin 
Resmi Gazete'de 
nisan ayında 
yayımlandığını 
hatırlatan Yıldızer, 
“Bakanlığımız 
daha önce proje 
hazırlayarak bu 
uygulamadan 

yararlanmak isteyen 
çiftçilerimiz için 
başvuru süresini 
3 Haziran olarak 
açıklamıştı.
Ancak gelen 
talepler doğrul? 
tuşunda tebliğde 
bir değişikliğe 
gidilmiş ve başvuru 
süresi 18 Temmuz 
olarak revize 
edilmiştir” dedi. 
Söz konusu 
değişikliğe ilişkin 
tebliğin de 18 
Haziran tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlandığına 
dikkati çeken Tarım 
İl Müdürü Yıldızer, 
şunları kaydetti: 
“Söz konusu 
değişiklik tebliği ile 
yayınından itibaren 
30 gün başvuru 
süresi belirlenmiş 
olup hibeden yarar
lanmak isteyen proje 
sahiplerinin 18 
Temmuz 2006 tari
hine kadar projeleri
ni il ve ilçe tarım 
müdürlüklerine sun
maları gerekmekte
dir. Bakanlığımız 
hibe kaynaklarından 
ilimiz üreticilerinin 
azami miktarda 
yararlanmalarını 
istiyoruz.”

Kaymakam Baygül 
Ankara'da seminerde

Güne Bakış

İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül, 
Ankara’da 
başlayan 
“98. Dönem 
Mülki İdare 
Amirleri” 
seminerine 
katılmak üzere 
Ankara’ya gitti. 
17-23 Haziran 2006 
tarihleri arasında

ACİL SATILIK DAİRE
GEMLİK İSKELE MEYDANI 

ZEKİ RESTAURANT ÜZERİNDE 
FULL DENİZ MANZARALI

5. ve 6. KATLAR 
EŞYASIYLA BİRLİKTE 
(2 KAT) 110 BİN YTL 

Tel: 0.224 513 89 27

yapılacak olan 
“Mülki İdare 
Amirleri” seminerine 
katılan Kaymakam 
Baygül’ün 
yerine Gemlik 
Kaymakamlığı 
görevine vekaleten 
Orhangazi 
Kaymakamı 
Hikmet Çakmak 
bakacak.

Kadri GÜLER
Fıskiye

Bu yaz tozdan nasıl kurtulacağız 
bilemiyorum.

Bildiğim, ana caddelerin biran önce 
yıkanması..

Sık sık da yolların vidanjörle sulanması.
Buna, doğal gaz firmasının açtığı 

çukurları parke taşı veya asfaltla kapatması 
eklenebilir.

Bugün gazetemizde, yayınlanan bir ha 
berde Ahmet Dural Meydanı’nda bulunan 
ilçenin tek havuzunun kirliliği ve fıski 
yeşinin çalıştırılmaması haberi yapılmış.

İlçenin en gözde meydanında yaz mevsi
minin başlamasına karşın, havuzun 
faaliyete geçmemesi güzel bir olay değil.

Fıskiye belirli saatlerde çalıştırılmalı.
Bilhassa geceleri ışıklandırıldığında çok 

hoş görüntü meydana geliyor.
Dün, Bursa Fomora Meydanı’na* doğru 

çıkarken eski Santral Garajın hemen 
üzerinde yapılan bir kavşak düzenlemesini 
otobüsün camından gözlemledim.

Her yer yemyeşil Bursa da.
Basamaklı bir su fıskiyesi bütün güzel

liği ile gelip geçenin içini serinletiyor.
Su akışı ve sesi insanda bir huzur ve 

dinlenme hissi doğurur.
Bizi bundan neden yoksun kılarlar 

bilmiyorum.
Gemlik Belediyesi’nin Park ve Bahçeler 

işinden sorumlu bir teknik elemanı vardı 
sanırım o da Büyükşehir kadrosundaki 
itfaiyeye verilmiş ve sıradan memur olmuş.

Bu insan israfıdır.
Türkiye’de Veteriner Hekimi Temizlik 

İşleri Müdürü olan tek belediyenin Gemlik 
Belediyesi olduğunu da hatırlatırım.

~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



21 Haziran 2006 Çarşamba Körfez Sayfa 8
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

Türkler 40 ülkeye vize almadan gidebiliyor
Türk vatandaşları 
taşıdıkları pasapor
tun türü ne olursa . 
olsun yaklaşık 40 
ülkeye vize alma 
dan gidebilirken, 
bunun iki katı kadar 
ülke ise bütün 
Türk vatandaşlarına 
vize uyguluyor. 
Taşıdığı pasaport 
türü (diplomatik, 
hizmet, hususi ve 
umuma mahsus) ne 
olursa olsun Türk 
vatandaşları şu 
ülkelere vize 
almadan gidebiliyor: 
"Arnavutluk, 
Bahamalar, 
Barbados, Belize, 
Bolivya, Bosna 
Hersek, Dominika, 
Ekvador, El 
Salvador, Fas, 
Filipinler, Gambiya, 
Guatemala, 
Hırvatistan, 
Honduras, Hong 
Kong, Jamaika, 
Japonya, Kazakistan, 
KKTC, Kolombiya, 
Güney Kore, Kosta 
Rika, Makedonya, 
Maldivler, Malezya, 
Nikaragua, St.
Lucia, San Marino, 
Singapur, Solomon 
Adaları, Sri 
Lanka, Svaziland,

Şili, Tayland, 
Trinidad Tobago, 
Tunus, Tuvalu, 
Uruguay, Vatikan." 
İster diplomatik 
isterse normal 
pasaport olsun her 
türlü pasaport hamili 
Türk vatandaşlarına 
vize uygulayan 
ülkeler ise şöyle 
sıralanıyor: 
"Afganistan, ABD, 
Angola, Antigua- 
Barbuda, Avustralya, 
Benin, Bütan, 
Birleşik Arap 
Emirlikleri, Brunei, 
Burkina Faso, 
Burundi, Cape 
Verde, Cibuti, 
Çad, Dominik 
Cumhuriyeti, 
Ekvator Ginesi, 
Eritre, Ermenistan, 
Etiyopya, Fildişi 
Sahili, Gabon, Gana, 
Gine, Guyana, Haiti, 
Hindistan, Irak,

Ingiltere, İrlanda 
Kamboçya, 
Kamerun, 
Kanada, Katar, 
Kıbrıs Rum 
kesimi, Komor, 
Kongo, 
Demokratik 
Kongo 
Cumhuriyeti, 
Kuzey Kore, 
Kuveyt, Laos, 

Lesotho, Liberya, 
Libya, Lübnan, 
Madagaskar, 
Malavi, Mali, 
Malta, Moritanya,
Mozambik, Myanmar, 
Namibya, Nauru, 
Nepal, Nijer, 
Nijerya, Orta Afrika 
Cumhuriyeti, 
Panama, Papua 
Yeni Gine, Paraguay, 
Ruanda, St. 
Christopher Nevis, 
St. Vincent 
Grenadines, Sao 
Tome Principe, 
Senegal, Sierra 
Leone, Somali, 
Sudan, Surinam, 
Suriye, Suudi 
Arabistan, 
Tanzanya, 
Tayvan, Togo, 
Uganda, Ürdün, 
Vanuatu, Yeni 
Zelanda, Zambiya, 
Zimbabve."

65 yaşını doldurmuş 
muhtaçlara aylık

65 yaşını doldurmuş 
muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk 
vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun 
kapsamında 
özürlülere verilen 
aylıklar artırıldı. 
Çalışma güçlerini 
yüzde 40-69 arasında 
kaybeden herhangi 
bir işe yerleştiril 
memiş "özürlülere" 
aylık 138 YTL 80 YKr, 
çalışma güçlerini 
yüzde 70'in üzerinde 
kaybeden 
"başkasının yardımı 
olmaksızın hayatını 
devam ettiremeyecek 
şekilde özürlülere" 
208 YTL 20 YKr, 18 
yaşından küçük özür
lü yakınına bakanlara 
ise 138 YTL 80 YKr 
ödeme yapılacak. 
Önceki düzenlemeye 
göre, bu türden aylık 
alan herkese 69 YTL 
40 YKr Ödeme 
yapılıyordu.
Maliye ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
bakanlıklarının ortak

laşa hazırladıkları 
"65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz 
Türk Vatandaşları ile 
Özürlü ve Muhtaç 
Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması 
Hakkında Yönetmek", 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı. 
Yönetmeliğe göre, 
2022 sayılı kanunun 
1. maddesinde 
belirtilen gösterge 
rakamının memur 
aylıklarına uygulanan 
katsayıyla çarpılması 
ile bulunacak tutar
dan az geliri olanlar 
muhtaç sayılacak. 
Belirtilen gösterge 
rakamının bütçe 

kanunları ile farklı 
olarak tespit edilmesi 
halinde, bütçe 
kanununda belir
lenen gösterge 
rakamı uygulanacak. 
Aylık verilecekler, 
başvuranlar arasın
dan il ve ilçe idare 
kurulları tarafından 
yapılacak değer
lendirme sonucunda 
belirlenecek.
Gerekli koşulları 
taşıyanlara başvuru 
tarihini izleyen 
aybaşında aylık 
bağlanacak.
Bağlanan aylıklar; 
1 Mart tarihinden 
başlamak üzere 
üçer aylık dönemler 
halinde peşin 
olarak ödenecek.

Hani*

Tûrtaye'nln SOperriMfkalar'ınöjn önyız.

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

bahar çiçek açtı 
Haziran sonuna kadar 
: 1 .75 YTL olarak sabitindik!

444 2 288

Peşin 
fiyatına

vade 
veya farklı

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU

VAZ KURSU AÇILIVOR
I YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK

KİMLER KATILABİLİR?
* İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 

sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR? 
Her branş için haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR?
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR?
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?
20 Haziran 2006 tarihinden itibaren okulumuza
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 50 84 web:
www.aykentilkogretim.kl Z.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

En büyük
Maliye Bakanlığı, 
son 5 yılda yaygın ve 
yoğun vergi denetim
leri kapsamında 
15 milyon 736 bin 
881 denetim gerçek
leştirdi. Turizm işlem
lerine dönük her 
4 denetimden 
Tinde de vergi 
kaçağı bulundu. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın 
2005 yılı Faaliyet 
Raporu'na göre, 2001 
yılında 4 milyon 448 
bin 523 olan yaygın 
ve yoğun vergi dene
timi sayısı, 2002'de 
2 milyon 866 bin 37, 
2003'de 2 milyon 903 
bin 111, 2004’de de 3 
milyon 176 bin 412 
olarak belirlendi. 
Maliyeciler, geçen yıl 
da ülke çapında 3 
milyon 342 bin 798 
adet yaygın ve 
yoğun vergi 
denetimi yaptı. 
Bu denetimlerde, 
fatura-fiş vermeyen, 
sevk irsaliyesi 
düzenlemeyen ve 
diğer mükelle
fiyetlere uymayan 
kişi ve kuruluşlara 
toplam 304 milyon

vergi kaçağı turizmde

25 bin 575 YTL para 
cezası kesildi. 
Denetimler, ihra
catçılardan, kuyum
culara, diş hekim
lerinden çiftçilere, 
otogaz istasyonların
dan turizm işlet
melerine kadar 
hemen hemen 
herkesin vergi 
kaçırdığını da ortaya 
koydu. İncelemeler 
sırasında, ihracatçıya 
ödenen KDV 
iadelerinde ortalama 
yüzde 16 oranında 
usulsüzlük olduğu 
anlaşıldı. Rapora 
göre, Gelir İdaresi 
Başkanlığı 
bünyesinde görev 
yapan gelirler kont 
rolörleri, 5 yıllık 
dönemde bin 143 
adet KDV iadesi 
incelemesi 
gerçekleştirdi. 
İncelemesi yapılan

dosyalarda, ihra
catçıların iadesini 
istediği vergi tutarı 
929 milyon 671 bin 
569 YTL olarak belir
lendi. Bunun 788 ' 
milyon 294 bin 690 
YTL'lik bölümünün 
iadesi kabul edildi. 
Geri kalan 141 mil 
yon 376 bin 879 
YTL'lik iade ise 
gerçek durumu yan
sıtmadığı, usulsüzlük 
yapıldığı gibi 
gerekçelerle red
dedildi. Böylece 5 yıl
lık dönemde ihra
catçının KDV iadesi 
işlemlerinde, her 100 
YTL'lik iade talebinin 
15,94 YTL'sine red 
yanıtı verildi. Aynı 
şekilde geçen yıl 
turizm sektöründe 
yapılan her 4 dene
timden birinde turizm 
işletmelerinin vergi 
kaçırdığı saptandı.

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

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.
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 hekimlerin 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 TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmak

tadır. Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra 
raporunuzu alabilirsiniz.________

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ

, / GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında) 

Gemlik - BURSA 

Tel: (0.224) 513 65 29 
513 65 30 

Fax: (0.224) 513 65 18

ELEMANLAR ARANIYOR
Karacaali Huzur Motel’de 

temizlik işlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMANLAR 

alınacaktır.
Müracaat: Huzur Motel 

Tel: 537 03 41 
GSM : 0.532. 739 91 32

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

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

http://www.aykentilkogretim.kl
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Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri
Televizyonda şiddet 
görüntülerini izleyen 
çocukların, bunları 
hayatın çok normal ve 
kabul edilebilir bir 
parçası olarak 
algıladıkları belirtildi. 
Araştırma sonuçlarına 
göre, şiddet içeren 
programlar aynı 
zamanda çocuğu 
bağırıp çağırmaya, zor 
kullanmaya ve kav
gaya yöneltebiliyor. 
Ayrıca bu programlar 
çocuğun dış dünyayı 
vahşi, korkunç bir yer 
olarak algılamasına 
neden olabiliyor. 
Diğer yandan, tele
vizyonun eğitimi 
destekleyici, rahat
latıcı, eğlendirici, 
yaşadığımız dünyada 
olup bitenlerin farkın
da olmamızı sağlayıcı 
işlevleri de bulunuyor. 
Düşündürücü olan, 
aynı aracın kontrolsüz 
kullanımda kişiyi pasi- 
fize etmesi, amaçsız 
bir şekilde karşısına 
bağlayarak zaman 
öldürmeye neden 
olması, tüketimi 
kışkırtması ve şiddeti 
evimize taşıması. 
Araştırma sonuçları, 
çocuk ne kadar şiddet 
görüntüsü izlerse, 
bunları hayatın çok 
normal ve kabul 
edilebilir bir parçası 
olarak algıladığını 
gösteriyor. Şiddet 
içeren programlar, 
aynı zamanda çocuğu 
bağırıp çağırmaya, zor 
kullanmaya, kavgaya 
ve çocuğun dış 
dünyayı vahşi, 
korkunç bir yer olarak 
algılamasına neden 
olabiliyor. Uzmanların 
özellikle dikkat çektik
leri ayrım noktası, 
çocuğun yetişkin 
insanın minyatür bir 
örneği olmadığı. Zira, 
enformasyon edinme 
yöntemleri çocuğun 
yaşına ve gelişim 
evrelerinin seyrine 
göre farklılıklar gös
teriyor. Örneğin, 2-5 

yaşları arasındaki 
çocuk taklitçi olma 
özelliği taşıyor. Bu 
nedenle de televizyon
da gördüğü şiddet 
içerikli sahneleri ken 
dince oynamaya ve 
uygulamaya çalışması 
son derece normal. 
ÖNEMLİ OLAN 
ÇOCUKLARI UYGUN 
PROGRAMLARI 
SEYRETMELERİ İÇİN 
YÖNLENDİRMEK 
Uzmanlar, ailelerin 
bu yaşlardaki 
çocuklarının taklit 
ettiği olumsuz 
davranışlarının bir 
süre sonra kendi 
davranışları haline 
geldiğinden sıkça 
yakındıklarını bildiri 
yor. Aslında taklit, 
öğrenme süreci ve 
yöntemlerinin çok 
normal bir parçası. 
Aile çocuğun hangi 
programları izlediğini 
denetlediği ve olumlu 
yönlendirdiği sürece, 
taklit son derece 
zararsız. Uzmanlara 
göre 8 yaşındaki bir 
çocuk, televizyonda 
ve gerçek yaşamda 
gerçekleşenler arasın
daki farkı ayırt ede
bilecek durumdadır. 
Yine pozitif olarak 
bakıldığında, televiz 
yonun aslında koca
man ve rieyeûdii vciı'Cr 
bir dünyaya açıldığı 
görülebiliyor.
Yeryüzündeki milyon
larca insanın eğitimi 
düşünüldüğünde, 
televizyon tartışmasız 
bir eğitim aracı aynı 
zamanda. Çocuk
larımıza sosyal bazı 
davranışları, paylaş
mayı, uzlaşmayı 
öğreten pek çok eğiti
ci programın varlığını 
yok sayamayız. Zaten 
uzmanlara göre önem
li olan da çocuk
larımıza televizyon 
seyrettirmemek değil, , 
onları doğru ve 
uygun programları 
seyretmeleri için 
yönlendirmek.

7 YAŞ

Uzmanlar, televiz 
yonun tuzağına 
düşmemek için uyul
ması gereken 5, kuralı 
ise şöyle sıralıyor: 
- Akşamları eve gelir 
gelmez televizyonu 
açmayın: "Çamaşır, 
bulaşık, yemek gibi 
yapılması gereken 
birçok tatsız işin altın
da boğuluyor olsanız 
bile, çocuğunuzu siz 
bunlarla meşgulken 
televizyondan başka 
bir uğraşla ilgilenmesi 
için yönlendirin., 
Televizyonun önünde 
sakin oturmaktaysa, 
bırakın daha fazla 
kirleten ya da dağıtan 
diğer aktivitelerle 
ilgilensin." 
- Eve birçok televiz 
yon yerleştirmeyin: 
"Yatak odasına tele
vizyon koymak, kendi 
kendinize kurduğunuz 
bir tuzak olacaktır. 
Yatakta televizyon 
sevrötmek cok konfor
ludur, fakat en ufak bir 
yorgunlukta bir elde 
kumanda diğer elde 
abur cubur yiyecekler
le son derece sağlık
sız bir yaşam şekli 
edinmenize neden 
olur. Yemek esnasında 
televizyonun açık 
olması ise ailedeki 
tüm iletişimi kesmenin 
en emin yoludur!" 
ÇOCUKLARI FARKLI

AKTİVİTELERE 
YÖNLENDİRİN 
- Çocuk bakıcısının 
çocuğunuzu 
televizyon karşısında 
oyalamasına izin ver
meyin: "Çocuğunuzu 
resim yapma, oyun 
hamurlarıyla şekiller 

oluşturma gibi başka 
tür uğraşlarla meşgul 
etmesi için bakıcıya 
önerilerde bulunun. 
Hikayeler anlatan 
kaset dinlemesi de 
çocuğunuzun düşsel
liğini televizyondan 
çok daha fazla özgür 
bırakacaktır. Eğer 
çocuk bakıcısına 
güveniniz yoksa, 
uzaktan kumandayı 
saklayın."
- Çocuğunuzun tele

vizyonu tek başına 
açmasına, ne var ne 
yok bakmasına ve 
kanal değiştirmesine 
izin vermeyin: 
"Çocuğunuzun tele
vizyon seyredip 
seyretmemesine, 
programın ya da 
çizgi filmin ona uygun 
olup olmadığına 
siz karar verin. 
Küçük yaşlarda kon
santrasyonu bozma 
kaynağı olan zapping 
yanmaktan kaçının. 
Gerekirse ve eğer tele
vizyonunuz kablolu 
yayınları alıyorsa, 
kendisine zararı 
olmayan kanallarda 
gezmesi için 
çocuğunuza birkaç 
dakika izin verin. 
Çocuğunuz yanlışlıkla 
kanlı olayların olduğu 
bir sahneye denk 
geldiyse, televizyonu 
hemen kapatmak ya 
da aceleyle kanalı 
değiştirmek yerine, 
onda şok etkisi oluş
turan şey üzerine 
birkaç kelime edin. 
Böylece onu paniğe 
kapıldığı bir durumun 
etkisinden kurtarmış 
olursunuz."

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

hatlınızdan 3464’e mesaj atın. 

> TEMA A
www.tema.org.tr 

www.elkoyun.com

Op. Dr. Yaşar ALTUN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur. 

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK

Tel = (0.224)51429 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi

Tel: (0.224) 513 92 00
GSM: (0.532) 616 01 53

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.tema.org.tr
http://www.elkoyun.com
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tone adaylarına sıcak uyarısı Meme kanseri 30 yılda yüzde 50 arttı

Bursa Zübeyde 
hanım Doğumevi 
Başhekimi Operatör 
Doktor Şeref 
Nişancı, sıcakların 
etkili olduğu 
haziran, temmuz ve 
ağustos aylarının 
hamileler için riskli 
aylar olduğunu 
bildirdi. Bu aylarda 
normal sağlıklı 
kişilerin bile 11.00- 
16.00 saatleri 
arasında doğrudan 
güneşe maruz 
kalmalarının sağlık 
açısından risk oluş
turabileceğini vur
gulayan Nişancı, 
sıcaktan daha fazla 
etkilenen hamile 
lerin, bu saatlerde 
acil durumlar dışın
da güneşte fazla 
kalmamaları gerek
tiğini belirtti.
Anne adaylarına 
tavsiyelerde de 
bulunan Nişancı, 
özellikle ilk aylarda 
kokulara karşı has
sasiyetin arttığını, 
bulantı ve kus
maların yoğun
laştığını ifade 

ederek, "Mutfak 
kokuları ve parfüm
lerden uzak dur
maya çalışın. Katı, 
kuru, yağsız gıdalar 
yiyin. Sabahları 
galeta veya çubuk 
kraker tüketmeniz 
mide asidinizi alarak 
sabah bulantılarınızı 
azaltacaktır.
Bulantıların aşırı 
olması durumunda 
hekiminize danış
madan asla ilaç 
kullanmayın" dedi. 
Gebeliğin 3. ayını 
dolduranların bol 
miktarda su ve 
sulu gıda tüketimine 
önem vermesi 
gerektiğini, günde 
ortalama 15 su bar
dağı sıvı alınması 
gerektiği hatırlatan 
ûr. Nişancı, geoeıÎK 
süresince bazı hor
monların güneş ışın
larına karşı cildin 
duyarlılığını art
tırarak özellikle yüz, 
karın ve memelerde 
kahverengi lekelen
melere neden ola
bileceği uyarısında 
bulundu.

Cerrahi Hastalıklar 
Uzmanı Op. Dr. 
Şahin Uğurlu, meme 
kanserinin 
30 yılda yüzde 
50 arttığını bildirdi. 
Op. Dr. Şahin Uğurlu, 
yaptığı açıklamada, 
meme kanserinin, 30 
yıl önce 15 kadından 
birinde görülürken, 
günümüzde bu 
sayının 8'e indiğini 
belirterek, "Bazı özel
likleri taşıyan kadın
larda, meme kanseri 
daha sık görülüyor. 
Bu özelliklere risk 
faktörleri diyoruz. 
Bu risk faktörlerini 
taşıyan kişilerin mut
laka meme kanserine 
yakalanacakları 
söylenemez. Sadece, 
bu faktörleri taşı
mayanlara göre, 
daha fazla meme 
kanserine yakalanma 
olasılıkları olduğunu 
biliyoruz. Bu faktör
leri taşımayan kişiler 
de meme kanserine 
yakalanabilirler. 
Meme kanserine 
yakalanan kadınların 
yarısı, bu risk faktör
lerini hiç taşımamak- 

tadir. t5u nedenle, 
risk faktörlerini taşı
mayan kişiler de 
olağan kontrollerini 
yaptırmalıdırlar" 
dedi. Meme 
kanserinde ileri yaş 
önemli bir risk fak
törü olduğunu vurgu
layan Uğurlu, "Yeni 
meme kanseri tanısı

konan kadınların 
yüzde 70'i, 50 yaş 
üzerindedir. Meme 
kanserinin, 50 yaş 
üzerinde olan kadın
larda görülme sıklığı, 
yaşı 50'nin altında 
olan kadınlardan 4 
kat daha fazladır. 
Bu nedenle, 50 yaş 
üzerindeki her kadın, 
mutlaka yılda bir 
defa hekime başvu
rarak muayene olmalı 
ve mamografi 
dediğimiz meme 
filmini çektirmelidir. 
Daha önce meme 
kanseri geçirmiş ve 
tedavi olmuş kadın
larda, diğer memede 
kansere gelişme 
olasılığı normal 
kadınlara göre 3-4 
kat daha fazladır" 
diye konuştu.
Meme kanserinin 
yüzde 4 genetik, 
yüzde 20'si ailevi 
ve yüzde 70'nin de 
rasgele olduğunu 
kaydeden Uğurlu, 
şunları söyledi: 
"Yakınları arasında 
meme kanserine 
yakalanmış kadın
ların, meme kanse 
rine yakalanma 

olasılığı, diğer 
kadınlara göre daha 
fazladır. Örneğin, 
kız kardeşi veya 
annesi meme kan 
serine yakalanan 
bir kadının, meme 
kanserine yakalanma 
riski, diğer kadınlar
dan 2- 5 kat daha 
fazladır. Bu kadınlar 
daha sık ve dikkatli 
izlenmelidir. Bu şe 
kilde sorunları olan 
kadınlar, meme 
kanseri genetik 
danışmanlığının 
yapıldığı kliniklere 
başvurarak risklerini 
hesaplattırmaları 
gerekir. Eğer aile 
geçiş riski yüksek 
bulunursa, genetik 
testi yaptırmalıdırlar. 
Bazı kanser olmayan 
iyi huylu tümörlerin 
bulunmadı, kanser 
gelişme riskini 
değişik oranlarda 
artırabilmektedir.
Bu, tümörün 
hücresel yapısına 
göre değişir." 
35 yaşını aşmış 
bütün kadınların 
yılda bir kez 
muayene olması 
gerektiğinin altını 

çizen Uğurlu, "Meme 
kanseri 4 evreye ayrıl 
maktadır. Erken teş 
his konulduğunda 
ameliyat yapılmadan 
kanseri yenmek müm 
kündür. Bu nedenle 
her kadın 35 yaşın
dan sonra mutlaka 
muayene olmalıdır. 
Meme kanseri sessiz, 
sinsi, taş gibi sert, 
ağrısız, düzensiz 
sınırlı bir kitledir. Her 
ağrıyan meme kanser 
olmayacağı gibi her 
ağrısız meme de kan 
ser yok diyemeyiz. 
Ancak memenin ağrı
masıyla kanserin 
yakından uzaktan 
alakası yok. 15-35 
yaşlarında ağrıyan 
meme ise kesinlikle 
kanser riski 
yoktur" açıklamasın
da bulundu.
Bazı çalışmalarda 
şişmanlığın, özellikle 
50 yaş üzerindeki 
kadınlarda meme 
kanserine yakalanma 
riskini artırdığını 
kaydeden Uğurlu, 
"Özellikle, doymuş 
yağların fazla bulun
duğu yağlı et gibi 
yemekler ve yağiı süt 
ürünlerinin fazla alın
ması bu riski artırdığı 
ileri sürülmüştür. 
Yoğun egzersiz ve 
jimnastik yapan ka 
dınlarda meme kan 
seri riskinin azaldığı 
gözlenmiştir. Bu 
nedenle, tüm kadın 
lara önerilmektedir.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
Polis İmdat 155
jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe 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 
SuAnza Yalnyz185

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 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 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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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

NÖBETÇİ ECZANE
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SERVET ECZANESİ 
Yeni Mahalle Yokuşu 

GEMLİK
oemUk’In İlk günlük gazetesi

Körfez
■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İHHH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2471 

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

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

Istikial 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)



ATLANTİK

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI

KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ 

fYATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ 

o- ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ___________
<r KLİMA ve BEYAZ EŞYA 

EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

I 
ı

AEG
PHILIPS

◦rnica DİVAN Fakir Ac?IÎX 

TÜM KALİTELİ MARKALAR 
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK

ARISTON

SDOĞTAŞ



"Saç La m lık ve EstetİR Bizim İşimiz"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

VElRMElfİN
DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE 
OTOPARK

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu .* 

Hisar Mah. 
Baytaş Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel :513 42 2i 

513 17 94
YEŞİL ALAN www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ ^birey
dergisi DERSHANESİ ^

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 

e-mall: bursa@blrey.com
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Köprü başında önceki gece yaşanan aile faciası, az daha ölemle bitecekti

Çocuğunu göstermeyen eski eşini bıçakladı
* Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadrl_guler@hotmall.com

Burcu Parmaksız(21) adlı genç kadın, boşandığı eşinde kalan 
oğlunu göstermeyen eski kocası ile Köprübaşında yaptığı tartışma
da, tokat yiyince elindeki bıçağı Volkan Erim’in bacağına sapladı. 
Aort damarı kesilen Erim doktorların çabasıyla kurtarıldı. Syf 3’de

Okur mektupları
Internet denen İletişim aracı bulunmada 

ve blzler kullanmadan önce okurlarımı 
eleştirilerini veya yazmak İstedikleri konulaı 
la İlgili gazetemize mektup gönderirlerdi.

Sık olmasa da bu mektupların yayınl 
nablleceklerlnl gazetemizin bir köşeslnd 
ilgililer okusun diye koyardık.

Hatta bir ara, "Okuyucu Köşesi" bile açtıl: 
Ama İlgi görmediği İçin kapattık.

Devamı sayfa 7'd

Yeni oluşturulan DYP Gençlik Kollarında görev dağılımı yapıldı Rj 

“DYhi en üst seviyeye çıkaracağız”
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı’nda Serdar 
özaydın başkanlığında yeni oluşturulan Gençlik 
Kolları görev dağılımı yapıldı. DYP’yi en üst 
seviyeye çıkaracak kadro oluşturduklarını belir T
fen gençler, kendilerinden beklenenin bilincinde 
olduklarını söylediler. Haberi sayfa 2’de fir*

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile bcışlcır"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

. i

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçelcr Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM

YILI ÜCRETLERİMİZ

OKULUMUZUN Hoş görülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
öftocurlı co< Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
uüntNLILcK; Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

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: ücretlerimize Eğltlm-öğratlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:bursa@blrey.com
mailto:jnfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Ürünlü Kampı
gençleri bekliyor

Yeni oluşturulan DYP Gençlik Kollarında görev dağılımı yapıldı

“DYP’yi en âsi seviyeye çıkaracağız11

Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 12-15 
yaş arası tatil imkanı 
olmayan gençlere 
hem güzel bir tatil 
yaşatma, hem de 
kentlilik bilinci 
kazandırma amacıy
la bu yıl 6.’sını 
düzenlediği Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı için geri 
sayım başladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi, kampın 
yapıldığı Ürünlü’de 
düzenlediği basın 
toplantısında, “Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı, kapsadığı 
alan ve kampa kabul 
edilen öğrenci sayısı 
bakımından Türki 
ye’nin en büyük 
kampı olma özelliği
ni taşıyor” dedi. 
Bugüne kadar kamp
tan 12 bin 500 öğren 
cinin yararlandığını, 
bu yıl 8 bin müra
caat olduğunu 
belirten Ekmekçi, 
“Geçen yıl gelen 
taleplere daha fazla 
cevap verebilmek 
amacıyla da 1250 
olan öğrenci konten
janını 1600’e çıkar
mıştık. Kampta her 
bir dönemde 200 kız, 
200 erkek olmak 
üzere toplam 400 
gencimiz öğrenerek, 
tatil yapma fırsatı 
bulacak. Gençlerimiz 
Ürünlü’de oluştur
duğumuz kampta 
kaldıkları 10 gün 
boyunca hem eğle 
nip bir yılın yorgun
luğunu atacaklar, 
hem de başta yaşa 
dıkları kent olmak 
üzere birçok konuda 
bilgi sahibi olacak
lar. 40 öğretmenin 

görev yapacağı 
kampta, öğrencilere 
şehir kültürü ve 
kentlilik bilinci, 
Türkçe dil sevgisi, 
aile içi iletişim, 
doğal afetler ve ilk 
yardım derslerinin 
yanı sıra, model 
uçak ve eY sanaıVarr, 
bilgisayar, müzik, 
satranç, drama ani
masyon, halk oyun
ları, modern halk 
dansları, gibi bir 
dersleri verilecek. 
Gençler kamp 
süresince ise voley
bol, basketbol, fut
bol, masa tenisi, 
misket, bocce, 
oryantring, satranç 
oynayarak veya 
bisiklete binerek 
spor yapma fırsatı 
bulacaklar” 
diye konuştu. 
Ekmekçi, gençlik 
kampının sezon 
kapanışında Gece 
Yolcuları Grubu’nun 
18 Ağustos’ta 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
sahne alacağını da 
sözlerine ekledi. 
Burfaş Genel 
Müdürü 
Abdurrahman Tığ 
da, gençlerin kamp 
süresince Bursa’nın 
tarihi, turistik ve 
doğal güzelliklerini 
de gezme fırsatı 
bulacaklarını, her 
dönem sonrasında 
öğrencilerin Çanak 
kale’de şehitlik gezi
sine katılacaklarını 
da söyledi. Tığ, 
akşam etkinlikleri 
ile büyük coşkunun 
yaşanacağı kampta 
gençlerin Bursa’nın 
tanınmış simalarıyla 
söyleşi yapma 
imkanı da bulacak
larını bildirdi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı’nda Serdar 
Özaydın başkanlığın
da yeni oluşturulan 
Gençlik Kolları 
iş başı yaptı. 
Parti toplantı 
salonunu dolduran 
gençler kendilerinden 
beklenenin 
bilincinde oldukları 
belirterek, DYP’yi 
en üst seviyeye 
çıkaracak kadro 
oluşturduklarını 
söylediler.
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu tanıtım 
toplantısında 
üstlendikleri 
görevin bilincinde 
olduklarını söyleyen 
yeni Gençlik 
Kolları Başkanı 
Serdar Özaydın, 
arkadaşlarını tanıttı. 
Serdar Özaydın 
başkanlığında 
oluşturulan DYP 
Gençlik Kollarında 
Başkan yardımcılık
larına Fatih 
Şekeroğlu ile

Barış Sönmez 
getirildi.
Basın sözcülüğünü 
Cafer Aydın'ın 
yapacağı yeni 
gençlik kollarında 
Muhasipliğe 
Ali Özaydın, 
Sekreterliğe 
Hakkı Çakmak, 
Basın ve Halkla 
İlişkilere Emir 
Başkan ile Orhan 
Sarıca, Yönetim 
kurulu 
üyeliklerine de 
Arif Tuncer, 
Fatih Aydın, Ulaş 
Yener, Tuncer 
Yıldız, Evren 
Yıldız, İbrahim Öz, 
Mehmet Özdemir, 
Uğur Görücü, 
Gökhan Yüksel, 
Fatih Karaaslan, 
Nebi Ateşçi ile 
Abdülkadir 
Yılmaztürk görev 
yapacaklar.
15 gün önce kendi
sine verilen görevle 
güçlü bir yönetim 
istendiğini dile 
getiren Serdar 
Özaydın, kuracakları 
yeni Gençlik 
Kolları’nın DYP’yi 
Gemlik'te en üst 
seviyeye getirecek 

bir kadro olduğunu 
söyledi.
DYP'YE LAYIK 
OLACAĞIZ 
Özaydın, "Ben ve 
arkadaşlanm bir 
araya gelerek bize 
faydalı olabilecek 
arkadaşlarımızı 
belirledik. Gençlik 
kollarımız parti 
tüzüğünün dışına 
çıkmadan verilen 
görevi yapacaktır. 
Yılın her günü 
Gemlik halkının 
hizmetinde ola
cağımızı tüm halkımız 
bilsin. Gemlik'te 
en büyük sorunlar
dan biri olan 
gençlik aktivitelerini 
sık sık düzenlemek 
istiyoruz. Gemlik 
gençliğini Gemlik

halkına kazandırmak 
istiyoruz, halkımızın 
hakkını hiç kimseye 
yedirmeden yiyenlere 
de göz açtırmadan 
hizmet edeceğiz.
Bu konuda gerekirse 
en sert eleştirilerde 
bulunarak Gemlik 
halkının menfaatini 
korumak amacın
dayız. Başta genel 
Başkanımız 
Mehmet Ağar ve 
İlçe Başkanımız 
Faruk Güzel'e layık 
bir DYP gençliği 
olacağız" şeklinde 
konuştu.
BİZLERİN YERİNE 
SİZLER 
GEÇECEKSİNİZ 
Kadın ve Gençlik 
Kollarının Partinin 
kalesi olduğunu 
belirten ilçe Başkanı 
Faruk Güzel, zamanı 
geldiğinde gençlerin 
ilçe yönetimine gele
ceklerini söyleyerek 
"Bizim yerimizde 
yarın sizler olacak
sınız. Bizim göre- J 
vimizi sizler alıp 
Gemlik için çalışa
caksınız. Sizlerden 
başarılı hizmetler 
bekliyorum ve 
yapacağınız güzel 
işlerde sizlere destek 
vermeye hazırım" 
dedi.

I



Sayfa 3 HABER 22 Haziran 2006 Perşembe

Köprü başında önceki gece yaşanan aile faciası, az daha ölemle bitecekti

Çocuğunu göstermeyen 
eski eşini bıçakladı

Diş Hekimi özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com > 
www.ozcanvural.sayfasi.com

I) YazıYORUM

Burcu Parmaksız(21) adlı genç kadın, boşandığı eşinde kalan 
oğlunu göstermeyen eski kocası ile Köprübaşında yaptığı tartışma
da, tokat yiyince elindeki bıçağı Volkan Erim’in bacağına sapladı. 
Aort damarı kesilen Erim doktorların çabasıyla kurtarıldı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'te önceki 
akşam bir aile 
dramı yaşandı. 
Çocuğunu kendisine 
göstermediğini 
ileri süren Burcu 
Parmaksız (21) 
isimli kadın, eski 
eşi Volkan Erim’i 
bıçakladı.
Edinilen bilgiye 
göre, Salı günü 
akşam saat 21.30 
sıralarında eski 
SSK Hastanesi 
karşısında bir araya 
gelen iki eski eş, 
3 yaşındaki çocukları

6 aylık hamile yengesini bıçakladı
Çalışmak için 
Erzurum'dan 
Bursa'daki 
akrabasının yanına 
gelen genç, 6 aylık 
hamile yengesini 
bıçakladı. 
Genç kadın ve 
karnındaki bebeği 
ölümden döndü. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, önceki gün 
saat 14.00 sıralarında 
Küçükbalıklı 
Mahallesi 
Dizdar Sokak'ta 
meydana geldi. 
Erzurum'da oturan 
15 yaşındaki M.A., 
ailesi tarafından 
yaklaşık iki ay 
önce çalışması 
için bir temizlik 
şirketinde çalışan 
amcasının oğlu 
Yaşar Akdağ'ın 
evine gönderildi. 
Ancak M.A. herhangi 
bir işte çalışmadığı 
gibi, tavır ve 
davranışlarıyla 
misafir kaldığı 
evde huzursuzluğa 
neden oldu, 
önceki akşam saat
lerinde eve gelen 
M.A., hiçbir şey

Osman yüzünden 
tartışmaya başladılar. 
ÇOCUĞUNU 
GÖSTERMİYORMUS 
Ayrıldığı eşi Volkan 
Erim'den çocuğunu 
görmek istediğini, 
ancak engel 
olduğunu söyleyen 
Burcu Parmaksız, 
isteğine tokatla 
karşılık verildiği 
gerekçesiyle 
yanında taşıdığı 
bıçağı çıkartarak, 
eski eşinin sağ 
bacağına sapladı. 
Aldığı bıçak 
darbesinin 
atar damara 

söylemeden evin 
mutfağına geçip, 
camları kapatarak 
tüp gazı açtı. 
Ama yengesi 
26 yaşındaki 
Ümmügülsüm 
Akdağ durumu 
fark etti ve 
pencereleri açıp 
tüpü kapatırken, 
"Ne yapıyorsun 
hepimizi öldüre
ceksin" diyerek 
eşinin yeğenine 
çıkıştı. M.A., 
bunun üzerine 
eline geçirdiği 
bıçakla bir ayağı 
sakat olan 
Ümmügülsüm 
Akdağ'a saldırdı. 
Talihsiz kadın, 
savrulan bıçak 
darbeleriyle karnı, 
sırtı ve göğsünden 
yaralandı.
Akdağ'ın çığlıkları 
üzerine eve 
koşan yakınları, 
6 yerinden 
yaralı kadını 
Yüksek İhtisas 
Hastanesl'ne 
kaldırdı. M.A. ise 
evin camından 
atlayarak kaçtı 
ama, kısa süre 
sonra yakalanarak 

gelmesi nedeniyle 
kan kaybetmeye 
başlayan Volkan 
Erim'e olay 
yerine gelen 
polis ekipleri 
yardımcı oldu. 
Karşıda bulunan 
hastaneden sedye 
temin eden polis 
ekipleri kendi 
araçlarıyla Volkan 
Erim'i Muammer 
Ağım Sahil Devlet 
Hastanesi acil 
servisine götürdüler. 
Sağ bacağından 
ağır yaralanan 
Volkan Erim'e 
yapılan müdahale

Çocuk Şubesi'ne 
teslim edildi. 
Ümmügülsüm 
Akdağ'ın yakınları 
M.A.'nın, hamile 
kadına bilezikleri 
için saldırmış 
olabileceğini 
İddia etti.
Ancak 
Ümmügülsüm 
Akdağ'ın 
M.A.'nın 
bilezikleri alma 
girişiminde 
bulunmadığını 
söylediği öğrenil
di. Genç kadının 
ve karnındaki 
bebeğinin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi. 
Bu arada M.A.'nın 
bilezikler İçin 
böyle bir olaya 
kalkışmadığını ve 
hakkındakl iddiaları 
kabul etmediğini

sonucu hayati 
tehlikeyi atlattığı 
bildirilirken, 
eski eşini 
çocuğunu 
göstermediği gerek 
çesiyle bıçaklayan 
Burcu Parmaksız 
polis tarafından 
göz altına alındı. 
Olayda yaralanan 
Volkan Erim'in 
şikayetçi olmadığı 
öğrenilirken, 
Burcu Parmaksız, 
çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

söylediği öğrenildi. 
M.A. Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
sevk edildi.

Piyasa’nın sopası I...
Türkiye’nin dengeli ve iyiye gidiyor denen 

ekonomik hayatı birden alt üst oldu.
Dolar ve altın aldı başını koşmaya 

başladı..
Biz dışardan bakan saf ve temiz kalpli 

insanlarımız şaşkınlık içinde işin eğrisi 
doğrusu nedir diye bakışırken, dışardan 
gelen sözler Türkiye’nin ekonomik durumu
nun hiç te iyi olmadığını söylüyor..

Piyasalar hükümete önemli bir ders 
verdiler..

Hükümete nasıl konuşulmaması gerek
tiğini, Merkez bankası Başkanlığına laubali 
şekilde her istediğini, gecikmeli şekilde 
at&tamayacağım ve kemerleri sıkmazsan 
sonun kötü mesajını verdi...

Hayal aleminde dolaşan, bizleri de 
masalları ile uyutan iktidarı sarstı..

Eskiden başka kontrol güçleri vardı!...
İktidarlar ekonomiyi veya siyaseti yüzle 

rine gözlerine bulaştırdıkları, ülkede dengeyi 
bozdukları zaman dış baskılar başlar, 
muhalefet ayaklanır, 
Askeri müdahaleye kadar giden mekaniz
malar devreye girerdi I...

Bu günkü yaşadığımız hayat içinde bam
başka bir güç var...

PİYASA.....
Piyasalar, bir şeyler kötü gitti mi hemen 

tepki gösteriyor...
Borsa düşüyor, döviz fiyatı artıyor, faizler 

yükseliyor, benim gariban halkım ne 
olduğunu anlamadan, ülkenin ateşi çıkıyor..

Piyasalar sadece, ekonomi kötü gidince 
hareketlenmiyor, siyasi gerginlik yaygın
laşırsa, Cumhurbaşkanı Anayasa kitabını 
Başbakanın yüzüne atarsa, Başbakan veya 
Muhalefet aykırı tutumlar takınırsa, askerden 
ses çıkarsa (Arada bir ses çıkması benim 
hoşuma gidiyor.), Avrupa birliği veya 
Amerika ile ilişkiler kötüleşirse, IMF ile işler 
bozulur onların heyetleri sık sık Türkiye’ye 
gelmeye başlarsa piyasalar derhal suratını 
asmaya, kötü sinyaller vermeye başlıyor..

Ben bunlara ekonominin Jandarmaları 
diyorum...

Piyasanın ateşinin yükselmesi, ekono
minin bozulması, insanların ceplerine giren 
paranın azalmâsına veya işsiz kalmalarına 
kadar gidecek bir kötü süreci başlattığından 
dolayı, çok daha ciddi sonuçları oluyor...

Bu durum Askeri darbeden daha 
toplumun derinliklerine işliyor, toplumu per
işan ediyor, ümitsizliğe, bir çıkış yolu 
olmadığını gösteriyor...

Ben diyorum ki PİYASA’lar son olarak 
hükümeti cezalandırdı..

Çok konuşma, gereksiz İşlerle uğraşma, 
akıl ol dediler..

Gereksiz konuşmalar, alınan kararların 
geciktirilmesi, Avrupa birliği reformlarının 
ikinci plana atılması, kemerlerin sıkılma- 
ması, ortaya çıkan hortum hikayeleri, 
ihaleieri kendi adamlarına kaydırılması, artık 
bıktıran türban hikayesi, Unakıtan yumurta
ların sonucu ortaya çıkan nokta işte bu..

PİYASA'nın elinde sopa yok..
Ancak sopalılardan çok daha etkili 

olduğunu hepimiz görüyoruz..
Görmeyenler varsa duyurulur......

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Atatürk Kordonu’nda başlatılan 
kaya yerleştirme çalışmaları sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir süre önce 
Atatürk Kordonu’nda 
başlatılan kaya 
yerleştirme çalış
maları sürüyor. 
Daha önce 
yapılan dolgu 
işleminde bırakılan 
kayaların dalgalarla 
denize kaymaları 
ve kordonda 
hasar vermesi 
nedeniyle 
başlatılan 
güzelleştirme 
çalışmaları 
Kayıkhane 
mevkiinin sonuna 
kadar devam 
edeceği öğrenildi. 
Yaklaşık bir. 
kilometrelik sahilde 
Belediye tarafından 
Zeki Kaptan 
firmasına yaptırılan 
kaya kaplama 
işinde ağır tonajlı 
kayalar makine 
eşliğinde dalgaların 
zarar vermeyeceği 
ve gözlere hitap 
edecek şekilde 
yerleştiriliyor.

Mühendisler tedirgin
TMMOB İl Koordi 
nasyon Kurulu, 
üniversite eğitimini 
tamamlayan mühen 
dis ve mimarları mes 
lek öncesi yeterlilik 
sınavına tabi tutacak 
yeni Mesleki Yeterli 
lik Kurumu Kanunu 
Yasa Tasarışı'na ateş 
püskürdü.
Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği 
il Koordinasyon 
Kurulu Temsilciliği, 
AKP Hükümeti'nce 
hazırlanan Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
Kanunu Yasa Tasarı 
sı'na tepki gösterdi. 
Kimya Mühendisleri 
Odası'nda basın 
toplantısı düzenle 
yen TMMOB il Koor 
dinasyon Kurulu 
Temsilcisi Ayşe 
Dolar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın yenile 
diği Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Kanunu 
Yasa Tasarısı'nın 
üniversite mezunu 
mühendisleri gerek
siz yere diploma 
sınavına tabi tuttuğu 
nu, bunun yüksek 
eğitim öğretime olan 
güveni sarstığını 
söyledi. AKP Hükü 
meti'ni keyfi uygula
malar yapmakla 
eleştiren Dolar,

"Mühendislerimiz, 
mimarlarımız, şehir 
plancılarımız, hükü 
metin yeni oldu bitli
leriyle karşı karşıya. 
Üniversite mezunu 
olan meslektaşları 
mızı denetlemeye kal 
kan bu yasa tasarısı, 
bizlerin yeterliliğini * 
ölçemez, değerlendi
remez ve sertifika- 
landıramaz. Bunu e 
kabul etmiyoruz" 
dedi. Daha önce 
Yüksek Öğretim dı 
şındaki eğitim prog 
ramları ile edilen 
meslekleri kapsayan 
Ulusal Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
Kanunu'nda yapılan 
değişiklikle artık 
üniversite mezunu 
mühendislerin de 
sınava tabi tutula
cağını belirten Dolar, 
"Tasarı TBMM'ye 
gelmeden bir gün 
önce haberimiz oldu 
ve görüşümüz sorul
du. İtirazlarımıza 
karşın, Meclis Sağlık, 
Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Korniş 
yonu'nda kabul edil
di. Üstelik tasarıda _ 
öngörülen Mesleki 
Yeterlilik Kurumu'n 
da Türkiye'nin tek 
mimarlık örgütü 
TMMOB temsil 
edilmiyor.” dedi.

dT ■ |U| M ALABALIK 
I I Crl ■ TESİSLERİ
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Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİLSATILIKve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2
Js

Yeni imajıyla hizmetinizde...

Bahkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Gedelek Köyü altı 
Orhangazi'den sonra 5. Km. 

Tel : (0.224) 586 52 66 
ORHANGAZİ

►►Köy Kahvaltısı
►► Balık Çorbası
►► Gözleme
►►Kiremitte Kaşarlı Alabalık
►►Kiremitte Kaşarlı Mantar
►►Piliç Çevirme
►►Meze Çeşitleri
►►Mangalda €t
►► Kuzu Pirzola
►►Çöp Şiş
►►İnegöl Köfte
►►Kaşarlı Köfte
►►Kasap Köfte
►►Kuzu Külbastı

I s

i

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

altı 9880 m2 arsa
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Umurbey'de 12 dönüm arazi T>

| ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta I6l.u1u2.4i4 r3X. 3İ41UZ1 | i
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Olgunlar Turnuvası başladı

Emniyetspor: 1
Şahinyurduspor: 1
«Seyfettin ŞEKERSÖZ
2006 yılı Geleneksel 
Kaymakamlık Kupası 
Olgunlar Futbol 
turnuvası ilçe 
stadında başladı.

Sekiz takımın iki 
grup halinde 
yapacağı maçlarda 
finali oynayacak 
takımın şampiyon 
olacağı turnuvanın

Nazım Bıyık - Haydar Yiğit - Sercan Şen

A gurubu 
maçında 
Emniyetspor ile 
Şahinyurduspor 
1-1 berabere kaldılar. 
Orta hakemliğini 
Haydar Yiğit'in 
yaptığı maçın yan 
hakemliklerini ise 
Sercan Şen ile 
Nazım Bıyık yaptı. 
30'ar dakikadan iki 
devre oynanan 
maçın 14. üncü 
dakikasında Alper'le 
Emniyetspor 
1-0 öne geçti.
Şahinyurduspo'r'dan 
Bedri ikinci yarının 
hemen başında 35. 
dakikada attığı golle 
takımını beraberliğe 
taşırken taraflar 
kalan dakikalarda 
gol atamayınca maç 
1-1 sona erdi.

UNVER TRAKTÖR’den
NEVYHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK ■ ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Celal Bayar Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu
Seyfettin SEKERSÖZ

Celal Bayar Anadolu 
Lisesinin 9. uncu 
mezuniyet yıldönümü 
okul bahçesinde 
düzenlenen 
törenle kutlandı. 
15 yılını kutlayan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi bu yıl 9. 
dönem mezunlarını 
verirken, 121 öğrenci 
diplomalarını aldı. 
Okul bahçesinde 
düzenlenen törene 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
okul müdürleri, 
öğrenci velileri ile 
misafirler katıldı. 
15 yıllık geçmişi 
olan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
bu yıl okul birincisi
Elit Boncuk olurken 
ikinciliği Tansu 
Gürler üçüncülüğü 
de Ayşegül Sena 
Kara elde etti. 
"Başlangıçlar 
her zaman güzel ve 
heyecan vericidir. 
Bitişler ona inat zor
dur. Tanışmalar 
heyecanlı ve umutlu, 
ayrılışlar hep hüzün 
doludur" diyerek 
konuşmasına 
başlayan Okul 
Müdürü İdris Aka, 
"İşte biz Celal Bayar

Anadolu Lisesi 
camiası olarak bu 
gün, bu heyecanı, 
bu hüznü iç içe 
yaşıyoruz.
Hüznümüzü azaltan 
azaltan tek parıltı 
mezun olan öğrenci
lerimizin gözlerinde 
gördüğümüz sevinç 
parıltılarıdır. Onların 
mezun olma sevinci, 
yeni bir hayata adım 
atma sabırsızlığı, 
velilerin öğrenci
leriyle gurur duyan 
sevgi dolu 

bakışları bizi mutlu 
etmektedir" 
şeklinde konuştu. 
Mezun olan 121 
öğrenciyle birlikte 
okulun şimdiye 
kadar bin 129 
mezun verdiğini 
hatırlatan İdris 
Aka, mezun 
olanların tamamına 
yakınının yüksek 
okulları kazandığına 
dikkat çekerek, 
"Okulumuz Bursa'da 
sayısalda 15 lise 
arasında 7 sırayı 
almıştır" dedi. 
İdris Aka, mezun 
olan öğrencilerine, 
"Vatanın birliğinden, 
bütünlüğünden, 
bizi biz yapan değer
lerimizden, Atatürk 
ilke ve inkılapların
dan taviz vermeyin. 
Her düşünceyi, her 
öneriyi evetleyen 
olmayın, sorgulayan 
bireyler olun.
Çalışın, barışçı olan, 
bencil ve çıkarcı 
olmayın. Sevginin 
en büyük güç 
olduğunu unutmayın 
ve insanları sevin.

Etrafınızdakilere 
nazik davranmaya 
zaman ayırın, 
mutluluğa giden 
yol budur. Terbiyeli 
olmaya zaman ayırın, 
çünkü bu toplumsal 
insanın simgesidir" 
öğüdünde bulundu. 
Okul birincisi Elif 
Boncuk'un dönem 
kütüğüne çaktığı 
plaketin ardından 
kendisine teşekkür 
belgesi ile diplo
masını ilçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
verdi. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ni 
yıl içinde yapılan 
yarışmalarda en iyi 
şekilde temsil eden 
Özlem Aris'e 
hediyesi olan 
bilgisayarı İlçe 
Milli eğitim Şube 
Müdürü Ali Ösman 
Cura verdi.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'de

Celal Bayar ve 
Umurbey'i temsil 
eden bir hediyeyi 
Okul Müdürü 
İdris Aka'ya verdi. 
Okuldan mezun 
olan öğrencilerin 
belgelerini 
almalarından sonra 
geleneksel olarak 
tüm mezunlar 
tarafından 
kepler havaya 
fırlatarak 
mezun olmanın 
sevincini yaşadılar.
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Yabancı Dil Sınavı 
25 Haziran’da yapılacak

2006-ÖSS'ye giren 
adaylardan 
üniversitelerin 
yabancı dille ilgili 
bölümlerinde 
okumak isteyen 
32 bin 940 aday, 
25 Haziran Pazar 
günü Yabancı Dil 
Sınavı'na (YDS) 
girecek.
YDS, devlet üniver
sitesi rektörlük
lerinin bulunduğu 40 
İl merkezi ile 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
Lefkoşa'da 
toplam 110 binada 
gerçekleştirilecek. 
Sınavda, 4 bin 384 
kişi görev alacak.

Srnav saat 09.30'da 
başlayacak ve 
2.5 saat sürecek. 
Almanca, Fransızca 
ve İngilizce olmak 
üzere 3 dilde düzen
lenecek sınavda 
kelime bilgisi, 
dil bilgisi, 
Türkçe'den söz 
konusu dillere, söz 
konusu dillerden 
Türkçe'ye çeviri ve 
okuduğunu anlama 
ile ilgili sorular 
yöneltilecek. 
YDS'de, ÖSS'deki 
tüm kurallar 
geçerli olacak. 
YDS sonuçları ÖSS 
sonuçları ile birlikte 
açıklanacak.

Toplu konuta vergi kolaylığı
Gelir İdaresi Başkan 
lığı, Toplu Konut Ida 
resi (TOKİ) ile bu 
kuruma iş yapan 
müteahhitlerin 
yakınmalarına neden 
olan "katma değer 
vergisi tevkifatı" 
konusunda yeni 
bir düzenlemeye 
gidiyor.
Girdi maliyetlerindeki 
artış sonucu müteah
hitlerin sıkıntıya 
girdiğini belirten 
Toplu Konut İdaresi, 
bir yazı ile Maliye 
Bakan lığı'ndan 
"hakedişler üzerinde

ki KDV tevkifatının 
son bulması"nı 
istedi.
Maliye de, 
TOKİ'nin bu başvu
rusunu hemen 
incelemeye aldı.
Yapılan 
ilk değerlendirme 
lerin ardından 
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'nda, 
hakedişler 
üzerindeki KDV 
tevkifatının 
yeniden 
düzenlenmesine 
yönelik bir 
çalışma başlatıldı

ACİL SATILIK DAİRE
GEMLİK İSKELE MEYDANI 

ZEKİ RESTAURANT ÜZERİNDE 
FULL DENİZ MANZARALI 

5. ve 6. KATLAR 
EŞYASIYLA BİRLİKTE 
(2 KAT) 110 BİN YTL

Tel: 0.224 513 89 27

Güne Bakış
Kadri GÜLER

Okur mektupları
İnternet icad olduktan sonra mektup 

yazma zahmeti de kalmadı.
Sihirli kutunun karşına geçenler, msn 

denen bölümü tıkladığında görüşme istediği 
kişinin elektronik posta adresine istediğini 
yazıp gönderebiliyorlar.

İsterseniz karşılıklı konuşuyor, bir tıklama 
ile sesli görüşme, başka bir tıklama ile görün
tülü görüşme bile yapabiliyorlar.

Gemlik KÖRFEZ, internette web sitesi 
açtıktan sonra, ilginç mesajlar alıyor.

Dünya’nın dört bir köşesinden bizi arayan 
okurlarımız, öncelikle bu hizmeti sunduğu
muz için bizleri kutluyorlar.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde Ali ve Sinan 
Solaksubaşı ABD’den arayarak bizi kutlayan
lardan. Benim internet adresimdeki yanlışlığı 
hatırlattı.

Hemen düzelttik.
Bana ulaşamayan mesajlar şimdi kendi 

mailimden geliyor.
Bizim Almanya’daki yazar dostumuz 

Hüseyin Kaya ise sıkı sık yazarlarımızın 
yazılarını eleştiriyor.

Bu özeleştiriler beğenilse de beğenilmese 
de okurların görüşüdür ve saygı duymak
tayız.

Bunların çoğalmasını istiyoruz.
Gerekli gördüklerimize internet aracılığı 

veya gazetemiz aracılığıyla yanıtta veriyoruz.
Gemlik KÖRFEZ’in sanal alemde izlen

mesi gün geçtikçe aratıyor.
Google arama motorunda Gemlik yazılın

ca gazetemizin web sitesi birinci sayfadan 
çıkıyor. Bu nedenle okurlarımızla teşekkür 
ediyorum.

Bizi izlemeye devam ediniz.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

jSISANJ
AKILLI ISITMA 

SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılâr 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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ilkini 1-ı 169 bin kişi kayıt yaptırdı

»I

öz Karadenizspor, karşılaşmaya 
kalabalık taraftar desteği ile gitti

Seyfettin ŞEKERSÖ7

İkinci amatör kümede 
birinci kümeye 
yükselme maçı 
oynayan Öz 
Karadenizspor, 
ilk maçında 
Cihanspor'a 1-0 
yenildi.
Veledrom dış .

sahada oynanan 
maçın ilk yarısını 
golsüz kapayan 
Öz Karadenizspor, 
ikinci yarının 
hemen başında 
yediği gole maç 
boyunca cevap 
veremeyince iki 
aşamalı maçın 

ilkini 1-0 yenik 
kapadı.
Dün maçın 
oynanacağı 
Veledrom 
sahasına 
kalabalık taraftar 
desteğiyle giden 
Öz Karadenizspor, 
Pazar günü yine 

aynı sahada 
Cihanspor ile 
ikinci maça 
çıkacak.
Öz Karadenizspor, 
Birinci amatör 
kümeye çıkması 
için rakibini ikinci 
maçta 2-0 yenmesi 
gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
ilköğretim kayıt
larının internet 
ortamında yapıl
masının 15 Temmuz 
2006 tarihine kadar 
devam edeceğini 
vurgularken, "Dün 
itibariyle 169 bin 837 
kişi elektronik ortam
da kayıt yapmış. 
Aşağı yukarı kayıt 
yaptırmasını bek
lediğimiz yavru
larımızın yarısının 
kaydı yapılmış" dedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Kiler Marketler 
Grubu arasında 
İstanbul'da bir pro
tokol imzalandı. 
Protokolün imza 
töreninde konuşan 
Bakan Çelik, 5 ilde 
ilköğretim kayıtlarını 
internet ortamında 
yaptıklarını söyledi. 
Çelik, bu yıl ilk defa 
yeni bir uygulama 
yaparak elektronik 
ortamda kayıtları 
aldıklarını belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Pilot uygulama 
olarak, üç büyük 
vilayetimiz başta 
olmak üzere 
Adana'da,

Eskişehir'de, 5 ilde 
elektronik ortamda 
kayıt yapıyoruz. 
Beklediğimiz 350 
bindir. 15Temmuz'a 
kadar bu kayıtlar 
devam edecek. 
Bugün itibariyle 
169 bin 837 kişi 
elektronik ortamda 
kayıt yapmış. Aşağı 
yukarı kayıt yaptır
masını beklediğimiz 
yavrularımızın 
yarısının kaydı 
yapılmış. Bu ham 
kayıtlar alınacak ve 
okullara bunların 
dağıtımı yapılacak. 
Derli toplu bir yer
leştirme yapacağız." 
İstanbul ayağında, 
bu programın yapıl
masında Kiler'in 
kendilerine çok* 
destek verdiğini, 
sponsor olduğunu 
belirten Bakan 
Çelik, "İstanbul'un 

haritasını bütün 
sokağıyla, 
mahallesiyle 
şimdi biliyoruz. 
Hangi mahalle, 
hangi sokak, hangi 
okulun hinterlandı 
bunu çok rahatlıkla 
tespit ediyoruz" 
dedi.

V

GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma, şırak ra ra r 
A konitoL cihaılarmûa W 
ş *» ® J.

> DOĞALGAZ
I KOMBİ 
> KAT KALORİFERİ 
I MERKEZİ ISITMA 
> RADYATÖR 
ISPLİT KLİMALAR 
I DOĞALGAZSOBASI 
I TESİSAT »e PROJE

ULUKAYA 
DOCALGAZ ISI SANAYİ

Tel:513 88 26

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93 

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

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSU AÇILIYOR

YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK
KİMLER KATILABİLİR?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR?
Her branş için haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

Kaçak petrol yakalayana ödül

OCRET NE KADARDIR?
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR? 
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz 
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?
20 Haziran 2006 tarihinden itibaren okulumuza
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

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

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

ELEMANLAR ARANIYOR
Karacaali Huzur Motel’de 

temizlik işlerinde çalışacak 
BAYAN ELEMANLAR 

alınacaktır.
Müracaat: Huzur Motel 

Tel: 537 03 41 
GSM : 0.532. 739 91 32

“Para tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer.”

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

Türkiye, 
Avrupah’nın 
Çin’i olabilir

Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer 
Sabancı, "Türkiye, 
Avrupah KOBİ'lerin 
Çin'i olabilir" dedi. 
Ömer Sabancı, "AB 
Süreci ve Türkiye'nin 
İçinde Bulunduğu 
Ekonomik Konjonk 
türde KOBİ'lerin 
Temel Sorunları" 
konulu toplantıda 
yaptığı konuşmada 
KOBİ'lere değindi. 
Avrupadan Çin'e 
kadar çok geniş bir 
coğrafyada pek çok 
ülkeyle temasa geç 
tiklerini ifade eden 
Sabancı, Avrupa'nın 
büyük şirketleri, 
dev isimleri ve 
markaları nın yeni 
açılım alanı olarak 
Çin'i belirlediğini, 
hepsinin 
bu ülkeye giderek, 
yatırım yapmak için 
yarış içinde olduk
larını, ancak Çin gibi 
büyük bir ülkede 
faaliyet gösterebilmek 
için, aynı ölçüde 
büyük sermayelere 
gereksinim duyul
duğunu bildirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret 
ve Enerji 
Komisyonu'nda 
"Akaryakıt 
kaçakçılığıyla 
mücadeleyi etkin
leştirmeyi ve ayrıca 
bu yönde başarı 
sağlayanlara ödül 
verilmeşini öngören" 
yasa tasarısı kabul 
edildi.
Önümüzdeki gün
lerde Genel Kurul'da 
kanunlaşması bekle
nen tasarıda yapılan 
değişiklikle petrol 
boru hatlarından 
hırsızlık yapanlar da 
kaçakçılık suçuyla 
yargılanacak.
Tasarıyla kaçak petrol 
yeniden tanım
lanırken, buna göre 
"Kurumca belirlenen 
seviyede ulusal mark- 
er içermeyen 
akaryakıt”, "Yasal yol
larla Türkiye'de 
serbest dolaşıma 
girdiği belgelendirile- 
meyen veya menşei 
belli olmayan petrol 
ve petrol ürünleri", 
"Kurumdan izin alın
madan; akaryakıt 
haricinde kalan sol- 
vent, madeni ve baz 
yağ, asfalt, solvent 
nafta ve benzeri 
petrol ürünlerinden 
elde edilen akaryakıt, 
ya da akaryakıta 
dönüştürmek mak
sadıyla kullanılan 
veya bulundurulan 
akaryakıt haricinde 
kalan solvent, madeni 
ve baz yağ, asfalt, 
solvent nafta ve ben
zeri petrol ürünlerinin 
yanı sıra Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu'na 
göre kaçak olan 
petrol ve petrol ürün
leri" kaçak petrol 
olarak tanımlanıyor. 
Aynı tasarı 
çerçevesinde dağıtıcı 
lisansı sahipleri, 
Kurum tarafından 
belirlenen esaslara 
uygun olarak bayi
lerinde kaçak petrol 
satışının yapılmasını 
önleyen teknolojik 
yöntemleri de içeren 
bir denetim sistemi 
kuracak ve uygulaya
caklar. Aynı tasarıya 
göre kaçak petrolün 
bu kanun hükümleri 
dışında satışa arz 
edilmesi, satılması, 
bulundurulması, bu 
özelliğini bilerek ticari 
amaçla satın alın
ması, taşınması veya 
saklanması yasak
lanıyor. Kaçak petrol 
yakalandığında, 
kaçak petrole derhal 
el konulacak ve yaka
landığı ildeki il özel 
idareye miktarı, cinsi
ni ve özelliklerini gös
terir bir tutanakla tes
lim edilecek. Kaçak

petrol hakkında tas
fiye kararı, soruştur
ma evresinde hakim 
tarafından verilecek. 
Bu karar, kaçak pet
role el konulduğu tar
ihten itibaren 15 gün 
içinde, eşyadan 
numune alınmasının 
mümkün olduğu 
durumlarda numune 
alınarak, mümkün 
olmaması halinde ise 
gerekli tespitler yap
tırılarak verilecek. 
Kaçak petrolden alı
nacak numunelere 
ilişkin usul ve esaslar 
Kurum tarafından 
çıkarılacak yönet
melikle düzenlenecek. 
Kaçak petrolün teknik 
düzenlemelere 
uygunluğunun tespiti, 
Kurum tarafından 
belirlenen akredite 
laboratuvarlar tarafın
dan yapılacak. Bu 
çerçevede gönderilen 
numunelerin tetkik ve 
tahlil giderleri 
Kurumca 
karşılanacak.
Laboratuvarlar, bun
lara ilişkin tetkik ve 
tahlil işlemlerini 
öncelikle ve ivedilikle 
sonuçlandırılacak. 
Kaçak petrolün tas
fiyesi ilgili il özel 
idaresi tarafından bu 
Kanun hükümlerine 
göre yapılacak. Kaçak 
petrolden teknik 
düzenlemelere uygun 
olanlar, Kurum 
tarafından belirlenen 
usul ve esaslara göre 
ulusal marker ilave 
edilerek ilgili il özel 
idaresi tarafından, 
teknik düzenlemelere 
uygunluğunun tespiti 
tarihinden itibaren en 
geç bir ay içinde açık 
artırma suretiyle 
satışı yapılarak veya 
yaptırılarak tasfiye 
edilecek. Bir ay 
içinde satılamayan 
kaçak petrol, pazarlık 
usulü ile satışı 
yapılarak tasfiye 
edilecek. Kaçak 
petrolden teknik 
düzenlemelere uygun 
olmayanlar, Kurum 
tarafından belirlenen 
usul ve esaslara göre 
ilgili il özel idaresi 
tarafından, teknik 
düzenlemelere uygun 
olmadığının tespiti 
tarihinden itibaren en 
geç bir ay içinde, 
satılmak üzere 
Tasfiye İşleri Döner 
Sermaye İşletmeleri 
Genel Müdürlüğüne 
devredilecek ve 
Tasfiye İşleri Döner 
Sermaye İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından satışa 
ilişkin masraflar 
düşüldükten sonra 
bakiye bedel ilgili il 
özel idaresine

aktarılacak. İlgili il 
özel idaresi tarafın
dan, kaçak petrolün 
satışından elde edilen 
gelirden, kaçak pet
role ilişkin vergiler 
ilgili vergi dairesine 
yatırıldıktan sonra, 
kalan para bankada 
açılacak bir emanet 
hesaba yatırılacak. 
Kaçak petrolün tas
fiyesine ilişkin bu 
maddede düzenlen
meyen diğer usul ve 
esaslar Maliye 
Bakanlığının ve 
Gümrük 
Müsteşarlığının 
görüşü alınarak 
Kurumca yürürlüğe 
konulacak yönet
melikle düzenlenecek. 
Yargılamanın, tasfiye 
edilen kaçak petrolün 
sahiplerinin lehine 
sonuçlanması 
halinde, toplam satış 
bedelinden vergiler 
düşüldükten sonra 
kalan tutar, satış tari
hinden kararın kesin
leştiği tarihe kadar 
geçen süre için 
kanuni temerrüt faizi 
oranında hesaplanan 
faiz de ilave edilerek 
hak sahibine 
ödenecek. Emanet 
hesabında bulunan 
tutarın hak sahibine 
yapılacak ödemeyi 
karşılamaması 
halinde, aradaki fark 
Maliye Bakanhğı'nca 
genel bütçeden 
karşılanacak.
İKRAMİYE
Tasarıya göre kaçak 
petrolün yakalanması 
halinde, ihbar eden
lere ve yakalayan 
kamu görevlilerine 
ikramiye verilecek. 
Aynı tasarıya göre bir 
ihbar sonucunda 
kaçak petrolün 
sahipli yakalanması 
halinde; kaçak 
petrolün satışından 
sonra vergiler dahil, 
elde edilen toplam 
gelirin yüzde 10'u 
tutarında ihbar edene, 
yüzde 10'u tutarında 
kaçak petrolün 
yakalanması eylemine 
bizzat ve fiilen katılan 
kamu görevlilerine 
ikramiye ödenecek. 
Kaçak petrole ilişkin 
mahkumiyet hük
münün veya 
müsadere kararının 
kesinleşmesini takip 
eden bir ay içerisinde 
kaçak petrolün 
satışından vergiler 
dahil elde edilen 
toplam gelirin yüzde 
15'1 tutarında ihbar 
edene, yüzde 15'1 
tutarında kaçak 
petrolün yakalanması 
eylemine bizzat ve 
fiilen katılan kamu 
görevlilerine ilave 
ikramiye ödenecek.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Depresyon uyarısı
Niğde il Sağlık 
Müdürü Dr. Mustafa 
Yılmaz, Niğde'de her 
ay ortalama 2 bin 
kişinin psikiyatrik 
nedenlerle hastanelere 
müracaat ettiğini, 
ancak buna rağmen 
depresyonun halk 
arasında yeteri kadar 
ciddiye alınmadığını 
söyledi.
Ruhsal bozuklukların 
başlıca nedenleri 
arasında yer alan 
depresyon ve 
anksiyetenin çoğu 
zaman halk arasında 
yeteri kadar ciddiye 
alınmadığını, bilim ve 
teknoloji alanında 
yaşanan hızlı gelişim
lerin insan hayatında 
birçok kolaylıklar 
sağlamasına rağmen 
bir o kadar da 
depresyon ve 
anksiyeteyi tetiklediği- 
ni vurgulayan Dr.
Yılmaz, yapılan 
araştırmalarda anne 
karnındaki bebeklerin 
de depresyondan 
etkilendiğinin belir
lendiğini ifade etti.

Dr. Yılmaz, "Yapılan 
araştırmalar, anne 
karnındaki bebeklerin 
beyin gelişiminin 
anne, baba ve yakın 
çevreden çok fazla 
etkilendiğini ortaya 
çıkarmıştır. Bu neden
le anne karnındaki 
bebeği bile etkileyen 
depresyon ve anksiye 
teyi iyi tanımalı ve 
gereken önemi ver
meliyiz. Depresyonda 
başlıca keyifsizlik, 
isteksizlik, hayattan 
zevk alamama, moral 
bozukluğu, enerjisizlik 
gibi temel ruhsal 
bozukluklar ve bun
lara eşlik eden iştah 
ve kilo kaybı, uyku 
bozukluğu, cinsel 
istekte azalma ve hal
sizlik gibi bedensel 
belirtiler ön planda yer 
alır. Depresyonda en 
önemli risk ise intihar 
girişimidir. 
Umutsuzluk ve tüken
mişlik hissinin ağır 
basması durumları 
intihar girişimini tetik
ler. Bireylerdeki inti
harla ilgili herhangi bir

ÇİZİYORUM

7 YAŞ

bulgu son derece 
ciddiyetle değer
lendirilmelidir" dedi. 
Depresyona neden 
olan etkenlerin her 
zaman saptanamaya- 
bileceğini, bireyin 
herhangi bir dış etkiye 
maruz kalmadan 
da kendi kendine 
depresyona girebile
ceğini belirten Dr.
Yılmaz, "Bazen günlük 
hayatımızda depresif 
belirtiler yaşayabiliriz. 
Bu durumlarda hemen 
endişeye gerek yoktur. 
Bu belirtiler günlük 
yaşamımızı, ilişkile 
rimizi değiştiriyor, 
gün boyu sürüyor 
ve 15 günden uzun 
sürüyorsa hemen en 
yakın sağlık kuruluşu

na müracaat etmeliyiz. 
Depresyonda bir 
çeşit hastalık olup, 
ön yargılara kapıl
madan tıbbi tedaviye 
gidilmelidir. Bu 
tedavilerde önemli 
ölçüde başarı 
sağlanmaktadır. 
Hastanelerimize ayda 
bin 500 ile 2 bin 
arasında hasta 
psikiyatrik nedenlerle 
muayene ve tedavi 
olmak için başvurmak
tadır. Kendisinde 
depresif belirtiler 
olduğunu düşünen 
vatandaşlarımız has
tanelerimize, sağlık 
ocaklarına ve polik
liniklere müracaat 
ederek tedavi olabilir
ler" diye konuştu.

Çocuklarla uçak yolculuğu zor değil
Tatile çıkmak isteyen 
bebekli ailelere uçak 
yolculuğu yapmaya 
çekiniyorlar. Oysa 
bazı pratik uygula
malarla, çocuklarla 
yapılan uçak yolcu
luğunun hem daha 
konforlu hem de 
daha güvenli 
geçmesini sağlaya
bilirsiniz. Uçakla 
seyahat en konforlu 
yolculuk şekil
lerinden biri. Kısa ve 
rahat yolculuk yap
mak isteyen herkes 
artık uçağı tercih 
ediyor. Buna bağlı 
olarak çocuklar da 
daha sık uçak yolcu
luğu yapıyorlar, 
Ancak seyahatlerinde 
uçağı seçen pek çok

anne - baba uçakla 
yolculuğunun çocuk
ları açısından güvenli 
olup olmadığı 
yönünde kuşkulara 
kapılıyorlar.
Acıbadem Hastanesi 
Bakırköy Yenidoğan 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Murat Palabıyık, 
"Bazen doğumdan 
hemen sonra bile 
bebeğin yoğun bakım 
ünitesi olan bir has
taneye hava yolu ile 
nakledilmesi gereke
bilir. Yani zorunlu 
durumlarda bebekler 
doğar doğmaz bile 
uçabilirler. Ancak 
uçuş konforu ve 
risklerin en aza 
indirilebilmesi için 
sağlıklı bir bebeğin

ilk ayını doldurduk
tan sonra uçması 
önerilir." diyerek 
bir aydan itibaren 
çocukların uçabile
ceğini dile getiriyor. 
Sağlık sorunlarını 
önleyin!
Uçakla yolculukta 
bazı ufak sağlık 
sorunları görülebili 
yor. Ancak basit 
önlemlerle bu prob
lemler atlatılabiliyor.

En önemli sorun 
kulaklarda 
görülüyor, 
özellikle kalkış ve 
iniş sırasında kabin 
içi basıncında olan 
değişikliklerden 
dolayı bebekler 
kulaklarında 
hissettikleri dolgun
luk hissi ve ağrı 
nedeniyle şiddetli 
bir şekilde 
ağlayabiliyorlar.

Barış Güler’in 
kaleminden
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Prematüre bebekler 
umut ışığı

Varis hastaları neler yapmalı Oto ve oda kokusu büyük tehdit

Türk Neonatoloji 
Derneği, Antalya'da 
düzenlenen 
14. Ulusal 
Neonatoloji 
Kongresi'nde 
Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
çocuk hekim
lerinden Doç. Dr. 
Esra Arun özer'in 
çalışmasını birinci 
liğe değer buldu. 
"Beslenme intole 
ransı olan preterm 
bebeklerde gluk- 
agon benzeri pep- 
•tid-2 düzeylerinin 
araştırılması" 
konulu bildiri 
başlığıyla klinik 
araştırma bildiri 
ödülü alan Doç. Dr. 
Esra Arun özer, 
erken doğan (pre
matüre) bebeklerde 
diğer pek çok 
organda olduğu gibi 
sindirim sisteminde 
de gelişme geriliği 
ve buna bağlı 
beslenme problem
lerinin sık olarak 

görüldüğüne 
dikkat çekti, 
özer, "Son yıllarda 
keşfedilen glukagon 
benzeri peptid 
2 isimli bir pro
teinin, erken doğan 
ve beslenmeyi 
tolere edemeyen 
bebeklerde yetersiz 
düzeyde salgı
landığını bulduk. 
Bu peptid yurt dışın
da Danimarka'da 
Kopenhag Üniver
sitesinde bakıldı. 
Erken doğan ve 
beslenme problemi 
olan bebeklerde 
yapılmış olan 
dünyadaki ilk 
çalışmadır. Bu 
çalışmadan yola 
çıkılarak daha ileri 
çalışmalarla bu 
bebeklerde belki de 
gelişmelerini hız
landıracak ve 
beslenmelerini 
düzenleyecek 
tedavilere ışık tuta
cak bir çalışma 
oldu" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı 
öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Uğur Bengisun, 
yaz sıcakları ile 
birlikte damarların 
genişlemesinin varis 
şikayetlerini artıra
cağını belirtti. 
Bengisun, "Varisli 
damarlar içi kan dolu 
kesecikler olduğu 
için, burada kanın 
pıhtılaşma eğiliminin 
artması, ağrılı damar 
iltihaplarına yol açar" 
dedi. Bengisun, varis 
hastalığı bulunanların 
şikayetlerinin yaz 
aylarında artabileceği 
uyarısında bulundu. 
Kanı kalbe geri 
taşıyan toplar damar
ların genişlemesi 
sonucunda oluşan 
varis hastalığının, 
kadınların yüzde 40, 
erkeklerin ise yüzde 
20*sinde Görül
düğünü ifade eden 
Bengisun, "Varise 
hormonal nedenler 
yüzünden kadınlarda 
daha sık rastlanır" 
dedi. Genetik faktör
ler, gebelik ve çevre- 
seı‘ etkilerin varise 
neden olabileceğini 
anlatan Bengisun, 
hastalığın tedavi 
edilmemesi halinde 
ağrı, gerginlik, 
yorgunluk, şişkinlik 
ve damar iltihaplarına 
yol açabileceğini 
bildirdi. Hastalığın 
ileri döneminde de 
bacaklarda sürekli 

şişlik, deride 
kalınlaşma, renk 
değişikliği, kaşıntı, 
egzama ve yaraların 
görüldüğünü kayde
den Bengisun, 
yaz sıcaklarıyla 
birlikte damarların 
genişlemesinin 
şikayetleri 
artırdığını söyledi. 
Bengisun, "Varisli 
damarlar içi kan dolu 
kesecikler olduğu 
için burada kanın 
pıhtılaşma eğilimi de 
artar. Dolayısıyla 
ağrılı damar iltihap
larına ya da emboliye 
(başka bir yerden 
kopup gelen pıhtılarla 
oluşan ani damar 
tıkanmaları) yol aça
bilir. Bu nedenle yaz 
sıcakları başlamadan 
varislerden kurtulun- 
malıdır" diye konuş
tu. Hastaya lokal 
anestezisi uygula
narak gerçekleştirilen 
lazer yöntemiyle 
bacağın iç yüzeyi ve 
üst kısmının uyuştu- 
rulduğunu belirten 
Bengisun, özel bir 
kataterle (ince plastik 
boru) içine girilen 
varisli damarın 
ultrason altında 
işaretlenerek yok 
edildiğini kaydetti. 
Bengisun "30-45 
dakika süren işlemin 
ardından bacağı 
sarılan hasta
1 saat dinlendirildik
ten sonra evine 
yürüyerek 
gidebiliyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 
izin almadan üretilen 
ve satılan "oda ve 
oto kokuları"nın halk 
sağlığını tehdit 
ettiğini bildirdi. 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilğiye göre, 
hava aromatize edici 
ürünler olarak 
adlandırılan oda ve 
oto kokuları bilinçli 
kullanılmalı, aksi 
halde, kapalı mekan
ların ve araç içinin 
güzel kokması 
amacıyla kullanılan 
bu ürünler bir çok 
sağlık sorununu 
beraberinde getiriyor. 
Bakanlık, izin alın
madan üretilen ve 
satılan oda ve oto 
kokularının içerdiği 
yüzlerce zararlı 
madde nedeniyle 
göz yaşarması 
veya kuruması, 
çift görme, burun 

tıkanıklığı, kulak çın- 
lamsı ve ağrısı, baş 
dönmesi, öksürük, 
nefes darlığı, yutkun
mada zorluk, astım 
krizi, uyumsuzluk, 
kısa süreli hafıza 
kaybı, konsantrasyon 
bozukluğu, mide 
bulantısı, endişe, 
çabuk kızma, huzur
suzluk, isilik, kur
deşen, egzema 
gibi pek çok sağlık 
sorununa yol 
açtığına işaret etti. 
Oto ve oda 

kokularına 
"Türkçe etiket” 
Hava aromatize edici 
bu ürünlerin ithal ve 
üretim izinlerinin 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından verildiğine 
dikkat çeken 
Bakanlık, ürünlerin 
kimyasal analizlerinin 
Refik Saydam 
Hıfzıssıhha da 
yapıldığı, uygun 
bulunan ürünler için 
"Türkçe etiket" 
örnekleri hazır
landığını kaydetti. 
Sağlık Bakanlığı, 
izin alınmadan 
üretilen ve satılan 
bu ürünlerin 
zehirlenme ve sinir 
sistemi bozuklukları
na, alerjik reaksiyon
lara yol açtığını 
yineledi.
Ürünlere izin ve 
rilirken, içeriğinde 
halk sağlığını tehdit 
edici madde 
bulunmamasına 
dikkat edildiğine 
değinen Bakanlık, 

tüketiciler, ürünlerin 
alınması sırasında 
etiket bilgilerindeki 
uyarıları dikkate 
almaları konusunda 
uyardı.
Bakanlık, ürünün 
üzerinde Sağlık 
Bakanlığı'nın, izin, 
tarih ve sayısının 
bulunup bulun
madığının kontrol 
eodilmesi ve izin 
verilmemiş ürünlerin 
satın alınmaması 
gerektiğini vurguladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMÎ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç_________ S13 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz x 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 51,3 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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“SAqlAMllk VE EsTETİk BİZİM İşİMİz"
SATILIK LÜKS DAİRE X/E İŞYERLERİ

WEO^MEVÖK1
DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Baytas Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel :513 42 2i 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
23 Haziran 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

birey
dergisi DERSHANESİ

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 

e-mall: bursa@birey.com

Eski evlerin etrafı demir parmaklıklarla çevrilerek önlem alınmaya çalışılıyor.

Böyle önlem olur mu?
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan eski evler 
tehlike yaratmaya devam ediyor. Çevrelerine konulan demir bari yerler ile 
korunmaya çalışılan yıkılmaya yüz tutmuş evler ilgi bekliyor. Haberi sayfa 2’de

- Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Eski evler
Çocukluğum Balıkpazı Mahallesi'nde 

geçti.
Bizim oturduğumuz baba evi, üçbuçuk 

metre genişliğinde, 16 metre uzunluğunda 
üç katlı eski bir Rum eviydi.

Yanımızdaki komşumuzun evi de aynı 
büyüklükteydi.

Babamın çocukluğumda bu evi onarttığını 
anımsıyorum. Devamı sayfa 7’de

Yalnız yaşayan 
kadın evinde 
ölü bulundu

İstiklal Caddesi 
Fırın Şokak’taki 
evinde yalnız 
yaşayan Hatice 
G.U. adlı kadının 
evinden kokular 
gelmesi üzerine 
polis çilingir ile 
kapıyı açınca 
ceset ile karşılaştı. 
Haberi sayfa 7’de

İDO seferleri başlıyor 
Istanbul-Gemlik arası Deniz otobüslerinin 
yaz tarifesi yarın başlıyor. Deniz otobüslerin 
de uygulanacak ücret tarifesi ise tam bilet 
15 YTL indirimli bilet 11 YTL olarak 
belirlendi. Haberi sayfa 4 ’de

O ÖZEL M W
W^r/ "İyi bir gelecek Aykent ile boşlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz

AYKENT

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,
Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri lie çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 

Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır. 
Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

:_ ZUmMİ
7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğltlm-öğretlm, 

yemek, servis ve KDV dahildir

2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 
YILI ÜCRETLERİMİZ

SINIFLAR FİYAT
ANA SINIFI 3.300 YTL
1.SINIF 4.000 YTL
2. SINIF 4.750 YTL
3. SINIF 4.750 YTL
4. SINIF 4.750 YTL
5. SINIF 4.750 YTL
6. SINIF 4.750 YTL

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

http://www.baytasinsaat.net
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadrl_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr


231 Haziran 2006 Cuma Sayf>2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Timsahın gözyaşları..
Timsahın gözyaşları üzerine bir der

leme..
Çeşitli tanımlar ve yorumlar var bu 

konuda..
Aşağıda örnekler bulacaksınız..
Haa Nereden mi çıktı ?
Önceki gün Başbakan Türkiye’yle ilgili 

icraatlarını anlatırken gözyaşlarına boğu
lunca aklıma geldi..

Timsahın avını yedikten sonra 
gözyaşlarını tutamadığını biliyoruz. 
Kimilerine göre bu, tokluğun getirdiği bir 
haz, kimilerine göreyse avını yedikten 
sonraki pişmanlık belirtisi.

Sahte gözyaşları anlamında kullanılır, 
simge timsahın avını yerken ağlamasıdır.

Timsahlar doğan çocuklarını aç kalınca 
yerlermiş.

Sonrada gözyaşlarını dökerlermiş..
Sanırım timsahların çenelerini aça

bilme konusunda bazı sorunları varmış, o 
yüzden birini yerken ağızlarını cok açınca 
canları yanarmış, onlar da ağlarmış.

Herhangi bir cenaze töreninde kolayca 
rastlayabileceğimiz, sim siyah giyinmiş, 
bir tül ve kara bir gözlük arkasından 
dökülen, çoğu zaman dişilerde rast
ladığımız, sahte ağlama demostrasyonu. 
Timsahlar aç kaldıklarında hayatta kala
bilmek yafrularını yerler. Yavru da olsa 
derileri sert olan bu hayvancıkları 
sindirmek zordur. Anneyi zorlar ve göz
lerinden yaş gelir.

Timsahın, ağzındaki canlının sert derisi 
nedeniyle duyduğu acının getirdiği bir 
sonuçtur.

Timsahlarla ilgisinin hangisi olduğunu 
-yavrusunu yemek, sert derinin can acıt
ması ya da çene açılmasının acı vermesi- 
bilmemekle beraber, "pişmanlıktan ağla
mak ama pişmanlığın işe yaramaz 
olması" anlamında kullanılır genelde.

Her ayrılık sonrası dökülen 
gözyaşlarıdır.

Ayrıca insanın sonucunu bile bile yap
tığı davranışların sonrasında döktüğü tüm 
gözyaşları da bu gruba dahildir, kısacası 
hemen hemen her gözyaşı aslında timsah 
gözyaşıdır.

"Ağlıyorum, ancak mecburdum.."
Bizim başbakanın gözyaşları size göre 

hangi tanıma uyuyor acep ?

Böyle önlem olur mu?
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altı

na alınan eski evler tehlike yaratmaya devam ediyor. ■ 
Çevrelerine konulan demir bariyerler ile korunmaya 

çalışılan yıkılmaya yüz tutmuş evler ilgi bekliyor
Elif ESMEN

Gemlik'te 
yıkılmaya yüz 
tutan ve çevreye 
tehlike saçan 
eski evlerin 
etrafı demir 
parmaklıklarla 
çevrilerek önlem 
alınmaya çalışılıyor. 
Evlerin önünden 
ve yanından 
geçmenin tehlikeli 
olması nedeniyle 
önlerine konulan 
demir parmaklıklarla 
önlem alınmaya 
çalışılan eski 
ve yıkık evlerin 
durumu görenlerin 
tepkisini çekiyor. 
Evlerin onarımının 
imkansız olması 
nedeniyle biran 
önce belediye 
tarafından yıkılmaları 
istenirken, bazı 
eski evlerin ise koru
ma altında olmaları 
yıkımlarını engelliyor. 
Hiç kimsenin 
müdahale edemediği 
ve tehlike yaratan bu 
evlerin ilkel usullerle 
önlem alınarak 
korunması, tepki 
gösteren vatandaşlar, 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 
izin vermesi 
halinde evlerin 
yıkılması gerektiğini 
söylüyorlar.

Yıkılmaya yüz tutmuş eski evler, çevrelerine konular demir 
bariyerler ile tehlikeye karşı korunmaya çalışılıyor.

Tevfik Solaksubaşı ve 
oğullarına ait 16 ZD 717 ve 
16 ZD 383 plakalı araçlara 

ait K2 belgesi ve 
taşıt kartları kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

K9RH1 REKLAM
istiklal Cad.Bora Sok. 

No : 3/B GEMLİK (Akbank 
aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 
Fax : 513 35 95
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Daha önce kapısı zorlarak içeri girilmiş ve bilgisayarları çalınmıştı

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

Yazı YO RUM

Genç Bilgisayar soyuldu
İstiklal Caddesi’ndeki Genç Bilgisayar, alkollü olduğu belirlenen 
İlker T. adlı şahıs tarafından camı kırılarak soyuldu. İki adet cep 

telefonunu çalan hırsızı polis olaydan kısa bir süre sonra yakaladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir süre önce 
kapısı zorlanarak 
hırsızlarca soyulan 
Genç Bilgisayar, 
önceki gece 
yine soyuldu.
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan Bahri 
Akcan'a ait 
Genç Bilgisayar'ın 
önceki gece ön camı 
kırılarak camekanda 
bulunan iki adet 
cep telefonu çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, gece yarısı 
saat 01.30 sıralarında 
jşyeri önüne gelen 
Kimliği bilenmeyen 
bir kişi, elindeki taş 

ile camıpı kırofkıân 
sonra, elini uzatarak 
raflarda bulunan iki 
adet cep telefonu 
alarak kaçtı.

Zor ikna edildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Dün sabah saat
lerinde yalnız 
dolaşan ve hareket
lerinden şüphe edilen 
bir kadın çağrılan 
ambulans ile 
hastaneye gönderildi. 
İstiklal Caddesi 
1 Nolu Sokakta 
dolaşan ve polisin 
dikkatini çeken 
akli dengesinin 
bozuk olduğu 
sanılan kadına 
vatandaşlar yardımcı 
olmak istediler.

Olay yerine gelen 
polis ekipleri kısa 
sürede alkollü 
olduğu belirlenen

İlker T. (25) isimli 
şahsı çaldığı cep 
telefonlarıyla birlikte 
yakalayarak göz altı

na aldı. Telefon 
hırsızının bugün 
Adliye’ye çıkarılması 
bakleniyor

Polise ve kendisine 
yardımcı olmak 
isteyenlere 
direnen yaşlı kadın 
kimseye zararlı 
olmadığını 
söyleyerek 
kendisini rahat 
bırakmalarını istedi. 
Uzun uğraşlar 
sonucu ikna edilen 
yaşlı kadın olay 
yerine gelen yakın
larının da yardımıyla 
çağrılan ambulansa 
bindirilerek Hastane 
ye götürüldü.

Sessiz çoğunluk ....
Türkiye’de her zaman büyük bir sessiz 

çoğunluk vardır..
Bu sessiz çoğunluk zaman zaman yerini 

ve yatağını değiştiren sel suları gibi bir 
istikamete akar, aktığı yeride ihya eder...

Bundan önce ki, seçimde sadece 
gönülden AK partili olanların değil, AK par
tili olmayıp ta sessiz çoğunluk içinde olan
ların oyları AKP’ye akmıştı..

Bu da AK partiye gerçekten büyük bir 
güç verdi..

Çünkü bu sessiz çoğunluk aslında 
demokrasinin belkemiğini oluşturan orta 
sınıftır ve bu oylarla AKP aslında bir orta 
sınıf partisi olarak görülüyordu..

Bu gün Türkiye’de azınlıkta olan marjinal 
uçların (% 10 yobazlar -kafatasçılar) önem 
verdiği .olaylar çıkardığı sorunlara eğer AK 
parti akilli davranarak ön plana çıkarmazsa, 
onlara değer vermezse AKP’nin iktidarını 
sarsmak çok uzun zaman mümkün olmaz I...

Yapılacak tek şey; sessiz çoğunluğun 
sessiz çığlıklarına kulak vermektir...

Bu sessiz çoğunluk ne istiyor ?...
İş istiyor, pahalılık, geçim sıkıntısı çek

mek istemiyor, ülke de yolsuzluk söylenti
lerinin silinmesini, Laik Türkiye istiyor ve 
sadece bu konularda ki isteklerine gerçek
ten sahip çıkacak bir iktidar istiyordu...

Evet, AKP bu sessiz çoğunluğun istek
lerini yerine getireceğihıh umualınu venriğr J 
için çoğunlukla iktidara geldi..

Peki bu sessiz çoğunluk küçülüyor da mı 
iktidar bu çığlıkları dinlemiyor diye 
sorarsanız, söyleyeyim bilakis çoğunluğun 
sayısı gün geçtikçe artıyor..

Sessiz çoğunluk ayni zamanda çağdaş 
। olan çoğunluktur..

İktidar partisi içinde memleketin asıl 
çözüm bekleyen sorunları yerine türban gibi 
suni meselelerini ön plana çıkarmak isteyen 
bir azınlık var..

Bu azınlık, sayısının azlığına rağmen ide
olojik açıdan güçlü...

Bu yüzden hem iktidar hem de muhalefet 
asıl konularla uğraşmadıkları için yıpranı 
yorlar ve bu nedenle sistem açısından asıl 
tehlike ortaya çıkıyor.

Çok partili rejimin tıkanmış olduğu izleni
mi verilebiliyor....

Sessiz çoğunluk işsizliğin -fakirliğin 
pençesinden kurtarılırsa bu kütlenin (çağ
daş -laik - demokratik) ayni kütlede top
landığını göreceğiz..

Türkiye’de gereksiz tartışmalardan kur
tulup rahat nefes alacak..

Yazılarım da “Öteki Türkiye” diye tanım
ladığım, genç Cumhuriyet’e, Laik’liğe, sahip 
çıkanlar topluluğu, son olaylarla yeniden 

. ülke gündemine gelmesi bir yandan beni 
hem sevindiriyor, hem de üzüyor..

Ortaya çıktıkları zaman, gür sesleri, hey
betleri, güçleri ve bakan kovalamaları ile 
insana bir rahatlık veriyor, bende sizinle 
beraberim diye bağırıyorum..

Ama; sessiz çoğunluğun var olması 
gerçekten üzücü.

Bir yandan da ortaya çıktıkları zaman 
sorunları Kolayca çözeceklerini bilerek

Türkiye adına belki diye düşünüp 
seviniyorum da...

Sayın okurlarım; Hep beraber bu ülkenin 
geleceği ve iyiliği için harekete geçelim.

Bu sevinçimin devamlı olması temennisi 
ile iyi günler..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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İDO seferleri başlıyor
Seyfettin SEKERSÖZ
Istanbul-Gemlik 
arası Deniz 
Otobüslerinin 
yaz tarifesi 
Cumartesi günü 
başlıyor.
İDO'nun açıkladığı 
yaz tarifesine 
göre Cuma günü 
akşamı İstanbul 
Bostancıdan 
hareket edecek 
ilk sefer Cuma 
dünü saat 17.30 da 
İstanbul'a 
dönüşle başlayacak. 
İSTANBUL-GEMLİK 
Buna göre İstanbul 
Gemlik arasında 
Cuma günü 
Bostancı'dan 
kalkacak olan 
deniz otobüsü 
saat 20.00 de 
Yenikapı'dan 
hareketle akşam 
saat 22.00 de 
Gemlik'te olacak. 
Cumartesi ve 
bayram günleri 
ise Bostancı'dan 
08.30 da kalkarak 
09.00 da Yenikapı 
ve saat 11.35 de 
Gemlik'e varış. 
Pazar günleri ise

Bostancı'dan 
saat 18.15 de, 
Yenikapı'dan 
18.45 De kalkacak 
deniz otobüsü 
saat 21.20 de 
Gemlik'te olacak. 
GEMLİK-İSTANBUL 
Pazartesi günleri 
sabah saat 
07.00 de Gemlik'ten 
kalkacak olan ilk 
sefer 09.00 de 
Yenikapı ve 
09.30 da 
Bostancı'da olacak. 
Cumartesi ve 
bayram günleri ise 
Gemlik'ten saat 
17.20 de kalkacak 
ilk sefer 20.00 de 
Yenikapı ve 
20.30 da 
Bostancı’da olacak. 
Pazar günleri

ise Gemlik'ten 
19.15 de kalkacak 
olan deniz otobüsü 
21.15 de Yenikapı 
ve 21.45 de 
Bostancı'ya varacak. 
Deniz Otobüslerinde 
uygulanacak 
ücret tarifesi ise 
tam bilet 15 YTL 
olarak belirlenirken 

indirimli bilet 
11 YTL olarak 
belirlendi.
Deniz otobüslerinde 
ayrıca Mudanya ve 
Armutlu arasında 
öğretmen ve 
öğrencilere 
uygulanacak 
ücret tarifesi 5 YTL 
olarak belirlendi.

Şahin; “Belediye 
hizmetlerinde 

tarih yazacağım”
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
göreve geldiğinde 
yapmayı planladığı 
projeleri anlattığını, 
birçok kişinin bun
ların politik bir 
söylem olduğunu 
dile getirdiğini ve 
hayal olarak nite
lendirdiğini 
belirterek, “İşte 
yatırımlar bir bir 
hizmete giriyor. Bu 
dönem Bursa’da 
tarih yazılan bir 5 yıl 
olacak. Aşkla, şevkle 
başladığımız bu 
onurlu yolda heye
canımızı kay
betmeden yürüye
ceğiz” dedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin koor
dinasyon toplantısı 
üst düzey bürokrat
larının katılımıyla 
Montania Otel’de 
yapıldı. Başkan 
Şahin, koordinasyon 
toplantısının açılışın
da yaptığı konuşma
da, Bursa’da her iki 
seçmenden birinin 
oyunu alarak, yüzde 
54 oranla göreve 
geldiklerini, bunun 
hem siyasi görüşü, 
hem de kendisi için 

büyük bir onur 
olduğunu söyledi. 
Başkan Şahin, 
Halkın gösterdiği 
büyük teveccühün 
sorumluluklarını bir * 
kat daha artırdığını, 
bu bilinci hep üzer
lerinde hissettiklerini 
ifade eden Başkan 
Şahin, “Hemşehrile 
rimiz bizi inanarak 
bu göreve getirdi. 
Bugün yatırımlar bir 
bir ortaya çıktıkça 
halkımızın inancını 
ve güvenini boşa 
çıkartmadığımızı 
gösterdik. Bu saat
ten sonra da bu 
inancı sarsmaya 
niyetimiz yok. Ben 
24 saat belediyecilik 
düşünüyorum. 
Zaman zaman 
yatırımlar, rüyalarımı 
süslüyor. Ekip 
arkadaşlarım ise 
fedakarca geceli- 
gündüzlü çalışıyor
lar. Bursa, bu dönem* 
tarihinin en yoğun 
belediyecilik hizmet
lerini yaşıyor. Kalan 
3 yılımızda da yatırım 
lanınız devam ede
cek. Bu dönem bele 
diyecilik hizmetlerin 
de tarih yazılan bir 
5 yıl olacak” dedi.

MFM ALABALIK 
^rl 1^1 Cla TESİSLERİ . BAV MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

«I

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

Yeni imajıyla hizmetinizde...
»Köy Kahvaltısı
►► Balık Çorbası
►► Gözleme
»Kiremitte Kaşarlı Alabalık 
»Kiremitte Kaşarlı Mantar 
►►Piliç Çevirme 
»Meze Çeşitleri 
» Mangalda €t 
»Kuzu Pirzola
»Çöp Şiş 
»İnegöl Köfte 
»Kaşarlı Köfte 
»Kasap Köfte 
»Kuzu Külbastı

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 
BalıkpazarPnda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Gedelek Köyü altı 
Orhangazi'den sonra 5, Km. 

Tel : (0.224) 586 52 66 
ORHANGAZİ

$

4

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. >
ŞEKER SİGORTA

Macıde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Büyükşehir Belediyesi yetkilileri pazartesi günü ilçemize gelerek çalışmaları başlatacak

Çevre Yolu’nda önlemler almıyor
Esentepe Kavşağı’nı 

Başbakan Erdoğan açacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Son zamanlarda 
yaşanan trafik 
kazalarıyla 
gündemden 
düşmeyen Çevre 
Yolu’nda nihayet 
önlem alıcı 
çalışmalar başlıyor. 
Hiçbir güvenlik 
önleminin 
bulunmadığı 
yol geçişlerinde 
yaşanan bir çok 
trafik kazasında 
ölümlerinde 
olmasıyla çevrede 
yaşayanlar 
tarafından yol 
üzerinde eylem 
yapılmıştı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
verdiği bilgide 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahinle 
görüştüğünü ve 
önümüzdeki hafta •. 
başından itibaren 
Çevre Yolu’nda 
çalışmaların

başlatılacağı 
sözünün verildiğini 
söyledi.
Yol boyunca 
tretuvarların 
yapılacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Yol boyunca 
yapılacak bariyerli

engellerle her 
yerden geçişler 
engellenecek ve 
belirlenen yerlerden 
insanların geçmesi 
sağlanacak" dedi. 
Pazartesi gününden 
itibaren Büyükşehir 
yetkililerinin______  

gelerek çalışma 
başlatacakları 
söyleyen 
Başkan Turgut, 
Çevre Yolu’nun 
yeterli şekilde 
güvenli yapılması 
için takipçi olacak
larını söyledi.

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
'ulaştıran ulaşım' 
hedefi doğrultusun
da inşa edilen Esen 
tepe Kavşağı trafiğe 
açıldı. Kavşağın res 
mi açılışını Başba 
kan Recep Tayylp 
Erdoğan yapacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin inşa 
ettiği Yüksek ihtisas, 
Orhaneli ve Merinos 
Kavşağı'nın, ardından 
Esentepe'ye proje
lendirilen bat-çık 
kavşak da hizmete 
girdi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Esen 
tepe Kavşağı’nı 
trafiğe açmadan 
önce yaptığı konuş
mada, verdikleri bir 
sözü daha zamanın
da yerine getirmenin 
mutluluğu içinde 
olduğunu söyledi. 
Başkan Şahin, 
Esentepe Kavşa 
ğı'nın resmi açılışı 
nın Polis Okulu 
Kavşağa Acemler 
Kavşağı ve Batı- 
Doğu Arıtma Tesis 
leri ile birlikte Baş 
bakan Recep Tayyip

Erdoğan tarafından 
yapılacağını belirtti. 
Yüksek İhtisas, 
Orhaneli ve Merinos 
tan sonra Esente 
pe'de yapılan kavşa 
ğın Bursa'yı ulaştı 
ran ulaşım hedefine 
bir adım daha yak
laştırdığını ifade 
eden Başkan Şahin, 
“Esentepe Kavşa 
ğı'nı da Yüksek Ihti- 
sas'ta, Orhaneli'nde, 
Merinos'ta olduğu 
gibi söz verdiğimiz 
süreden önce 
hizmete açıyoruz. 
Bursa'ya bir gerdan
lık daha kazandırdık. 
Hayırlı olsun” dedi. 
Esentepe Kavşağı’nı 
yaz tatiline yetişti 
rerek, Mudanya'ya 
gidip-gelen tatilcilere 
de rahat bir nefes 
aldırmış olduklarını 
vurgulayan Başkan 
Şahin, Polis Okulu 
Kavşağı’nı temmuz, 
Acemler Kavşağı’nı 
ağustos ayında biti 
rerek, okullar açıl
madan inşaatlar 
tamamlanmış, ana 
arterlerdeki sıkışık
lıklarda bitmiş ola
cak” diye konuştu.

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEWHOLLANDMÜJDE!...eri

azi
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEVVHOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal tad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Yalnız yaşayan 
kadın evinde 
ölü bulundu

İstiklal Caddesi Fırın Sokak’taki evinde 
yalnız yaşayan Hatice G.Ü. adlı kadının 

evinden kokular gelmesi üzerine 
polis çilingir ile kapıyı açınca 

ceset ile karşılaştı
Seyfettin SEKERSÖZ

Edinilen bilgiye 
göre, yalnız 
yaşadığı belirlenen 
Hatice G. Ü. (51) 
isimli kadın evinde 
ölü bulundu.
istiklal Caddesi 
Fırın Sokak 4/4 
No’dan gelen 
kokular üzerine 
polise haber veren 
vatandaşlar iki 
gündür Hatice 
G. Ü. İsimli kadının 
ortalıklarda görün
mediğini bildirdiler. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
çilingir yardımıyla

açtırdıkları evde 
yalnız yaşadığı 
belirlenen 
kadının cesediyle 
karşılaştılar.
Komşularının 
kendisini iki 
gündür görmedikleri 
ve evinden kokuların 
gelmesi üzerine 
polisi aradıklarını 
söyledikleri 
Hatice G. Ü.
İsimli kadının 
cesedi Savcılık 
tarafından otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumuna 
gönderildi.

GEMLİK İSKELE MEYDANI 
ZEKİ RESTAURANT ÜZERİNDE

FULL DENİZ MANZARALI
5. ve 6. KATLAR 

EŞYASIYLA BİRLİKTE 
(2 KAT) 110 BİN YTL 

Tel: 0.224 513 89 27

Kadri GÜLER 
Eski evler

Yanımızdaki, karşımızdaki evlerin tümü 
Rum evleriydi.

İskele Meydanı’na kadar uzayan 1 Nolu 
Cadde üzerinde, Alemdarların yaptırdığı bir 
apartman ile, Kafoğlu Apartmanı yeni yapıydı..

Yani Gemlik’te oturulan evlerin büyük 
çoğunluğu Rumlardan eski kalma evlerdi.

Rumlar, evlerini genelde deniz görmeleri 
için dar ama uzun yapmışlar.

Bahkpazarı’ndaki eski evler arasında çok 
azı geniştir.

Bu evlerin büyük çoğunluğu da bakımsızdı.
1970’li yılların sonlarına kadar bu evler 

kaldı.
Yıkılmazlardı ama, büyük onarım da yap- 

tınlamazdı.
Her yıl dışları kireçle veya çivitle boyanır, 

temizliğine dikkat edilirdi.
Bizim büyüklerimiz ve bizler bu tür evlerde 

yaşadık.
Rum evlerinin yanında OsmanlI 

mimarisiyle yapılmış bir çok ev de vardı.
İki üç katlı bu evlerin mutfakları, cumbalı 

balkonları, rengarenk pencere çerçeveleri ile 
bir başka güzeldiler.

1980’li yıllarda kat karşılığı inşaat yapımına 
başlanmasıyla bu eski evler teter teker 
yıkılarak yerlerine beton apartmanlar dikildi.

Kentin o eski güzelliği giderek, yerini beton 
yığınlara bıraktı. Bu betonlar arasında yaşa
maya çalışan, ama yaşayamayan eski yapılar, 
artık tehlike yaratıyor.

Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 
korumaya alınan bu yapılar, bugüne kadar 
korunamadı.

Bundan sonra da korunacak halde değiller. 
Birkaçı, hiç olmazsa örnek olarak geleceğe 
bırakılabilseydi diyorum.

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



23 Haziran 2006 Cuma Sayfa 6

Askeri Veteriner Okulu; 4 Karadenizspor: 3

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Olgunlar 
futbol Turnuvası’nın 
ikinci gününde 
Askeri Veteriner 
Okulu, ' 
Karadenizspor'u 
zevkli geçen 
maçın sonunda 
4*3 yenmeyi başardı. 
İlçe stadında 
dün oynanan 
maçta heyecan ve 
futbol oynama zevki 
ön plana çıktı. 
Centilmenlik 
içinde geçen maçın 
yıldızı Askeri 
Veteriner Okulu 
takımından attığı 
.3 golle Dursun 
oldu.

Askeri Veteriner 
Okulu’ndan 
Dursun'un 3 ve 
28 dakikalarda 
attığı gollere 
Karadenizspor'dan 
Ali ve Dursun 
7 ve 9 dakikalarda 
attığı gollerle 
cevap verince 
maçın ilk yarısı 2-2 
berabere bitti. 
İkinci yarıda 
maça gelen 
As. Vet. Okulu ve 
Eğt. Mrk. Ve Garnizon 
Komutanı Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit, 
takımına verdiği 
moral ve taktikle 
dikkat çekti. 
Maçın ikinci 
yarısında Askeri

Veteriner Okulu, 
takımından Dursun 
33'te ve Recep 37 
dakikalarda attıkları 
gollerle durumu 
4-2 getirmeleriyle 
hareketlenen maçta 
56 dakikada 
Karadenizspor 
Mustafa ile bir 
gol bulmasına 
rağmen maçı 
4-3 Askeri 
Veteriner 
Okulu kazandı. 
Olgunlar Futbol 
Turnuvasında 
birinci grup 
maçında bugün 
saat 18.00 de 
Yıldızspor ile 
Milli Eğitim 
karşılaşacaklar.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE BAdlLIft

34 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. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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KEY ödemesi gecikecek
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Konut 
Edindirme Yardımı 
(KEY) hesaplarının 
hak sahiplerine öden
mesinde, sağlıklı 
olmayan kayıtların 
bilgisayar ortamına 
geçirilmesinin 
ardından yapılacak 
hesaplamalara göre 
adaletli bir şekilde 
gerçekleştirileceğini 
açıkladı.
Babacan, "Hak sahip
lerinin alacakları, 
nemalarıyla birlikte 
Tasfiye Halinde Emlak 
Bankası tarafından 
3 ay içinde hesapla 
nacak olup, bu süre 
bir defaya mahsus 
olmak kaydıyla 2 ay 
uzatılabilecektir.
Dolayısıyla 9 ile 
14 ay içerisinde 
hak sahiplerine 
ödemelere başla 
nabilecektir" dedi. 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda KEY 
hesaplarında biriken 
paraların hak sahiple 
rine geri ödenmesini 
öngören yasa tasarısı 
görüşmelerine baş
landı. Tasarının 
komisyona sunumunu 
yapan Hazine'den 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Ali Babacan, 

GEMLİK ANA BAYİİ

I DOGALGAZ
I KOMBİ
> KAT KALORİFERİ
I MERKEZİ ISITMA

X Isıtma.
HOntroUW'M^a

LİDER

ınûa \ > 1 RADYATÖR
® > SPLİT KLİMALAR

bu hesabın; konutu 
bulunmayan çalışanlar 
adına, maaşlarından 
bir kesinti yapılmak
sızın, işverenler 
tarafından 1987'den 
1995 yılına kadar 
Emlak Bankası'na 
yatırılan tutar 
olduğunu belirterek 
uygulamadan çok az 
sayıda çalışanın fay
dalanabildiğin! belirtti. 
"Hak sahipleri adına 
yatırılan paralar Emlak 
Bankası'nca altı ay 
vadeli mevduata uygu
lanan oranda faiz 
tahakkuk ettirilerek 
nemalandırılmıştır" 
diye konuştu. Emlak 
Bankası'nın tasfiye 
sürecine girmesiyle 
birlikte, KEY 
hesaplarında birikmiş 
olan tutarın 1999 yılı 
Aralık ayında Emlak 
Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
Anonim Şirketine 
(EGYD) ayni sermaye 
olarak aktarıldığını 
belirten Babacan, 
böylece KEY hak 
sahiplerinin, adlarına 
yatırılan Kont 
Edindirme Yardımı ve 
nemaları karşılığında 
Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığının hissedarı.

durumuna geldiklerini 
kaydetti.
Hak sahiplerine hisse 
devrinin gerçekleşme
sine kadar geçecek 
süre içerisinde, bu 
hisselerin mali ve 
yönetimsel haklarının 
temsilcisi olarak 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı'nın belir
lendiğini ifade eden 
Babacan, izleyen yıl
larda hak sahiplerinin 
belirlenerek hakediş- 
lerin geri ödenmesi 
ile ilgili çalışma 
başlatıldığını, 
ancak ilgili kuru
luşların hak sahiple 
rine ilişkin bilgileri 
verilen sürede gönder
memeleri sonucunda 
hak sahiplerinin 
sağlıklı bir biçimde 
belirlenemediğini 
anlattı.
KEY Hak sahiplerinin 
belirlenmesi ve 
buradaki paranın 
adil bir şekilde hak 
sahiplerine dağıtılması 
için bu kanun 
tasarısının hazır
landığına işaret eden 
Bakan Babacan, 
"Hazırlanan taslakla 
hak sahiplerinin 
Tasfiye Halinde Emlak 
Bankası Anonim 
Şirketi'ne bildirimi için 

öngörülen süre 6 
aydır. Bu süre 
Bakanlar Kurulu'nca 
sadece bir defaya 
mahsus olmak kaydıy- 
la 3 ay uzatılabilecek
tir. Hak sahiplerinin 
alacakları,.nemaları ile 
birlikte Tasfiye Halinde 
Emlak Bankası tarafın
dan 3 ay içinde he 
saplanacak olup, bu 
süre bir defaya mah
sus olmak kaydıyla 
2 ay uzatılabilecektir. 
Dolayısıyla 
9 ile 14 ay içerisinde 
hak sahiplerine 
Ödemelere başlana 
bilecektir" açıkla
masında bulundu. Hak 
sahiplerine verilecek 
nema tutarlarının daha 
önce kanun ve 
kararnamelerde 
düzenlendiği gibi 
mevduat faizi ve 
Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı hisselerinde
ki değer artışı esas alı
narak hesaplanacağını 
bildiren Babacan, 
"Hak sahiplerine 
yapılacak ödemeler 
nakit olarak veya talep 
edilmesi halinde aynı 
tutarda Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı A.Ş. hissesi 
verilerek yapılacaktır.

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, mali sis
temde revizyon 
niteliğinde yapılan ”8 
maddelik" değişiklik
leri açıkladı.
Buna göre, yurtdışın- 
da yerleşiklerin 
finansal araçlardan 
Türkiye'de elde 
ettikleri kazanç 
ve iratlara uygu
lanacak stopaj 
oranı sıfıra indirildi. 
Bakan Unakıtan, 
bakanlıkta Devlet 
Bakanı Ali Babacan 
ile ortak düzenlediği 
basın toplantısında, 
Türkiye'de yerleşik 
olmayan dar 
mükellef, gerçek kişi 
ve kurumların, yani 
yurtdışında yerleşik 
yatırımcıların 
vergilemesinde, 
AB uygulamaları 
çerçevesinde 
mukimlik ilkesini 
esas almaya 
başladıklarını 
bildirdi.
Bakan bu kapsamda, 
yurtdışı yerleşiklerin 
finansal araçlardan 
Türkiye'de elde ettik
leri kazanç ve irat

lara uygulanacak 
stopaj oranının sıfıra 
indirilmesinin karar
laştırıldığını açıkladı. 
Bir başka deyişle, 
artık bu yatırımcılar
dan stopaj yapılma 
yacağı gibi bunlar 
açısından beyan
name verilmesi de 
söz konusu 
olmayacak.
Bakan Unakıtan, 
dün açıkladıkları 
ekonomik düzen
lemelere ilişkin yasa 
değişikliğinin 
TBMM'ye kısa 
zamanda sunula
cağını ve Meclis'in 
tatile girmesinden 
önce yasalaşmasını 
öngördüklerini 
söyledi. Bakan 
Unakıtan, 
ekonomik istikrarın, 
sürdürülebilir büyü
menin en temel 
koşullarından biri 
olduğunu, hükümete 
geldikleri günden 
beri uygulamaya 
koyulan maliye poli
tikalarının, ekonomik 
istikrarın en önemli 
güvencesi olduğunu 
kaydetti.

> DOGALGAZ SOBASI 
> TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

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

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
yaz kursu rçiuyor

YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK
KİMLER KATILABİLİR?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR? 
Her branş için haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR?
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR?
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz 
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?
20 Haziran 2006 tarihinden itibaren okulumuza
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

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

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

Maliye Bakanı 
Unakıtan'ın açıkladığı 
yeni stopaj düzenleme
siyle birlikte 
1,63 YTL'ye kadar 
gerileyen dolar 
yeniden yükselişe 
geçti.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın dün sabah 
saatlerinde basın 
toplantısında açık
ladığı, finandal 
araçların vergileme
siyle ilgili mali sis
temde "revizyon 
niteliğinde" yapılması 
planlanan "9 
Maddelik" değişiklerin 
etkisi kısa sürdü. 
Özellikle yabancı 
yatırımcılar stopajdan 
muaf olması ve yerli 
yatırımcılara da 
uygulanan stopajın 
yüzde 15'den 
yüzde 10 seviyesine 
indirilmesiyle dün 
1,67 YTL seviyelerine 
çıkarak sön 3 yılın 
zirvesini gören dolar 
kuru güne hızlı bir 
düşüş ile başladı. 
Bono faizleri yüzde 
19 seviyelerine kadar 
gerilerken, İMKB 
Bileşik Endeksi ise 
hızlı bir açılış yaparak 
35,000 seviyelerine 
ulaştı.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

Gemlik Rotaract Kulübü 
Genel Sekreteri

e-mail: yeldabykz@yahoo.com

Kıbrıs Hamleleri

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

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.
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 hekimlerin 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 TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmak

tadır. Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra 
raporunuzu alabilirsiniz. ______________

TOMBKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ
✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında) 

Gemlik - BURSA
Tel: (0.224) 513 65 29

513 65 30
Fax: (0.224) 513 65 18

Bugün Avrupa Birliği'ne girişimiz için 
önümüzdeki en önemli engellerden birisi olan 
Kıbrıs konusunu neden sürekli olarak ısıtıp 
ısıtıp önümüze koyuyorlar? Tarihsel geçmişe 
kısaca bir göz atarsak bunun yanlı sebebini 
görmüş olacağız. Osmanh 1571 yılında Lala 
Mustafa Paşa tarafından Venediklerinin elinden 
almış olduğu Kıbrıs'ı daha sonra, 1878 yılında 
Ingiltere'nin idaresine vermiştir. Verildiği tari
hte Türk nüfusunun % 40 oranında olduğunu 
görmekteyiz. Ancak ingilizler eline geçirmiş 
olduğu Ada'da Türk kimliğini sistematik bir 
şekilde silmek için çok uğraşmıştır.

Buna karşılık İngiliz ve Rum kimliğini ise ön 
plana çıkartmıştır.1947'ye kadar çeşitli 
şekillerde Türkler'e karşı çatışmalar gerçek
leştirildiği Ada'da Rumlar "Enosis" 
(Yunanistan ve Kıbrıs'ın birleştirilme düşünce
si) çalışmalarını başlattı. Bunu pekiştirmek 
amacıyla 1955'te EOKA(Rum örgütü) kuruldu. 
Türk tarafı ise 1957 yılında aralarında Rauf 
Denktaş'ında bulunduğu Milli Mukavemet 
örgütü'nü kurdu.

Bu sırada iç çatışmalar bütün hızıyla sürü 
yordu. 1958 ve 1959 yıllarında Türkiye'nin 
Başbakanı Adnan Menderes zamanında Zürich 
ve Londra Antlaşmaları imzalandı. 1960 yılında 
artık iki milletin varlığı kabul ediliyor, yöne
timde iki tarafta söz sahibi oluyordu. 
Cumhurbaşkanlığına Başpiskopos Makarios 
yardımcılığına ise, Dr. Fazlı Küçük getiriliyor
du. Yönetim, eğitim, sağlık yönünden her 
konuda anlaşmaya varılmıştı. Ancak bu duru
mu içine sindiremeyen ve Kıbrıs'ın tümünü 
kendi hakkı sayan başta Makarios olmak üzere 
Rumlar, 1963 yılına kadar dayanabildi. Akristas 
planını devreye sokan Makarios Türk köylerine 
haince saldırılar başlattı.

Yapılan antlaşmayı tek taraflı feshetme 
cesaretini gösteren Makarios'un bu davranışı
na BM Güvenlik Konseyi resmen göz yumdu. 
İşte bu durum günümüze kadar sürecek olan 
hataların adımları atılmış oldu. Türkler Ada'da 
yok sayıldı. Türk hükümeti bu durumda bekle
nen karşılığı verememiş, ne yazık ki sesini tam 
anlamıyla duyuramamıştır. Acımasızca 
masum halkımızı öldürmeye ant içmiş gözü 
dönmüş Rumları durdurmak birkaç yürekli 
Türk direnişçilerine kalmıştır.

Bir anda tüm Ada Rumlar'ın egemenliğine 
geçmeye başladı. İşte şimdi acı sahnelere 
yenileri eklenecek ve bu durum 1974 yılına 
kadar irili ufaklı devam edecekti. 74'te Ecevit 
hükümetinin üstün öngörüsüyle Rumlar'ın 
Megali ldea( büyük hayal) darbe alacaktı. Daha 
sonra gelişen olaylar sonunda 1983'te Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i kuruldu.

Cumhurbaşkanı olarak da dünyanın en 
önemli yürekli liderlerinden biri olan Rauf 
Denktaş getirildi. Kısaca özetini anlattığım 
Kıbrıs meselesini aslında başından sonuna 
kadar kurcalayan, Ada'da Türk varlığını bir 
türlü kabul etmeyen Rumlardır.
s Günümüze döndüğümüzde yıllardır süren 
izolasyon ve tanımama gayretleri ne yazık ki 
hala devam etmektedir. Her ne kadar referan
dumda Rumlar "hayır", biz "evet" dediysek de, 
kazanan yine Rumlar oldu.Birleşmiş

Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın tüm 
barış çabaları da her zaman ki gibi gösterme
likten öteye gidememiştir.

Geçtiğimiz Perşembe günü Kıbrıs Rum 
Kesim'nin Ülkemizin müzakerelerini başlatma
ması için öne sürdüğü havayollarının ve liman
larının açılması şartı karşısında, Sayın 
Erdoğan'ın olmazsa olmaz lafı Türkiye'nin 
tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. 
Kısacası onlar izolasyonu kaldırsınlar ve bizi 
tanısınlar biz de elimizden geleni yapalım. 
Kuzey Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Vücudunuz susuz kalırsa, neler olur?
Bu yıl sıcaklar her 
zamankinden erken 
bastırdı. Daha yazın 
bu ilk günlerinde bile 
'oflamaya-puflamaya' 
başladık. Ama durun, 
bu daha iyi günleri 
miz. Çünkü meteorolo
ji raporlarına göre, bu 
yıl çok sıcak olacak, 
özellikle temmuz ve 
ağustosta adeta 
kavrulacağız. 
Sıcaklarla beraber yaz 
aylarına özgü hastalık
lar, rahatsızlıklar, 
kazalar da yavaş 
yavaş kendini gös
teriyor. Gazetelerin 3. 
sayfalarında Urfa' da 
damdan düşenlerin, 
Kilyos ve Şile' de 
boğulanların haber
leri... yer almaya 
başladı bile. Birkaç 
güne kalmaz,' sıcak 
çarpmaları, güneş 
yanıkları, besin 
zehirlenmeleri... 
haberleri de sökün 
eder.
DEHİDRATASYON 
Bu sıcak günlerde sık 
rastlanan sağlık prob
lemlerinden biri de 
bizim tıp dilinde 
'dehidratasyon* ismini 
verdiğimiz bir tablo, 
yani vücudumuzun 
susuz kalmasıdır. 
Dehidratasyonun 
başlıca iki nedeni 
vardır. Birincisi, vücut
tan fazla sıvı kaybe
dilmesidir. Kusma ve 
ishaller, fazla idrara 
çıkma, aşırı terleme ve 
yüksek ateş gibi. İkin
cisi ise bulantı, iştah
sızlık... gibi nedenlerle 
yeteri kadar sıvı alına- 
mamasıdır. Yeteri 
kadar sıvı alınmadığı 
takdirde sıcak havada

Vitaminleri yesek mi, sürsek mi?
Cildinizin pırıl pırıl, 
duru ve gergin görün
mesi için vitamin 
takviyesi şart. Peki bu 
vitaminleri nasıl almak 
daha doğru? Ağız 
yoluyla hap olarak mı, 
yoksa krem halinde 
sürerek mi?
Teknoloji artık iyice 
gelişti. Eskiden besin
ler yoluyla cildimize 
gereken vitamin ve 
mineralleri almamız 
önerilirken, şu an kul
landığımız pek çok cilt 
bakım ürünü kendi 
vitamin içeriğine 
sahip. Ama bu sizce 
de biraz kafa 
karıştırıcı değil mi? 
Yani cilt bakımı için 
hangi vitaminleri ağız 
yoluyla almak gerek, 
hangilerini bir krem 
sürerek alabiliyoruz 

yapılan ağır egzersiz 
ve sporlar da 
dehidratasyona 
yol açabilir. 
Kısa zamanda kilo 
vermek amacıyla özel
likle halterci, güreşçi 
gibi bazı sporcuların 
saunaya girerek, idrar 
söktürücü veya bağır
sakları çalıştırıcı ilaç 
alarak vücutlarından 
aşırı su kaybı yarat
maları da dehidratas 
yona yol açabilir. • 
Normal bir erişkin, 
terleme ile, nefes alıp 
verme ile, idrar ve 
dışkı ile günde ortala
ma olarak 2.5 litre 
sıvı kaybeder.
Bu sıvılar ile vücudun 
sıvı dengesini 
düzenleyen sodyum, 
potasyum ve kalsiyum 
gibi elektrolitler de 
yitirilir. Ancak, 
yediğimiz içtiğimiz 
besinlerle ve içecek
lerle kaybettiğimiz sıvı 
ve elektrolitleri yerine 
koyarız ve her hangi 
bir sağlık problemi 
ortaya çıkmaz.
BEBEKLER 
SUSUZLUĞA 
DAHA HASSAS 
Dehidratasyonuh 
hafif, orta ve ağır 
olmak üzere dereceleri 
var. Vücut ağırlığının 
%1-2' sinin kaybe
dilmesi hafif 
dehidratasyona yol 
açarken, bunun %10- 
15'i bulması ağır 
dehidratasyona neden 
olur. Ağır dehidratas 
yonun ölüme kadar 
giden önemli bir 
sağlık problemi 
olduğunu hemen 
hatırlatmak istiyorum. 
Bebekler, küçük 

biliyor musunuz? 
İşte size basit bir 
rehber...
vitamini
Ağızdan: Çoğu 
insanın diyeti, günlük 
ihtiyacını karşılayacak 
oranda A vitamini 
içerir ve takviyeye 
gerek kalmaz. Ayrıca 
günde 5000 lU'dan 
fazla A vitamini almak, 
kalça kemiği kırığı 
riskini artırabilir.
Yüzeysel (topikal): 
Araştırmalar A vita
mininin akneyi 
temizlediğini ve ince 
çizgilerle fazla açılmış 
gözenekleri azalttığını 
gösteriyor.
Sonuç: Sürün. A vita
mininin en etkili hali 
doktorun yazdığı. 
Daha az etkili olan 
seçenekse pek çok

çocuklar dehidratas 
yona daha duyarlıdır- 
lar, çünkü vücutlarının 
daha büyük bir 
bölümü su içerir, 
metabolizmaları daha 
hızlıdır, terleme kapa
siteleri daha düşüktür, 
böbrekleri de 
erişkinlerinki 
kadar su tutamaz.
TANSİYON DÜŞMEYE 
BAŞLARSA 
TEHLİKE VAR 
Vücudumuzun susuz 
kaldığını nasıl anlarız: 
-Ağzın ve dudakların 
kuruması, tükürüğün 
azalması ve daha 
yapışkan olmaya 
başlaması 
-Bebeklerde 
bıngıldakların içeriye 
doğru çökmesi. 
-İdrar miktarının 
azalmaya ve idrar 
renginin koyulaşmaya 
başlaması 
-Derinin kuruması ve 
terlemenin ortadan 
kalkması ’ 
-Susama hissi 
-Halsizlik,-bitkinlik, 
iştahsızlık, uyku hali 
-Baş ağrısı, baş 
dönmesi, çarpıntı, 
karın ağrısı 
-Deh idratasyon u n 
dercesine göre uyku 
halinden komaya 
kadar giden bilinç 
değişiklikleri.
Vücudumuzun susuz 

kremde bulunan 
retinol. RoC'un 
Retinol Actif Pur 
Line'ını deneyin. 
B vitamini 
Ağızdan: 
Vücudunuzda 
özellikle B vitamini 
eksikliği yoksa, ağız
dan alınan takviyelerin 
cildinize yarar sağla
ması biraz güç 
görünüyor.
Yüzeysel (topikal): 
Araştırmalar, 
cilt bakım ürünlerinin 
içeriğinde bulunan 
pantenolün (B5) ve 
niyasinamidin (B3) 
cildi nemlendirdiğini, 
hatta sıklaştırdığını 
gösteriyor.
Sonuç: Sürün. Bunları 
Olay'in Total Efföcts 
ürün grubunda bula
bilirsiniz.

kalmasının ilk belirti
lerinden biri kan 
basıncımızın, yani tan
siyonumuzun düş 
meye başlaması ve 
kalp atışlarının hızlan
masıdır. Bu düşüşü, 
özellikle yatar durum
dan birden ayağa 
kalktığımızda daha 
belirgin hissederiz, 
başımız döner, 
gözümüz karar, 
gözümüzün önü pul 
pul olur. Deri 
kurudur ve elastikliği 
azalmıştır. Meselâ, 
derimizi elimizin üst 
kısmından çimdikleyip 
bıraktığımızda 
normalde hemen eski 
durumuna döner, ama 
dehidratasyon duru
mu varsa derinin eski 
durumunu alması 
hayli zaman alır. 
DEHİDRATASYONA 
KARŞI ÖNLEMLER 
Sıvı kaybını azaltmak 
için, çok gerekli 
değilse sokağa çık
mayın (özellikle saat 
11-16 arası), açık 
renk, bol, pamuklu 
kıyafetler giyin, güneş 
altında efordan 
kaçının, bol su, ayran 

9veya soda veya 
sporcu içecekleri için, 
meyve, sebze ve sala
ta yiyin, alkol kullan
mayın, fazla kahve ve 
çaydan uzak durun.

C vitamini
Ağızdan: Vücuttaki 
bağımsız radikaller 
zarar görürse, bu 
durum kanser ve 
kırışıklıklara sebep 
olabilir. Ağız yoluyla C 
vitamini almak, bağım
sız radikallerin zarar 
görmesini azaltarak 
güneşin maruz kalma 
sonucu oluşan etkiyi 
tersine çevirir.
Yüzeysel (topikal): 
Güneşin verdiği zararı 
azaltır ve etkili, sabit 
bir formdaysa kolajen 
üretimini artırabilir. 
Bunun için de 
yeni bir ürün satın 
alırken, etikette ’L- 
askorbik asit', ’askor- 
bik palmitat' ya da 
'magnezyum 
askorbil'yazmasına 
dikkat edin.

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

Op. Dr. Yaşar ALTON 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur.

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK

Tel: (0.224) 514 29 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi

Tel : (0.224) 513 92 00
GSM: (0.532) 616 01 53

Sonuç: Hem ağız 
yoluyla alın, hem de 
sürün. Günde 500 ila 
2000 mg'lık kapsül 
alıp, C vitaminli 
krem kullanın.
E vitamini
Ağızdan: Günde 400 
IU R vitamini almak, 
kırışıklıklarınızı 
azaltıp, cildinizi 
güzelleştirir. Aldığınız 
ürünlerin etiketlerinde 
'doğal' ya da ’d-alfa 

tokoferol' yazmasına 
dikkat edin.
Yüzeysel (topikal): 
Yapılan araştırmalar, 
E vitamininin UV'den 
kaynaklanan cilt 
tahribatını 
azalttığını gösteriyor. 
Sonuç: Şimdi ağız 
yoluyla alın, sonra 
sürün. Hapların etkisi 
garantili ama E vitami
ni içeren kremlerde de 
ilerleme var.
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Şeker hastalığı 
sporcuları etkiliyor

Çin'in başkenti 
Pekin'de yapılan

GATA'da görevli 
Doç Dr. Bülent

Akıllı hasta olmanın püf noktaları

Hazneci ve Doç. Dr.
Yavuz Yıldız'ın 
amatör sporcular 
üzerinde yaptıkları 
bilimsel bir 
araştırma, şeker 
hastalığının sporcu
lar için yeni bir 
tehlikesini daha 
ortaya çıkardı. 
GATA Fizik Tedavi 
Anabilim Dalı ve
Spor Hekimliği 
Anabilim Dalı'nın 
ortak çalışması 35 
amatör sporcu 
üzerinde yapıldı. 
Yapılan testler 
sonucunda şeker 
hastalığı (Tip I 
Diabetes Mellitus) 
olan sporcuların, 
"postural stabilite" 
olarak bilinen vücut 
dengesinin olumsuz 
etkilendiği görüldü.

19. Dünya Spor
Hekimliği
Kongresi'ne katılan
Hazneci ve 
Yıldız, bu durumu 
önlemek için 
sporcuların denge 
egzersizlerine ağır
lık vermeleri gerek
tiğini ifade ettiler. 
Tüm dünyadan bin
lerce doktorun 
katıldığı 19. Dünya 
Spor Hekimliği 
Kongresi, Pekin'de 
14-16 Haziran 2006 
tanhlen arasında 
yapıldı.
Dünya Spor 
Hekimliği Kongresi, 
her yıl spor hekim
liği alanındaki 
son gelişmelerin 
tartışıldığı en önemli 
bilimsel toplantı 
olarak biliniyor.

Dünyaca ünlü kalp 
cerrahı Prof. Dr. 
Mehmet öz, akıllı 
hasta olmanın 
günümüzde çok 
büyük bir önem 
kazandığını söyledi. 
İşte Mehmet öz'den 
akıllı hasta olmanın 
püf noktaları: 
İstanbul Halk 
Ekmek'in ana 
sponsorluğunda, 
Colombia/Cornell 
Üniversitelerine 
bağlı New York 
Presbyterian . 
Hastanesi Intermed 
Polikliniği ve Türk 
medya grubu işbir
liğinde düzenlenen 
"Sağlıklı Yaşam 
Konferansı"nın 
4'üncüsü yapılacak. 
"Akıllı Hasta Olmaft" 
konusunun ele alı
nacağı konferans 
öncesi Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı'nda 
düzenlenen basın 
toplantısında konuşan 
Mehmet öz, her 5 kişi
den ikisinin hayatı 
boyunca önemli bir 
tıbbi hatayla karşılaş
ma olasılığı bulun
duğunu, en ileri 
teknolojiyi kullanan en 
iyi doktorların bile 
bunu önleyemediğini 
söyledi, 
öz, bu nedenle 
ABD'de her yıl 100 bin 
insanın hayatını kay
bettiğini, Türkiye'de 
de bu rakamın 20-25 
bin kişi olduğunun 

tahmin edildiğini 
kaydederek, bu 
nedenle günümüzde 
"akıllı hasta olmanın" 
çok büyük önem 
kazandığını vurguladı. 
"Hastalığı suça, 
kişinin öz geçmişini 
de delillere" benzeten 
öz, en güvenli ve en 
iyi bakımı almayı 
garantileyebilecek tek 
yerin, kişinin kendisi 
olduğunu, bunun da 
dedektiflerin kul
landığı bazı teknik ve 
stratejilerle yapılabile
ceğini söyledi. 
Prof. Dr. Mehmet Öz, 
"Tıpkı bir dedektifin ip 
uçlarını izleyerek bir 
davayı nasıl çözeceği
ni bilmesi gibi, sağlık 
sisteminde de delil 
toplamayı, analiz 
etmeyi ve kaliteli 
tedavi edinmesini 
sağlayacak bir ekip 
oluşturmayı öğren
melisiniz" dedi.
-HEMŞİREYE SORUN- 
Konuşmasında akıllı 
hasta olmanın püf 
noktaları hakkında 
bilgi de veren öz, 
şöyle konuştu: 
"Doktorunuzu 
dikkatli bir şekilde 
seçmelisiniz.
Bu konuda 
hemşirelere sorular 
sorarak hangisinin 
çalışkan ya da 
gece gelip 
hastasına baktığını 
öğrenebilirsiniz. 
Hekiminize giderken 
sorularınızı 

baştan hazırlayın ve 
cevapları not edin. 
Yanınızda mutlaka 
refakatçi götürün. 
Kullandığınız ilaç, 
vitamin ve doğal bitk
ilerin yer aldığı bir 
liste hazırlayın. 
Teşhis konusunda 
başka bir doktordan 
bilgi alın." 
Mehmet öz, kalp 
cerrahisi alanında 
meydana gelen 
önemli değişiklikler 
hakkında da bilgi 
vererek, yaşlanma ya 
da doğumsal 
sorunlara bağlı aort 
kapakçığı darlıklarının 
artık cerrahi müdahale 
olmadan "kateter" 
yardımıyla girilerek 
değiştirilebildiğini 
söyledi, 
öz, ayrıca, ani, şid
detli kalp rahatsızlık
larında, kalp krizi ve 
kalbin görevini yerine 
getiremediği durumda 
da ani müdahale için 
yeni bir kalp destek 
cihazı geliştirdiklerini 
bildirdi.
Colombia Üniversitesi 
Kardiyoloji Uzmanı 
Doç. Dr. özgen Doğan 
da ani kalp krizlerinde 
ilk müdahalenin öne
mine işaret ederek, bu 
durumlarda elektrik 
şokunun çok önemli 
olduğunu kaydetti. 
Doğan, desibilatör 
cihazı ile elektrik 
şokunun ilk 3 dakika
da verilmesi halinde 
kişinin yaşama dönme

şansının yüzde 80 
olduğunu, 11 yaşında
ki oğlunun okulunda 
bu cihazdan iki tane 
bulunduğunu ve tüm 
hastanelerde de 
bulunması gerektiğini 
söyledi.
Brady Vakfı Üroloji 
Bölümü'nden Dr. 
Ashutosh Tevvari de 
bugüne kadar bin 400 
prostat kanseri has
tasına robotik cerrahi 
uyguladığını anlattı. 
Prostat kanserinin en 
yaygın kanser tür
lerinden biri olduğunu 
belirten Tevvari, 
"Prostat kanseri 
dünyada o kadar çok 
yaygın ki eğer 
İstanbul'daki konutları 
boşaltıp sadece bu 
hastaları getirseydik 
tüm konutlar dolardı" 
dedi, tevvari, erken 
teşhisin önemine de 
dikkati çekerek, 
bunun için 
"lütfen hayatta kalın" 
adını verdiği "TSA" 
testinin yapılmasını 
önerdi.
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VI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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
Eskihlsar (262) 655 60 31|

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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)|— ULAŞIM

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

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

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 işi. Md: 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

E TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
23 Haziran 2006 Cuma 

YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No:83 GEMLİK 

TEL: 512 06 70

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2474 

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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MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ 

r KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
®- EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ <

PHILIPS

drnica (dİVRK) Fakir Fehx 

TÜM KALİTELİ MARKALAR
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK

ARISTON

BDOĞTA$
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SİjHMSr SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

Mfll İNŞ. LTD.ŞTİ WtWiri7ÛKl
DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI
UYDU ANTEN 1S5İ 
ADSL BAĞLANTISI
SIDING CEPHE KAPLAMA 
OTOPARK
YEŞİL ALAN

İ,CJ

Öı

Bff Detaylı Bilgi ve 
P İrtibat Bürosu: 
K Hisar Mah. 
W Baytaş Körfez Sitesi 
~ No : 56 GEMLİK

Tel :513 42 2i
513 17 94

www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK #birey

#® dergisi DERSHANESİ ~

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK

e-mail: bursa@birey.com

bire bir
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Gemlikspor’un yapılan genel kurul toplantısında işlerin yoğun olduğunu söyleyen Mehmet Turgut aday olmadı

toıltoı fri We emanet
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çamur at izi kalsın..
Yukarıdaki başlık toplumumuzda çok 

kullanılan bir sözcüktür.
Başarılı kurum ve kuruluşlar ile kişileri 

karalamak veya küçük düşürmek için uygu
lanan bir yöntemdir, karalamak..

Bu konuda Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 
olarak çok duyarlı bir yayın politikası 
yürütüyoruz.

Ağaçları değil, ormanın bütününü gör 
meye çalışıyoruz. Devamı sayfa 7’de

Gemlikspor ola 
ğan genel kurul 
toplantısında 
iki dönem 
Gemlikspor’un 
başkanlığını 
yürüten Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, aday 
olmayınca, DYP 
İlçe Başkanı 
Faruk Güzel’in 
başkanlığında 
yeni yönetimin , 
oluşturulmasını 
önerdi. Güzel, 
Gemlikspor’un 
yeni başkanı 
seçildi.

Sayfa 6’da

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin MHP İlçe 
Başkanının açıklamalarına cevap verdi:

“Siyasi rant çıkarma 
çabasındalar”

Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı 
Enver Şahin, düzenlediği basın toplantısında, 
Çevre Yolu’nda meydana gelen kazalar 
ile ilgili MHP İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu’nun yaptığı açıklamayı siyasi rant 
çıkarma olarak yorumladı. Haberi sayfa 4’de

juüddl

ÖZEL M W
"İV' Uir gelecek Açkent ile başlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

J Uı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pasabahceler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006*2007 EĞİTİNİ ve ÖĞRETİNİ 

YILI ÜCRETLERİMİZ

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
AAocunlı co Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UUKtNLILtK; Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

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: ücretlerimize Eğitim-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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ibciLîh Buluşma
1986-2 tertip 447 acemi er Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen törende ant içti

Umut... Acemi erler yemin ettiGürhan ÇETİNKAYA

Amasya Tamimi.... 22 Haziran 1919’da 
yayımlandı.

Oluşum nedeni ilginç.. İçeriğini anım
samakta yarar var.

“12 Haziran 1919’da Havza'dan 
Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Paşa 
buradan yayınladığı bildiri ile ülkenin içine 
düştüğü durumu açıklıkla saptıyor, 
çözümün bütün güçlerin birleşmesinden 
geçtiğini vurguluyordu.

M. Kemal Amasya'da Anadolu ve 
Rumeli’de kurulan Mudafaa-i Hukuk 
Derneklerini birleştirme, kongreler yaparak 
tüm ulusun kesin kararına dayalı yeni bir 
yönetim kurma amacıyla Amasya Tamimi’ni 
hazırlamıştır. Bu tamimin önemli maddeleri: 

Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı 
tehlikededir. Hükümet millet için üstlendiği 
görev ve sorumluluklarını yerine getire
memektedir.

Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim 
ve kararı kurtaracaktır.

Ulusun haklarını dünyaya duyurmak için 
her türlü etkiden ve kontrolden uzak bir 
ulusal kongrenin toplanması şarttır. Bu kon
greye her ilden, her sancaktan milletin 
güvenini kazanmış üç temsilcinin seçilerek 
hemen yola çıkarılması gereklidir. Keyfiyet 
milli bir sır olarak saklanmalıdır.

Doğu illeri adına, 10 Temmuz’da 
Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.”

Amasya Tamimi’nin önemi:
Bu tamim ulusal egemenliğe dayalı yeni 

Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk 
adımdır. Ulusun teşkilatlandırma ve 
mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. 
Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri 
ilk kez ortaya atılmıştır.

Amasya Tamimi’nin üzerinden tam 87 yıl 
geçmiş.

Bugün gelinen nokta dönemin koşullarıy
la benzerlik göster(mi)yor mu?

Ancak..
Umut var..
Çünkü,
Yurtseverler ülkeleri için çalışıyor..
Bağımsızlık, özgürlük onların karakteri..
Genlerinde, var..
Hiçbir koşulda bağımsızlıktan yana ödün 

yok.
Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye 

Cumhuriyeti’ni kurarlarken ne yaptılar..
Çok çalıştılar.,
Yurdun her yanına yayıldılar.
Çözüm ürettiler.
Toplumu kucakladılar..
Bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktılar..
Toplumu ısıttılar..
Ülkeyi aydınlattılar.
Bugün..
Ne olursa olsun..
Her şeye rağmen...
Baskılar toplumun geleceğini kararla

mayacak.
İşbirlikçiler günlerini kurtaramayacak.
Ekonomik çöküş bir gün sona erecek.
Ahlak erozyonu alınan önlemlerle koru

ma altına alınacak.
Sapla saman birbirine karışmayacak.
Timsahın gözyaşları toplumu rehavete 

kaptırmayacak.
Çünkü bu ülkenin yurtsever insanı 

“değiştim, geliştim” masallarına kanmıyor.
Çoban ateşleri yakıldı.
Ülke topraklarının ele güne peş keş çe

kilmesine izin verilmeyecek.

Seyfettin SEKERSÖZ
Askeri Veteriner 
Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığında 
eğitimlerini 
sürdüren 1986-2 
tertip 447 acemi er 
dün yemin etti. 
Gemlik 
Kaymakamlığına 
vekalet eden 
Orhangazi 
Kaymakamı Hikmet 
Çakmak ile Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün ve İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un da 
katıldığı törende, 
yaklaşık 1000'in 
üzerinde asker 
ailesi hazır bulundu. 
Saygı duruşu ve 
okunan İstiklal 
Marşıyla başlayan 
yemin töreninde, 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Komutanlığı’na 
ilk katılan 
Veteriner Er 
Aydoğan Çukurova 
tarafından 
dönem plaketi yaş 
kütüğüne çakıldı.
Veteriner Er 
Aydoğan Çukur 
ova'ya hediyesi 
Orhangazi

Kaymakamı 
Hikmet Çakmak 
tarafından verildi. 
Kışla içtima alanında 
düzenlenen törende 
ailelerin alkışlarıyla 
1986-2 tertip acemi 
erler hep birlikte ant 
içtiler.
EVLATLARINIZI 
ŞEFKATLA 
BAĞRIMIZA BASTIK 
Düzenlenen yemin 
töreninde erlerin 
ailelerine seslenen 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, coşkulu 
güne katıldıkları ve 
bu gurur tablosunu 
birlikte yaşama 
fırsatı buldukları için 
teşekkür etti. 
Albay Özen Şenyiğit, 
"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. 
Bu tablonun oluş
masını sağlayan 
tüm personelime 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
İÇTİĞİNİZ ANDINIZ 
SİZE YOL 
GÖSTERECEKTİR 
Düzenlenen töfenle 
yemin ederek 
acemilik dönemini 
tamamlayan 
erlere de seslenen 
Veteriner Okulu 
ve Eğitim Merkezi 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay özen 
Şenyiğit, "Şanlı 
bayrağımızın göl
gesinde gür sesinizle 
içtiğiniz andınız, 
askerlik hayatınız 
boyunca, en zor

şartlarda dahi 
size yol gösterecek
tir" dedi.
Albay Özen Şenyiğit, 
konuşmasında, 
"Bu and, şerefli 
askerlik hayatınıza 
can vermekle 
kalmayıp, Atatürkçü 
Düşünce ve İlkeleri 
doğrultusunda, 
demokratik, laik, 
ve hukuk devleti 
olan Türkiye 
Cumhuriyetine, 
vatanımıza ve büyük 
Türk milletine hizmet 
te sizlere rehber ola
caktır. Milletlerin 
gücü, bireylerin 
birlik ve beraberlik 
içerisinde yaşaması
na ve bu uğurda, 
gerekirse canını 
seve seve verebile
cek evlatlarının 
bulunmasına 
bağlıdır" dedi.
Yemin töreni erlerin 
ailelerinin önünde 
yaptıkları geçiş 
töreniyle sona erdi. 
Tören sonrasında 
evlatlarını görmek i 
için tören alanını 
dolduran yüzlerce 
aileye Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Komutanlığı 
tarafından ikramda 
bulunuldu.
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Yeni deşarj tesislerinin yapımına başlandı
I I I

Vicdanca
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık 20 yıl önce 
yapılan vq yıprandığı 
için kullanılamaz hale 
gelen Deniz Deşarj 
Tesisleri yenileniyor. 
Su ve Kanalizasyon 
İşletmesinin 
BUSKİ'ye geçmesinin 
ardından başlatılan 
çalışmalarda 
Gemlik ön Arıtma 
Tesisleri Derin Deşarj 
Ünitesi’nin yenilen
mesi için tesis 
İçinde beton kazıklar 
çakılmaya başlandı. 
BUSKİ'nin Gemlik gir
işi Karsak Deresi 
yanında bulunan 
İşletme Tesisleri’ne 
yapılan yeni binada 
kazık çakma çalış
maları başladı.
BUSKİ adına SİNA 
İnşaat ve Ticaret 
Limitet Şirketi 
tarafından başlatılan 
çalışmalarda tesis 
içine yapılacak bina 
için ilk aşamada 
37 ve sonrasında ise 
77 adet demirli beton 
kazık 134 ve 23 metre 
derinliğe çakılıyor.

■

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

BUSKİ İşletme 
Tesisleri’nden 
itibaren deniz içi 
dahil yaklaşık 
1600 metre uzun
luğunda 500'lük 
borularla yeniden 
döşenecek olan 
yeni deşarj ünitesinin 
2007 yılı Şubat 
ayında bitirileceği 
öğrenildi. ■İİİ

KAMUOYUNA DUYURU
Gemlik Gündem Gazetesi’nin 23 Haziran 2006 Cuma 

günlü sayısının 5. nci sayfasında yer alan 
“Böyle okula can kurban” başlıklı haber 

çarpıtılarak yayınlanmıştır.
Seçkin davetliler önünde yapılan 

son derece nezih ve duygu dolu anların yaşandığı tören 
herkesin beğenisi ve takdirini kazanmıştır. 

Okullarından mezun olan öğrencilerin 
yoğun çalışma ve stres dolu günlerin ardından 

rahatlamaları ve serbest hareket etmelerini normal 
karşılıyor, bu duruma olgunlukla yaklaşan 
okul yönetimine şükranlarımızı her konuda 

olduğu gibi bir defa daha sunuyoruz.
Yavrularımızı eğitim ve öğretim konularında çok iyi 

yetiştiren ve Bursa okullar arasında 
adını her alanda başarı ile söz ettiren 

CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ öğretmenlerine, 
Okul Müdürü Idris Aka’ya teşekkürü bir borç bilir, 

Gemlik Gündem Gazetesi’nin yayınladığı haberinden 
dolayı kınadığımızı kamuoyuna duyururuz.

CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

İstenmeyen adres...
Adliye koridorlarına yolunuz düştü mü 

hiç?
iç sızlatan insan fotoğrafları her gün 

yenileniyor. Adliyenin soğuk duvarlarına 
yansıyan insan görüntüleri...

Sonuçta en son uğranmak istenen adres 
'Adliye Koridorları'..

Bir görüntü...
İki jandarmanın arasındaki mahkum ya da 

sanık... Gözlerine bakıyorsunuz; benim gibi, 
sizin gibi insanca bakıyor, insanca bakan bu 
umutsuz gözler bir insanın yaşamına son 
veriyor, sakatlıyor. Bedelini (I) ödeyecek. 
Ayrılan çiftlerin kavgaları, miras dosyaları ve 
de annelerin kucağında olan minik bedenler
le göz göze geliyorsunuz Adliye 
Koridorları'nda.

Haşan Hüseyin'in, "Hoş geldin bebek! 
Yaşama sırası sende! Dizelerine inat, 
mahkeme koridoruyla erken tanışmış minik 
beden(ler)!.. O minik beden; anasının 
kucağında, babasının yargılanmasındaki 
rolünü almış bile. Dev babası, iki askerin 
arasında!.. Göz göze geliyorlar. Elleri 
kelepçeli...'polisçilik oyunu' olmadığını 
bilebilir mi? Minicik elleriyle, insanca bakan 
gözleriyle...

Zaman zaman beyaz camda en önemli 
haberler olarak verilen bu koridorlardaki 
görüntüler... Kelepçe-jandarma, kadın-çocuk 
ve insanlığın acı fotoğraflarını gösterse de 
kaş kişi bu konuları süzgeçten geçirdi kim- 
bilir?.. Kaç kişi toplumsal sorun olarak 
baktı?

Acı olan da bu konuların reyting yaptır
ması... Bir süre öncesinde gazetelerde 'Bir 
genelev kadınının yanında kalp krizi geçiren 
iki çocuklu baba' haberi verileli. Gazetelerin 
bazıları bu haberlere küçük yer verdi, bazı 
lan alabildiğine büyüttü. Büyütülen kısmı ise 
adamın bir genelev kadınının yanında ölme- 
siydi.

"Talihsiz adam!" olarak yazılan haberde, 
"Talih kimdeydi?" diye düşünmemek elde 
değil doğrusu. Ölenin adı kodlanmış, 
genelevde sigortalı olarak çalışan kadının 
adı ise oda numarasına kadar ayrıntıyla ve 
rilmişti haberde.

"Talihsiz!" denilen adamın, talihsizliği ise 
'geneleve uğraması' ve ölmesiydi (!)...

Bence, bu yaşanan senaryoda önemli bir 
ayrıntı atlanıyor. Talihsizlik 'kadında"... O da 
benim gibi, sizin gibi bakıyor yaşama... Belki 
onunda bir çocuğu var. Adliye koridorların- • 
da belki de tur atı kaç kez kimbilirl...
Talihsizlik ise mesleğinde...

....Genelevi'nde, emniyetin verdiği vesika 
ile çalışan kadının numarası, adıyla bir 
vesikalı olduğu apaçık yazıldı. Duyurulur!.. 
"Talihsiz adam, şu no'lu odadaki kadınla bir
likte olduktan sonra öldü!"

Leş kargaları haberiniz olsun! Bu oda, 
kalp krizine neden oluyor. Duyurulur!.. Bu 
odaya kalp hastası gelmesin! Duyurulur! 
Duyurulur, bir virüs gibi, "Genelev kadınına 
dikkat!" dercesine... Ne diyebilirim ki, 
vesikalı!.. Belki onunda bir çocuğu vardır. 
Suçu ise 'hayat kadını' olmak...

Hani bir dönem Şevki Yılmaz'ın bile 
toplumumuzda kadınların yarısını vesikalı 
yaptığı genelevin adresi bence belli 
değil...(...)

Orhan Kemal'in sözleriyle noktalamaya 
ne dersiniz?

Dudak büktü demek.. Demek dudak 
büktü?..

OKUYUN OKUTUN
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AKP ilçe Başkanı Enver Şahin MHP İlçe Başkanının açıklamalarına cevap verdi:

“Siyasi rant çıkarma çabasındalar” Ağaç katliamı 
iddiasına yalanlama

Seyfettin SEKERSÖZ
MHP ilçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu ile 
yönetim kurulunun 
çevre yolu hakkında 
yaptıkları açıklamayı 
"Kendilerine siyasi 
rant çıkarma peşin
deler" diye yorum
layan AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ile Yerel Birimler 
Başkan Yardımcısı 
Aslan Özaydın, 
kendilerine ve 
partilerine yönelik 
yapılan eleştirileri 
kınadıklarını 
söylediler.
MHP'nin 57. Hükümet 
döneminde Gemlik 
henüz Büyükşehir'de 
değilken Ulaştırma 
Bakanlığı'nın 
ellerinde olduğunu 
hatırlatan Şahin, 
“O dönemde ikaz 
lambaları yaptırdık 
diyorlar, peki kesin 
çözümü neden getire* 
memişler. Ölümlü 
kazalar neden azal
madı. Biz, pansuman 
çözümler değil kesin 
çözümler üretmeye 
çalışıyoruz" dedi. 
Yaptıklarını

söyledikleri basın 
toplantısının neden 
sadece bir gazetede 
yayınlanmış 
olduğuna da anlam 
veremediklerini 
söyleyen Şahin, 
"Buldukları malze
meyi kullanarak 
bizleri karalama ye 
siyasi rant peşinde 
koşanlar bizim 
yaptıklarımızı yapa
mayan kişilerdir. 
AKP İlçe teşkilatı 
olarak olayın 
takipçisiyiz ve yap
tığımız girişimler 

sonucunda 
Büyükşehir tarafın
dan yapılacak çalış
malar önümüzdeki 
hafta içinde başlatıla
cak. Yol kenarlarına 
yapılacak kaldırım
ların yanı sıra 
yapılacak bariyerler 
vasıtasıyla geçişler 
düzene sokulacak. 
Bu işin tahmini 
bedeli ise yaklaşık 
500 bin YTL'dir. 
Yaptırdıklarını 
böyledikleri ikaz 
lambaları ile burada 
yaşanan kazaların 

önlendiğini 
açıklayanlara şimdi 
ben soruyorum. 
Madem çözüm bul
dunuz neden haia 
ölümlü kazalar olu 
yor, demek ki çözüm 
bulamamışsınız. 
Ama biz çözüm 
bulacağız ve gerekli 
Ödenek Büyükşehir' 
de vardır.
AKP İlçe Teşkilatı 
olarak vıırdumduy 
maz değil, olayın 
kesin çözümü için 
çalışmaktayız" 
şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Parklar ve 
Bahçeler Şube 
Müdürü Zeynep 
Toyraniı, 
Kültürpark’ta asırlık 
ağaçların kesildiği 
yönündeki iddiaların 
gerçeği yansıt
madığını belirterek, 
“Kesilenler asırlık 
değil, 12 yıllık ömür
leri olan Kanada 
Kavağı cinsi ağaçlar. 
Anıtlar Kurulu’nun 
izni olmadan 
Kültürpark’ta ağaç 
budaması bile 
yapılmıyor” dedi. 
Toyraniı, gazetelerde 
yer alan ‘Kültürpark 
ta ağaç katliamı’ 
iddialarının doğru 
olmadığını söyledi. 
Kesilen ağaçların 
bulunduğu bölgede 
basın mensuplarına 
açıklama 
yapan Toyraniı, 
“Kültürpark’taki 
ağaçlara 1955 
yılından bu yana 
ilk defa ciddi bir 
bakım yapılıyor. 
Yaklaşık 60 tür 
mevcut ağaçla, 
bitki örtüsünü TC 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını

Koruma Bölge 
Kurulu 
Müdürlüğü’nün 
izni ile gözden 
geçiriyoruz. 
Bu arada hatahklı 
olanlar, çürüyenler \ 
kuruldan izin 
alınarak kesiliyor. 
Kültürpark’ta 
kesilen 2 ağaçta 
bunlardan biri. 
Bu ağaç türü 
Kanada Kavağı olup, 
haberde belirtildiği 
gibi ömürleri 
250 yıllık değil. 
Yaklaşık ömürleri 
12-15 yıl olan 
kavaklar, çürüdüğün
den dolayı yıkılma 
tehlikesine 
karşı kesildi.
Ayrıca bu 
çalışmalar sırasında 
park içersinde bulu
nan yaşlı, kuru, 
hastalıklı, formunu 
kaybetmiş veya 
rüzgardan tepesi 
kırılmış ve büyük 
ağaçlar arasında 
kalarak zayıf 
gelişme gösterenler 
ise kurul onayı ile 
başka bölgelere 
alınarak, tedavileri 
de yapılıyor” 
diye konuştu.

|u| CN ALABALIK I I Eli tesisleri

Yeni imajıyla hizmetinizde...
»Köy Kahvaltısı
►► Balık Çorbası 
►► Gözleme
»Kiremitte Kaşarlı Alabalık 
»Kiremitte Kaşarlı Mantar 
» Piliç Çevirme 
»Meze Çeşitleri 
»Mangalda €t 
»Kuzu Pirzola
»Çöp Şiş 
»İnegöl Köfte 
»Kaşarlı Köfte 
»Kasap Köfte 
»Kuzu Külbastı

l

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIRj ınru ır\r\ır i^llim ırArıuırt

j ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

Balıkpazarı’nda 1İS m2 2+1 Satılık Daire
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.

KKumla’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 atsa 
Termal Girişinde 433.02 ın2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

Umurbey'de 12 dönüm arazi

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macide ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21S ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta ıeı: 51
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yurt genelinde 
başlattığı özürlüler 
Şenliği ile adını 

'duyuran Gemlik 
Özel Türe Özel

w Eğitim Kurs 
Merkezi Kayseri'de 
yapılacak özürlüler 
şenliğine gitti. 
Kayseri Dereli 
Belediyesi'nin 
Atatürk'ün 125 
doğum yıldönümü 
nedeniyle düzenlediği 
2. Zihinsel Özürlüler 
Şenliğine katılacak 
özürlü ve 
ailelerinden oluşan 
30 kişilik kafile 
önceki akşam İskele 
Meydam’ndan 
hareket etti.
23-26 Haziran 
2006 tarihlerinde 
yapılacak şenliklere 
Büyükşehir

r Belediyesi'nin 
tahsis ettiği otobüsle 
yola çıkan kafile

. Salı günü Gemlik'e 
dönecek.
Düzenlediği 6. 
Özürlüler Şenliği ile

öncülük yapan 
Tamer Sivri 
aşkanhğındaki 
Bursa Özürlüler 
Derneği'nin katılacağı 
şenlikleri Develi 
Kaymakamlığı, 
YahyalI 
Kaymakamlığı,

Dereli ve YahyalI 
Belediye Başkanlığı, 
Şişli Belediyesi 
Zihinsel Özürlüler 
Derneği 
Rehabilitasyon 
Merkezi ile 
İstanbul 
Bahçelievler

Belediye 
Başkanlığı'nın 
katkılarıyla 
düzenlenen şenliğe 
özürlü çocuklar ve 
ailelerinin yanı 
sıra kurs merkezi 
öğretmenleri de 
eşlik.ediyor.

Mudanya’da festival coşkusu

Zeynep Dizdar, 
45^ Uluslararası 
Bursa Festivali 
kapsamında 
Mudanya'da 
konser verdi. ' 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
45. Uluslararası 
Bursa Festivali 
kapsamında ilçelerde 
düzenlediği ücretsiz 
halk konserleri 
devam ediyor. 
Festivalde sahne 
alan sanatçılardan 
Zeynep Dizdar, 
önceki akşam 
Mudanya'da 
muhteşem bir 
konsere imza attı. 
İki saat boyunca 

söylediği şarkılarla 
Mudanyahları 
coşturan Zeynep 
Dizdar'ı yerel 
yöneticiler de 
izledi. Konsere 
eşleriyle gelen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin ve Mudanya 
Belediye Başkanı 
Erol Demirhisar'a 
AKP İlçe Başkanı 
Kadir Kahraman 
eşlik etti. Başkan 
Şahin, Mudanyahlara 
güzel bir gece 
yaşatan Zeynep 
Dizdar'a işlemeli çini 
tabak ve çiçek 
hediye ederek, 
teşekkür etti.

ÜN VER TRAKTÖR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!... 
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Gemlikspor Faruk Güzel’e emanet
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün yapılan 
Gemlikspor olağan 
kongresinde kulüp 
başkanlığına Faruk 
Güzel getirildi. 
Belediye Meclis 
Salonu’nda yapılan 
kongrede Divan 
başkanlığını 
Teoman Ekim yaptı. 
Geride kalan iki 
dönemde Gemlikspor 
başkanlığını yürüten 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, 
işlerinin yoğunluğu 
nedeniyle manevi 
yönden takımla fazla 
ilgilenemediğini 
gerekçe göstererek 
aday olmayacağını 
söyledi.
Hazırladığı yönetim 
kurulu listesini 
divana sunan Mehmet 
Turgut, Faruk Güzel 
başkanlığında yeni 
yönetim oluşturul
masını önerdi.
Gemlikspor

Gemlikspor’un başkanlığını yapan 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 

yeni başkan seçilen Faruk Güzel’i kutladı.

başkanlığının aniden 
kendisine verildiğini 
söyleyen Faruk 
Güzel, işlerinin yoğun 
olması ve rahatsızlığı 
nedeniyle gerekli 
şekilde vazife yapa
mayacağını belirtme
sine rağmen yoğun 
baskı sonucu 
başkanlığı kabul 
ettiğini açıkladı. 
Faruk Güzel 
başkanlığında 
oluşturulan 
Gemlikspor yeni

yönetim kurulu 
şu isimlerden 
oluşuyor: Haşan 
Toksabay, Mahmut 
Şolaksubaşı, Aslan 
Özaydın, Peyami 
Çağlar, Ferhat 
Kurt, Emir Ertem, 
M. Ali Kaya, Serdar 
Özaydın, Murat Gül. 
Denetim Kurulu 
üyeliklerine ise 
Gökhan Taylan, 
Veysel Akkan ve 
Müfit Akman 
seçildi.

Yıldızspor: 5 Milli Eğitim: 1
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Dün oynanan 
Olgunlar Futbol 
Turnuvasının 
üçüncü maçında 
Yıldızspor 
Milli Eğitim'i 
gole boğdu 5-1 
Yıldızspor Takım 
Kaptanı AK Parti 
ilçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Milli Eğitimspor 
Takım Kaptanı 

Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'e çiçek 
verirken her 
iki takım kaptanı 
da birbirlerine 
başarılar 
dileyerek maçın 
centilmenlik 
içinde geçmesini 
istediler.
Turnuvanın belki 
de en erken golü 
unvanını 

kazanacak 
gole imza atan 
Yıldızspor'lu 
Emin maçın 
henüz 26’ncı 
saniyesinde 
takımını 
1-0 öne geçirdi. 
Yediği golden 
sonra rakip 
kaleye yüklenen 
Milli Eğitimspor 
20. dakikada 
Fatih Mehmet 
Güler'le beraber

liği yakaladı ve 
ilk yarı 1-1 sona 
erdi. İkinci yarıda 
üstünlüğünü 
rakibine kabul 
ettiren Yıldızspor, 
45'de İsmail, 
46'da Emin, 52'de 
yine İsmail ve 
55'de Bilal'le 
durumu 5-1 
yaparak ilk 
maçını farklı 
kazanmasını 
bildi.

l
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Veterinerlerden kene
Bursa Veteriner 
Hekimler Odası Şube 
Başkanı Yard. Doç.
Dr. Cem Şen, 30 kene 
türünün Kırım Kongo

•Ateşi (KKKA) hastalı 
ğına yol açtığını 
belirterek, özellikle 
'çiftçilerin dikkatli 
olmasını istedi.
Yard. Doç. Dr Şen, 
günü birlik piknik 
yapmak amacıyla 
açık arazilerde ve 
doğada kalacak olan
ların da küçük çaplı 
riskle karşı karşıya 

ACİL SATILIK DAİRE
GEMLİK İSKELE MEYDANI 

ZEKİ RESTAURANT ÜZERİNDE 
FULL DENİZ MANZARALI

5. ve 6. KATLAR 
EŞYASIYLA BİRLİKTE 
(2 KAT) 110 BİN YTL

Tel: 0.224 513 89 27

kalabileceğini belirtip 
bazı uyarılarda 
bulundu.
Konuyla ilgili yazılı 
bir açıklama yapan 
Veteriner Hekimler 
Odası Şube Başkanı 
Yard. Doç. Dr. Cem 
Şen, kenelerden 
bulaşan Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi 
(KKKA) hastalığının, 
yaz aylarının gelme
siyle yeniden gün
deme oturduğunu 
belirtti. Son bir ayda 
kene ısırması sonucu 

3 kişinin hayatını 
kaybetmesinin, halk 
arasında kuş gribin 
den sonra yeni bir 
paniğe yol açtığını ve 
arka arkaya gelen 
ölümlerin, dikkatleri 
bu hastalığa çevir 
diğini belirten Şen, 
“Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre 
2002-2005 arasında 
hastalığa yakalanan 
566 kişiden 30'u ha 
yatını kaybetti. Bu 
yılın ilk 6 ayında ise 
64 vakadan 5'1 ölümle 
sonuçlandı" dedi. 
Başkan Şen, kene 
ısırığı sonucu yakala 
nılan KKKA hastalığı 
nı tedavi edici antibi 
yotik ya da aşısı 
bulunmadığını hatır
latarak, vatandaşları 
kırsal arazide dikkatli 
olmaları ve vücutları
na kene yapışması 
durumunda elle mü 
dahale etmeden sağ 
İlk kuruluşuna baş 
vurmaları konusunda 
uyardı. Şen, "KKKA 
hastalığı, virüs taşı 
yan kenelerin ısırma 
siy la insanlara ve 
hayvanlara geçen 
Zoonotik bit hastn’ık-

uyarısı 
tır. Virüs, insanlarda 
ilk üç gün içinde ani 
ateş, baş ve kas 
ağrıları, kırgınlık, iş 
tahsızlık, bulantı, kus 
ma ve ishal gibi belir
tilerle ortaya çıkar. 
Daha sonra vücudun 
değişik bölgelerinde 
sebepsiz iç ve dış 
kanamalar görülür” 
dedi. KKKA'nın erken 
teşhisinin çok önemli 
olduğunu da ifade 
eden Şen, vatan
daşları bu konuda 
uyararak, “Hastalığın 
ortaya çıktığı ilk 24- 
48 arası çok önem
lidir. Belirtiler başlar 
başlamaz tedaviye 
alınan hastalar 
destek tedavisi uygu
lanmakta ancak geç 
kalınması durumunda 
hasta hayatını kaybe
debilmektedir" dedi. 
Okulların tatile girdiği 
ni ve vatandaşların 
büyük bölümünün 
şehrin kalabalığından 
kaçarak kendilerini 
doğaya attığını kayd
eden Şen, bazı küçük 
önlemlerle bu 
hastalıktan korun
manın mümkün 
olduğunu belirtti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

Çamur at izi kalsın...
Gemlik'te eğitimin lokomotifliğini Celal 

Bayar Anadolu Lisesi açıldığından beri yap
maktadır.

Bu okuldan Türkiye birincisi çıktığı gibi, 
her yıl Bursa'da yapılan her türlü etkinlikte, 
Gemlik bazında yapılan etkinliklerde bu okul 
öğrencileri büyük başarılar elde etmişlerdir..

Celal Bayar Anadolu Lisesi aynı zamanda 
disiplin açısından da örnek gösterilecek bir 
eğitim kuruluşudur.

Bunda yöneticilerinin, velilerin ve öğrenci 
lerin payı vardır.

Bu okul Gemlik’in gözbebeğidir.
Öğrenciler seçme sınavla alındığı için 

başarısı kaçınılmazdır bu okulun.
Okulu bitiren öğrenciler için düzenlenen 

“Kep Töreni" ve “Pilav Günü”ne eski öğrenci 
lerde davet edilir.

İlçe bürokrasisi bu törende baş köşede yer 
alır.

Öğrenciler okulu bitirdikleri için üniversi 
teye kanat açmışlardır.

Haziran sıcağında okulların kapanmasın
dan sonra yapılan törenlere gelen öğrenciler, 
ÖSS sınavlarına katıldıkları için zaten bir aydır 
Bakanlık tarafından izinli sayılmaktaydılar.

Böyle bir ortamdan çıkan öğrencilerden 
birinin sakallı olması, okulun disiplinsizliğini 
göstermez.

Bu, kurulduğu günden beri başarılarla dolu 
bir geçmişi olan eğitim kurumunu kamuoyun
da küçük düşürmek, başarılarına çamur 
atmaktır.

Bu tür yayıncılık ile bir yere varılamaya
cağını anlamayanlar, ne zaman ders alacaklar 
bilemiyorum. Gazetecilik yapıyorum diyenler, 
sonunda kaş göz çıkarıyorlar.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
(JSISAN)

AKILLI İSITMA 
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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Kredi kartı gecikme 
faizi düştü

Hakim ve savcıların 
maaşları artıyor

Kredi kartı 
işlemlerinde aylık 
azami gecikme 
faiz oranı, 2 
Temmuz'dan 
geçerli YTL için 
yüzde 6,44, ABD 
doları için yüzde 
2,98'e çekildi. 
Avro için yüzde 
3,05 olan oran ise 
değişmedi.
Merkez Bankası'nın 
"Kredi Kartı 
işlemlerinde
Uygulanacak 
Azami Faiz Oranları 
Hakkında 
Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Tebliği, 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Tebliğle, kredi 
kartı işlemlerinde 
aylık gecikme 
faizi tavanı YTL 
için 0,44 puan, 
dolarda ise 0,36 puan 
gerilemiş oldu. 
Aylık azami gecikme 
faizi oranı halen 
YTL için yüzde

Sfr 

6,88, ABD doları 
için yüzde 3,34 ve 
avro için yüzde 
3,05 olarak 
uygulanıyor. 
Tebliğe göre, 
kredi kartı işlem
lerinde uygulanacak 
aylık azami akdi 
faiz oranı ise YTL ve 
avro bazında 
geriledi, dolarda 
değişmedi.
Buna göre aylık 
azami akdi faiz 
oranı, 2 Temmuz'dan 
geçerli YTL için 
yüzde 5,72, ABD 
doları için yüzde 
2,68, avro için 
yüzde 2,50 olarak 
belirlendi.
Yeni karar öncesi 
aylık azami akdi 
faiz oranı YTL 
için yüzde 5,75, 
ABD doları için 
yüzde 2,68 ve' 
avro için yüzde 
2,53 idi.
Tebliğ, 2 Temmuz 
2006 tarihinden 
itibaren 
geçerli olacak.

Hakim ve savcıların 
maaşlarında düzenle 
me yapan yasa 
tasarısı, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nu'n da benimsendi. 
Hakim ve Savcılar 
Kanunu'nda değişiklik 
yapan yasa tasarısına 
göre, hakim ve savcı 
ların aylıkları, en yük
sek devlet memuruna 
mali haklar kapsamın
da fiilen yapılmakta 
olan her türlü ödemel
er toplamının brüt 
tutarı kıstas alınarak 
belirlenecek.
Anayasa Mahkemesi, 
Danıştay, Yargıtay ve 
Uyuşmazlık Mahke 
mesi başkanlar) ile 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Danış 
tay Başsavcısı, en 
yüksek devlet memu
ru olan Başbakanlık 
Müsteşarı düzeyinde 
maaş alacak. Diğer 
hakim ve savcılar da 
Başbakanlık Müste 
şan'nın maaşının 
yüzde 41'i ile yüzde 
86'sı arasında deği 
şen oranlarda aylık 
alacak.
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, Yargıtay

Başkanı, Danıştay 
Başkanı, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanı, 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı ve 
Danıştay Başsavcı 
sına yüzde 100'ü, 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili, Anaya 
sa Mahkemesi üyeleri, 
Yargıtay ve Danıştay 
Birinci Başkan Vekil 
leri, Yargıtay Cumhuri 
yet Başsavcısı Vekili, 
Yargıtay ve Danıştay 
Daire Başkanları ile 
Adalet Bakanlığı 
Müsteşarına yüzde 
86'sı, Yargıtay ve 
Danıştay üyelerine 
yüzde 83'ü kadar 
ödeme yapılacak. 
Buna göre, yapılan 
düzenlemeyle, Anaya 
sa Mahkemesi, Yargı 
tay ve Danıştay Baş 
kanının maaşı 4 bin 
691, Yargıtay ve 
Danıştay Başsavcısı 
nın 4 bin 596, Adalet 
Müsteşarının 4 bin 
121, birinci sınıf 
hakimin 3 bin 740, 1. 
sınıfa ayrılmış haki 
min maaşı 3 bin 65, 
en düşük maaş olan 
hakim adayınınki ise 
1737 YTL olacak.

“OSS sorularında yanlış yok"

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, Öğrenci 
Seçme Sınavı'nda 
(ÖSS) yanlış olduğu 
iddia edilen soruların 
uzmanlarca ince
lendiğini, hiçbir 
sorunun yanlış 
olmadığını bildirdi. 
Prof. Dr. Yarımağan, 
yaptığı açıklamada, 
18 Haziran 2006 
günü yapılan ÖSS'de 
adaylara yöneltilen 
Sosyal Bilimler- 
1 testindeki 17. 
soruda, Matematik-2 
testindeki 15. soruda 
ve Fen Bilimleri-2 
testindeki 12. ve 
15. sorularda yanlış 
olduğunun iddia 
edildiğini anımsattı. 
Yarımağan,

basında yer alan 
haberlerde ve 
merkeze yapılan 
başvurularda dile 
getirilen bu iddialar 
üzerine, söz konusu 
soruların alan 
uzmanı üniversite 
öğretim üyeleri ve 
ÖSYM personeli 
tarafından ince
lendiğini ve şu 
sonuçların elde 
edildiğini kaydetti:

Bu sorulardan 
hiçbiri yanlış 
değildir.
- Fen Bilimleri- 
2 testindeki 12. 
sorunun doğru yanıtı 
'C seçeneğidir.
18 Haziran 2006 
günü açıklanan 
basın kopyasında 
busorunun yanıtı 
yanlışlıkla ’B' olarak 
yer almıştır.”

V

VmlItlM ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN, ■ MBIIMilI HySEYiNULUm.Cüneytdemİrlİortakuği
GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma.«caksuMh ? 
A kontrol cihazlarımla 

4 ÜM İ 

ı

► DOGALGAZ
»KOMBİ
I KAT KALORİFERİ
»MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
ISPLİT KLİMALAR

> DOGALGAZSOBASI
> TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

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

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

İLKÖĞRETİM OKULU
YRZ KURSU nÇILİVOR

ÖZEL AYKENT

YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK
KİMLER KATILABİLİR?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR? 
Her branş için haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR?
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR?
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?
20 Haziran 2006 tarihinden itibaren okulumuza 
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 5084 www.aykentilkogretim.k12.tr

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

Sağlık personeline 
(ura ile atama

Sağlık Bakanlığı ile 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihtiyaç 
lan doğrultusunda 
uzman, uzman tabip, 
tabip, eczacı ve diş 
tabipleri kadrolarına ilk 
defa yeniden, açıktan 
ve naklen kura ile 
atama yapılacak. 
Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, atamalar, 
15.02.2004 tarihli ve 
25374 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren, "Ka 
mu Kurum ve Kuruluş 
larına Açıktan Kura ile 
Atanacak Bazı Sağlık 
Personelinin Atama, 
Esas ve Usullerine 
İlişkin Yönetmelik" 
hükümlerine istinaden 
gerçekleştirilecek.
Kura ile atamalar, 
14 Temmuz Cuma 
günü yapılacak. 
Dün başlayan 
kura başvuruları, 3 
Temmuz Pazartesi 
günü sona erecek. 
Adaylar, başvuru evrak 
larını ise APS ya da 
özel kargo şirketiyle, 
7 Temmuz Cuma günü 
mesai bitimine kadar 
Sağlık Bakanlığı'na 
ulaşacak şekilde 
gönderebilecekler.

Arada - Sırada
. Aykon YILMAZ

Unakıtan “Panik yapmaya gerek yok”
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, stopajın 
kaldırılmasının 
ekonominin gereği 
olduğunu belirterek, 
"Kapitülasyonlar 
gibi yaklaşımlar 
yanlış" dedi.
İstanbul'da bulunan 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, dün 
cuma namazını 
Beşiktaş'taki Yahya 
Esen Camii'nde kıldı. 
Cami çıkışında vergi 
stopajının yabancılar 
için kaldırılması 
yönündeki soru üze 
rine Bakan Unakıtan, 
"Her şey serbest 
piyasada oluyor. 
Doları piyasalar belir
ler" dedi. Unakıtan 
daha sonra, "UBS- 
Türkiye Yatırım 
Konferansı"ria katıl
mak üzere Çırağan 
Otel'e geldi. Otel 
girişinde basın men

suplarının sorularını 
cevaplayan Unakıtan, 
devlet tahvili ve 
hazine bonosu gelir
lerinden alınan yüzde 
15 oranında vergi 
stopajının yabancılar 
için kaldırılması, 
oranın yerli yatırım
cılar için de 5 puan 
düşürülerek yüzde 
10'a indirilmesine

gelen eleştirilerin 
hatırlatılması üzerine, 
"Bakış açısı yanlış. 
Sıfırladığımız vergiler 
hiç bir ülkede yok. 
Dünya üzerinde bir 
veya iki ülkede ancak 
kaldı. O da Filipinler 
ve Peru da vardı. 
Peru da kaldırdı. 
Bizden önce Brezilya 
kaldırdı. O türlü 
yaklaşımlar yanlış. 
Bunlar küresel 
ekonominin gerek
leri, yapılması 
gereken hususlar. 
Herkes bu önlemleri 
alırken, bizim tersine 
gidecek halimiz yok. 
Yerli yatırımcılar için 
açıkladığımız oranlar 
geçerli. Yerliler bütün 
kazançları itibariyle 
vergi verirler. Onlar 
da vergi verecekler" 
dedi.
Bakan Unakıtan, 
basın mensuplarının

dolara müdahale 
olduğu yönündeki 
sözleri üzerine ise, 
"Öyle mi? İyi veya iyi 
değil diye bunları 
telakki etmemek 
lazım. Faizler ve 
döviz, serbest 
piyasada teşekkül 
eder. Buna göre 
piyasalara bakmak 
lazım. Piyasalara 
göre de hareket eder. 
Bunları iyi takip 
etmek lazım. Olağan 
şeyler. Dalgalı kur 
söz konusu olduğu 
için dalganın boyu ve 
sürekliliği daha fazla 
olabilir. Bunlar gayet 
tabii hususlardır. 
Mühim olan 
Türkiye'nin 
ekonomisinin güçlü 
ve yapısal değişi
minin güçlü olması. 
Mühim olan bu gibi 
rüzgarlar karşısında 
ayakta durabilecek

sağlam ekonomiye 
sahip çıkmak. Kimse 
panik yapmasın, bu 
dalgalı kur karşısında 
şaşırmasın. Bugün 
olduğu gibi, bundan 
sonra da bunlar ola
bilir" diye konuştu. 
Unakıtan, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Körfez Savaşı 
sırasında dolar bin 
700'lerin üzerine 
çıkmıştı, faizler 70 
olmuştu. Bunları 
kimse unutmasın. 
Kimsenin telaşlan
masına gerek yok. 
Ayrıca TBMM'nin 
iradesine kimse 
karışamaz. Oradaki 
irade nasıl teşekkül 
eder, buna kimse 
bir şey diyemez. 
Benim de bir şey 
söylemem doğru 
değil. *Kanun teklifi 
halinde geldi, bütçe 
komisyonunda da 
kabul edildi.
Şu anda yüzde 
10 düşürülüyor. 
Yüzde 10 meselesi 
kanuni bir şey değil, 
yüzde 10 kanun 
değil, kararnameyle 
belirleniyor. Kanun 
çıktıktan sonra 
Bakanlar Kurulu'nun 
vereceği karardır o 
yüzde 10."

Kumla Dostlukları Bitmez

Kumla deyince aklım hep 90 lı, 95 li yıllara 
gider. Nedense o günler hafızamdan hiçbir 
zaman silinmemiştir. Evimizin arkasındaki 
kızılcık ağaçlarından yediğim meyvelerin o 
ekşi tadını unutamamam, dostluklarımı da 
unutmadığım gibi.

Biz şu andaki Kumla gençliği gibi birbirine 
posta koyma,yok sen bana yan baktın falan 
filan. Böyle şeylerle işimiz olmadı. Polat 
Alemdar'lar, deli yürekler yoktu bizim aramız
da. Biz hippi gençlik gibi günümüzün tadını 
çıkarmaya bakardık, akşamları ateş 
yakar,bira içer,şarkılar söyler, kitap okurduk.

Gündüzleri kızlı erkekli 10-15 kişi, atlar 
arabamıza fıstıklıya, kapaklıya giderdik. 
Bütün günü o ıssız koylarda futbol, voleybol 
oynayarak, öğlen yemeklerini kendi 
topladığımız midyeleri pişirerek geçiştirirdik.

O yıllarda Kumla'da en yakın dostlarımdan 
biri Levent baş'tı. Bizi birbirimize bağlayan 
en temel özelliklerden biri aramızdaki tatlı 
rekabetti. Üniversite sınavına odaklanmıştık, 
hedef ler belliydi, gelecekte başarılı bir hay
atın temelini atmak. Bizim Kumla yıllarımız 
böyle geçti işte.

Ve sınav sonuçları açıklandı, O Boğaziçi 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne, 
ben ise Bilkent Üniversitesi İşletme 
bölümüne girdim.

1996 yılıydı yanlış anımsamıyorsam, 
Kumladaki evlerini sattılar Levent'ler. Eski 
tadı kalmamıştı oranın. Kozmopolit bir 
havaya bürünmüştü Kumla. Bizim dostluğu
muzu etki lemedi tabi ki yollarımızın ayrıl
ması, görüşme terimiz Bodrum ve İstanbul'da 
olmak üzere devam etti.

Geçen hafta iş dolayısıyla Bursa'ya geldi 
Levent Baş.Sağlık turizmi işine girdiğini, 
Avrupa'dan Türkiye'ye tedavi için hasta 
getirip, tedavilerini en iyi şartlarla en uygun 
fiyata yaptıktan sonra, gelen hastaların birer 
turist olarak Türkiye'yi gezmelerini sağlaya
caktı. Ve Bu sektörün Türkiye deki öncü
lerinden olduğundan ve hatta Boğaziçi 
Üniversitesinde sağlık Turizmi hakkında 
öğrencilere ders verdiğinden bahsetti.

Bursa'ya da bu işler kapsamında Prof Dr. 
İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun konferansına 
katılmaya gelmişti. Dostu burada yalnız 
bırakmak olmaz, bizde kalktık gittik konferan
sı izlemeye Adile Naşit kültür merkezine.

İyi ki de gitmişim.Önce yıllardır kanserle 
savaşan gazeteci yazar Nevval Sevindi bitki
lerin hem tamamlayıcı hem de alternatif tıpta 
bilimsel olarak kullanabileceğinden ve bitki 
hekimliğinin Türk kültüründe 5-6 bin yıllık bir 
gelenek olduğunu belirtti.

Bu arada Bitkilerin önleyici tıpta kul
lanıldığından bahseden sevindi, sigara, alkol 
kullanımının ve sağlıksız beslenmenin 
Kansere yakalanma riskinde %70 lik çok 
büyük bir oran olduğunu söyledi.

Değerli okurlarım Panelde özellikle 
üzerinde durulan konulardan biri ailelerin 
çocuklarını Amerikan sisteminin bir parçası 
olan fast-food Yaşam tarzından mutlaka 
uzak tutmaları idi. Daha 4-5 yaşında big-mac 
menü ile tanışan bir çocuğun ilerleyen 
yaşlarda obezite hastalığına yakalanması 
büyük ihtimal.

5000 çeşit köfte kültürü olan bir toplumun, 
çocuklarına 10-15 saniyede pişen bir köfteyi 
yedirmesi çocuğuna yapabileceği en büyük 
haksızlık.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Kadınlar; “Töre cinayetleri, insanlık suçu” ÇİZİYORUM

Türkiye'de kadın- 
erkek eşitliğine ait 
değerlerin kamusal 
bir doğru olarak bilin
mesine karşın aile 
ilişkileri içinde bunun 
değişerek geleneksel 
yargılara ve değerlere 
dönüştüğü belirlendi. 
İçişleri Bakanlığı ile 
BM Nüfus Fonu 
Türkiye Temsilciliği 
tarafından gerçek
leştirilen "Kadınların 
ve Kız Çocuklarının 
İnsan Haklarının 
Korunması ve 
Geliştirilmesi Ortak 
Programı" kapsamın
da kamuoyu araştır
ması yapıldı.
Şanlıurfa, Van ve 
Kars'ın okur yazarlık 
düzeyi ve ilkokul altı 
eğitim oranı bakımın
dan en düşük 
değerlere sahip iller 
olduğu tespit edildi. 
Dil engeli, okur 
yazar olmama ve 
düşük eğitim 
düzeyinin, bu illerde 
kadınların haklarını 
öğrenmeleri 
konusunda önemli 
bir sorun olduğu 
belirlendi.
Araştırmada, şiddet 
konusu, töre cinayet
leri ile gündelik 
yaşamda ve ailede 
şiddet başlıklarıyla 
ele alındı. Buna göre, 
Şanlıurfa örnekle- 
minde yer alanlar 
dışındaki tüm 
kadınların, töre 
cinayetlerini 
yüzde 90*ı geçen 

oranlarda insanlık 
suçu olarak 
niteledikleri, buna 
karşılık Şanlıurfa'da 
erkeklerin yüzde 
61'inin ve kadınların 
yüzde 73'ünün 
bu değerlendirmeye 
katıldığı belirtildi. 
Yine Şanlıurfa'da 
kadınların yüzde 
26,8'inin ve 
erkeklerin yüzde 
30,5'inin törenin 
gereği olan cezayı 
onayladıkları 
belirlendi.
Araştırmada, şiddetin 
aile içinde ve 
gündelik yaşamda 
yaygın bir biçimde 
görüldüğü saptandı. 
Araştırmaya katılan 
kadınların yaklaşık 
beşte biri şiddete 
maruz kaldığını 
söyledi. İzmir'de 
şiddete maruz kalan 
kadınların yüzde 
6O'ı, Şanlıurfa'da ise 
yüzde 85'i kocalarının 
kendilerine şiddet 
uyguladığını aktardı. 
Kadına yönelik 
şiddetin her durumda 
en fazla reddedildiği 
il yüzde 81.7 ile 
Kars, en az red
dedildiği il ise 
yüzde 32.7 oranı 
ile Şanlıurfa oldu. 
Araştırma, kadınların 
(yüzde 64.2) gerek
tiğinde siyasi eğilim
lerini bir yana 
bırakarak kadın konu
larına duyarlı bir par
tiye veya adaya oy 
verme eğilimlerinin

erkeklere (yüzde 
53,8) nazaran daha 
fazla olduğunu ortaya 
koydu.Kadınların oy 
kullanma oranının 
yüzde 80'lerin 
üzerinde olduğu 
kaydedilen araştırma
da, bü olgunun 
kadınların karar 
alma süreçlerine 
katkıda bulunma 
isteklerinin en önemli 
göstergelerinden.biri 
olduğu ifade edildi. 
Siyasetten uzak dur
manın en belirgin 
nedeninin eğitim 
yetersizliği olduğu 
dile getirilen araştır
mada, kadınların, 
erkeklere nazaran 
yerel yönetimde 
kendilerinin daha 
fazla temsil edilmeleri 
ni düşündükleri 
ifade edildi.
Araştırma bulgularına 
göre, kadınların gelir 
getirici bir işte çalış
ma oranı Şanlıurfa'da 
yüzde 17.3 ile 
İzmir'de yüzde 24.5 
arasında değişiyor. 
Kadınların çalışmama 

nedenleri ise iller 
arasında farklılıklar 
gösteriyor.
Şanlıurfa'da yüzde 
32.1 ve Nevşehir'de 
yüzde 39.2 oranında 
kadın eşleri izin 
vermediği için 
çalışmazken, buna 
karşılık aile kaynaklı 
engel Trabzon'da 
yüzde 41.5 ve 
Van'da yüzde 
38.8 oranında 
etkili oluyor.
"Kadının yeri evidir" 
görüşüne katılan 
kadınların oranı, 
en yüksek Şanhur 
fa'da (yüzde 62.4), 
en düşük Trabzon'da 
(yüzde 30,3) belir
lenirken, erkeklerde 
ise bu oran, en yük
sek Kars'ta (yüzde 
66.4), en düşük 
İzmir'de (yüzde 38.6) 
görüldü.
Öte yandan İzmir'de 
kadınların yüzde 
75.9'u gelirini ken
disinin kontrol ettiği
ni belirtirken, bu 
oran Şanlıurfa'da 
yüzde 43.3 oldu.

Barış Güler’in 
kaleminden

1 YAŞ

TURAN TRAFİK

Dünyaya ilişkin bilmediklerimiz
Yaşadığımız gezegeni, 
denizlerin derinlikleri
ni, hayvanlar alemini, 
bitkilerin gizemli 
dünyasını ne kadar 
tanıyoruz.
Her şeyi bildiğimizi 
söylemek elbette 
mümkün değil ancak 
bir çok kişi bu 
konuların merakı 
içerisindedir.
Dünya, hayvanlar 
alemi, bitkiler, deni
zler, ülkeler, kıtalar, 
coğrafya, tarih, bilim 
ve teknik ile ilgili 
bilgiler insanları 
hem düşündürüyor 
hem de şaşırtıyor. 

www.blogcu.com 
sitesinde yer alan 
bilgilere göre; işte 
yaşadığımız dünyaya 
ilişkin şaşırtan 
gerçekler:
- İstanbul'un nüfusu 
131 ülkenin nüfusun
dan daha fazla.
- Türkiye'de Mehmet 
adındaki insan sayısı 
1 milyon 229 bin.
- Peru'da bir tek 
bile umumi tuvalet 
bulunmuyor.
- Çin'de İngilizce 
konuşan insan sayısı 
ABD'dekinden fazla.
- İsviçre denize kıyısı 
olmadığı halde, 

dünyada deniz 
ticaret filosu olan 
tek ülke.
- Monaco Prensliği'nin 
ulusal orkestrası, 
ordusundan daha 
geniş bir kadroya 
sahip.
- Panama'da güzel 
olanlara yüzde 20 
oranında indirim 
yapılır.
- Herkes ABD'liler 
gibi yaşasaydı, 
tüketim düzeyini 
sürdürebilmek için 
4 dünyaya ihtiyaç 
duyulurdu.
- Bir yılan üç 
gün uyuyabilir.

- Dünyada her yıl orta
ma olarak 2 milyon 
kadın sünnet ediliyor.
- Köpekbalıkları 
hasta olmaz.
- Ingiliz süpermarket
leri, müşterileri 
hakkında İngiliz 
Hükümeti'nden daha 
fazla bilgiye sahip.
- Hindistan’da 44 mil 
yon çocuk işçi 
bulunuyor.
- Kenya'da bir ailenin 
gelirinin üçte biri 
rüşvete gider.
- Dünyadaki uyuşturu
cu pazarı 400 milyar 
dolar (576 milyar . 
YTL) civarında.

I# AVI H Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı, Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
K AY IP aldığım ehliyetimi ve 16 ZG 310 plakalı traktörümün ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.
rtni II TUNCAY ÇELİKLER

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

0p. Dr. Yaşar ALTUN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı * 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur. s 

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK

Tel: (0.224) 514 29 48
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel: (0.224) 513 92 00
GSM: (0.532) 616 01 53

http://www.blogcu.com


24 Haziran 2006 Cumartesi SAĞLIK Sayfa 11

Anne adaylarına 
“flor” takviyesi 

önerisi

Güneş çarpması tedavi edilmezse öldürür

Çocuklarının diş
lerinin daha sağlıklı 
olmasını isteyen 
anne adaylarının, 
flor takviyesi alması 
önerildi. Atatürk 
Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Ortodonti Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Abdulvahit 
Erdem, anne 
adaylarının doğacak 
çocuğunun diş
lerinin daha sağlıklı 
olması için flor 
takviyesinin 
faydalı olacağını 
ancak flor 
akviyesinin gerekli 
olup olmadığına 
içme sulanndaki 
flor miktarı göz 
önüne alınarak, 
hekimlerin karar 
vermesi gerektiğine 
işaret etti.
Flor takviyesi almak 

işteyen anne 
adaylarının, kadın 
doğum uzmanlarına 
da danışmaları 
gerektiğine dikkat 
çeken Prof. Dr. 
Erdem, "Anne 
adayının alacağı 
flor takviyesi 
doğacak çocuğun 
diş mine yapısını 
güçlendirir, bu 
da çocukların 
dişlerinin çabuk 
çürümesini önler. 
Hamileliğin 
3 ayından sonra 
alınacak flor 
takviyesi', 
doğacak 
çocukların dişlerinin 
daha sağlıklı ve 
güzel olmasını 
sağlar. Flor 
takviyesi biruzmana 
danışılarak 
kullanılmalıdır" 
dedi.

Uzmanlar, sıcak 
havaların ülke 
genelinde iyice 
hissedildiği bugün
lerde vatandaşları 
güneş çarpmalarına 
karşı uyardı.
Aşırı sıcaklara karşı 
koruyucu tedbir alın
madığı takdirde 
önemli sağlık sorurv- 
larının ortaya çıka
bileceğini ifade eden 
Kızılay Erzincan Tıp 
Merkezi Başhekimi 
Dr. Yavuz Selim 
Güler, özellikle güneş 
çarpmasının, gerekli 
müdahale yapıl
madığı ve tedavi 
edilmediği durumlar
da ölümle sonuçlan
abileceğini söyledi. 
Hayat ve enerji kay
nağı olan güneşin, 
bazı durumlarda 
insan hayatını tehdit 
edebileceğine dikkat 
çeken Dr. Yavuz 
Selim Güler, "Sıcağa 
maruz kalan insan
larda, 'sıcak kram
pları', 'sıcak bitkin
liği' ve 'sıcak çarp
ması' gibi hayatı 
tehdit eden durumlar 
gözlenebiliyor. Sıcak 
kramplarının nedeni 
tam olarak saptana
mamışsa da, vücud
un su-tuz dağılım 
dengesi bozukluğu 
sonucu, egzersiz 
sonrası duyarlı 
kaslann etkilen
mesinden kay
naklandığı 
düşünülmektedir"

dedi.
Sıcak krampları olan 

bir hastanın önce 
bulunduğu ortamdan 
uzaklaştırılması 
gerektiğini kaydeden 
Dr. Güler, şunları 
söyledi: 
"Rahatsızlanan kişi 
mümkünse serin bir 
ortama alınmalıdır. 
Hasta, yatırılarak 
veya oturtularak 
dinlendirilmelidir. 
Hastanın bilinci açık
sa ağızdan sıvı 
verilmelidir. Sıcak 
bitkinliği ve baygın
lığı ise, aşırı sıcağa 
maruz kalma sonucu 
en sık karşılaşılan 
rahatsızlıklardandır. 
Aşırı terleme sonucu 
su-tuz kaybı ve 
sonuçta kan 
hacminin azalmasıyla 
şok gelişir. 
Genellikle, güneş 
altında kat kat 
elbiselerle maç 
seyreden kişilerde 
görülür. Bu durumda 
terleme fazladır, 
ancak ısı kaybı azdır. 
Kan hacminin 
azlığıyla seyreden 
şok tipi gelişir. Cilt 
soğuk-nemli ve yüz 
gri-soluk bir hal alır. 
Baş dönmesi, göz 
kararması, çarpıntı 
ve bayılma hissi 
görülebilir. Bazen de 
bu belirtilere baş 
ağrısı ve bulantı 
eşlik edebilir." 
Sıcak bitkinliği veya 
baygınlığı belirtileri

olan hastanın serin 
bir ortama götürül 
mesi ve üzerindeki 
sıkı giysilerin çıkartıl
ması gerektiğini 
anlatan Dr. Güler, 
"Hasta sırtüstü 
yatırılmalı ve ayakları 
vücut seviyesinden 
30 santimetre yük
seltilmelidir. Şuuru 
açıksa ağızdan sıvı 
verilmelidir. Bilinci 
kapalı hastaya ağız
dan sıvı veya katı 
herhangi bir şey 
verilmemeli. Hemen 
en yakındaki sağlık 
kuruluşuna 
götürülmelidir" 
ifadelerini kullandı. 
Aşırı ısının, vücudun 
ısıdan korunma 
mekanizmalarını 
bozacağını hatırlatan 
Dr. Yavuz Selim 
Güler. "Sıcak çarp
malarında v.ucut ısısı 
40 santigrat 
derecenin üzerine 
çıkar, metabolizma 
durur ve hızlı doku 
zararı gelişir. Sıklıkla 
aşırı sıcak dalgaları 
sırasında, iyi 
havalanamayan ve 
nemli binalarda

yaşayan yaşlı hasta
larda, yoğun fiziki 
aktivite sırasında 
görülür. Ayrıca, sıcak 
yaz gününde, araba
da kilitli olarak 
bırakılan çocuklarda 
da sıcak çarpması 
görülür. Sıcak çarp
ması olan kişilerde 
terleme mekaniz
maları bozulduğu 
için terleme olmaz ve 
cilt kuru bir hal alır. 
Tedavi edilmemiş 
sıcak bitkinliği sıcak 
çarpmasına iler
lemişse aksine cilt 
nemli olur. Sıcak 
çarpmalarında has
tanın şuuru giderek 
kapanır, nabız sayısı 
ve dolgunluğu azalır. 
Tedavi edilmezse 
daima ölümle sonuç 
lanın Sıcak çarpması 
belirtileri olan has
tanın önce'hızlıca 
sıcak ortamdan uzak
laştırılması, giysi
lerinin çıkartılması ve 
üzerine ıslak havlular 
konulması gereklidir, 
ayrıca hastanın en 
kısa süre de hasta 
neye götürülmesi 
gerekir" 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 513 20 66
TEK İşletme . 513 45 03 
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 5T3 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
24 Haziran 2006 Cumartesi 

ÖZLEM ECZANESİ
25 Haziran 2006 Pazar 
MURAT ECZANESİ

MBHÜ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2475 

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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MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ_____________
KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

PHILIPS
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TÜM KALİTELİ MARKALAR
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK
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"SAqlAIVlLlk VE EsTETİk BİZİM İŞİMİZ”
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ
OÖRMEDIN KflRflR VKRMBYtN

SIDING CEPHE KAPLAMA" 
OTOPARK 
Yl> 11 ALAN

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI

"MU r ıımı

ZÜMRÜT EVLE

! Detaylı Bilgi ve
İr t ib.ıt Büroıu .* 

i Hisar Msh. 
ii.ıyM} Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94
www. bey taslnseet. net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

MIMH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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ilgilenmeye geliyoruz...
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Kültür Markaıl v. Katlı Otopark altındaki lıyarlarlna açık arttırma II. kiracı aranıyor

Bilete dükkanlar ha verilecek
Sealife Bar açıldı

Güne Baku1
Kadri GÜLER
keılıl gtılartnihnlmall.üom

Gemlik Gübre sosyalleşiyor
Oıolleitlrme Yükeok Kutulu tatahndan 

Yıldırım Şirketler Grubuna aatılan Ganilik 
Gübıa Sanayi A,Ş, yetvet* yetvetp Ganıllk'ln 
totyal yaşamını tanklandlınıoyo başladı.

Utun tamandır tattı tedatıt çalışmaların 
yürütüldüğü fabrikada, Amonyak labtikatı 
yonldan üratlına sokuldu mim doğalgat fiyat
larının yOkoehueol nedeniyle yeniden kupu 
fildi, /ekele'de faaliyete geçirilerek çalış
malara hıt varildi, Bevamı tayfa 7'da

Gemlik Beladlyetl'ne alt Kültür Marketi altında
ki 1 adat kuaför talonu, 1 adat kafeterya talonu 
İla Katlı otopark altındaki boş adat İşyeri 3 yıl 
lığına belirlenen muhammen badatlar üzerinden 
açık arttırma İla kiralanacak. Habarl tayfa 3'do

Gemlik Gübre Sanayi Fabrikası İçindeki tat 
tauıantın halka açılmatından tonra, cumaı 
tost günü akşamı da Sealife Bar, hizmete 
açıldı. Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı AH 
Rıta Yıldırım, fabrikayı totyal alan haline 
getirmeye başladıklarını töyledl. Sayfa 7'de

OÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
"İyi bir gelecek Ayken*: ile boşlor" 

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladıüyıtlı

r

Gemlik • Oılı.nnı.tzi yolu 2. Kın. 
Uıııurboy P«ı>«tb<ılıçclcı Mevkii 

I rl: 513 50 04 GEMLİK
www.sykentllkogretlm.k12. tr

Deneyimli kcıdromuz ve 
çctgclft) eğitim .Hil.ıyı>ıyl.ı

izler
ilOOd->1007

VILI ÜCRB 
SINIFLAR 
ANA SINIFI 
I.SINIF

yetkin Öfrl okuluz
I öll İM vo öâNFlİM

OKULUMUZUN Hoıgöı tUUdür, ■altakıı, Olaylara profaıyonBİlIklt yaklaın va uhını, t’imılıdıı, yalıtmalarım planlar ve ııyuıılaı, Fvımıntddlı, v«iln ayak ııydıninenim bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yiiılllklaıa ayiktıı, Otlrâg odaklıdır. paylaemtuıdıij lloı anman vo har komi ile öıvoıl İle valıyır, Vofnknıtlıı, ılo.ilnıım n.ln umıtınna,
AAnauAİı ■■ lürakll «flitim llkaal İla hnıvkat atlti', Kaıaılı va tut minin, kamil kat at lanın voılı v« ııyuıılm, ÖıuOvmıl tmmlıı
OORBNGILtR; ||>ı yanla ya har ortamda ktmllııl lapallar, t?ııq«l taıııınaa, "HAŞAHACAûlM" dm yB bnym ıı

o

SINIF 
SINIF 
SINIP 
SINIF 
SINIF

r. SINIF
II. SINIF

I I FİRİMİZ 
FİYAT 
3.300 YTL 
4.000 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.780 YTL 
4.760 YTL

Not! Üuı.tlmlınlM r flitim öüı.thn, 
yumuk, »mvl» v<» M'V dnlılldlı

lnfodjgomllkkorfozynxotoel.com
http://www.sykentllkogretlm.k12
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kardelenler...
Ayşe Kulin’den bir mektup aldım. Mektubunda Doğu 

Anadolu'da karşılaştığı Gülay’la yaptığı sohbete yer vermiş.
Ben de mektubun virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşmak 

istiyorum.
Çünkü bu ülkede çok Gülay var.. Ve destek bekliyorlar.
Çıkış noktamız eğitimden geçiyor.
Özellikle kız çocuklarımızın eğitimi çok önemli.
Umuyorum ve diliyorum ki Körfez Okurları da olanakları 

ölçüsünde destek verirler Kardelenler’e..
Sevgili UNICEF Dostu
UNlCEF'le çıktığım Doğu Anadolu gezisinde on iki yaşındaki 

Gülay bana içini döktü:
"Babam beni geçen yıl okuldan aldı. Annem, babam ve 

kardeşlerim, ailecek geçim zorluğundayız. Annemle babamın 
yardıma ihtiyacı var. Hem onlara yardım etmek hem de ders 
çalışmak benim için çok zordu. Okulu bırakmak istemedim fakat 
başka seçeneğim yoktu. Okulu bırakırken çok üzüldüm ama 
okula devam etsem bile geleceğim için fazla bir şeyin 
değişmeyeceğini de biliyordum. Düşünüyordum ki nasıl olsa 
yakında ablam gibi ben de evlenecektim, küçük yaşta benim de 
sorumluluğunu yükleneceğim çocuklarım, bir ailem olacaktı."

Gülay gibi nice kızların hikayesi artık "güzel son"la bitebil! 
yor. UNlCEF'in becerikli gönüllüsü, Gülay'ın annesiyle babasını 
ikna etmiş. Gülay'ın eğitimini tamamladıktan sonra çok daha iyi 
bir geleceği olacağını, güzel bir ücretle işe girebileceğini; kendi
sine ve onlara çok daha iyi bakacağını anlatmış. Ayrıca Gülay 
okula dönerse eğitime destek olarak UNlCEF’in önerileri ile 
devletin verdiği aylık 25 YTL'ye yakın 'şartlı nakit transferi'nden 
ailesini haberdar etmiş.

Gülay şimdi okulda.
Başarı Sağlandı. Ancak Daha Yapılacak Çok İş Var...
Daha binlerce kız çocuğunu bu mutlu sona ulaştırmak için 

UNICEF, "Haydi Kızlar Okula" kampanyasını 2003'den beri 
destekliyor. Son iki yılda bu programla 177,000 kız çocuğu, 
87,000 de erkek çocuğu okula başladı. Küçümsenmeyecek bir 
başarı. Ancak daha katedecek çok mesafe var; 500,000 kız 
çocuğumuzu süratle okula kaydettirmemiz lazım.

Bazı yerlerde halâ, aile ve toplum baskısı ile kızlarımız 
evlerde küçük kardeşlerine bakmak, tarlada çalışmak için okula 
gönderilmiyor. Bunun için özel eğitimli gönüllülerimizi seferber 
ettik. Köy köy dolaşıyor, aileleri ikna etmeye çalışıyorlar. Başarılı 
da oluyorlar. Yalnız bu yetmiyor. Bazı görünmeyen masraflar var.

Okul kitapları ücretsiz ama önlük, ayakkabı, çanta, defter, 
kalem epey para tutuyor. UNICEF bazı yoksul bölgelerde bunları 
ailelere sağlayacak.

Okula ihtiyaç olan yerlerde prefabrike derslikler kurulacak. 
Bunlar, tahmin edeceğiniz gibi maliyeti düşük, kurulması kolay 
ve en az 35-40 yıl dayanan yapılar.

Hepimizin Desteği Önemli
UNlCEF'in gönüllü bir sözcüsü; vatanını seven, insan hakları

na, çocuk haklarına yürekten inanan bir insan olarak size 
sesleniyorum: Gelin okul yüzü görmeyen ya da okulu erkenden 
bırakmak zorunda kalan kızlarımızı tarlalardan, ev işlerinden kur
taralım. Bir an evvel ait oldukları yere, okullarına gitsinler. Daha 
sağlıklı yaşasınlar, eğitimli olsunlar, daha geç evlenip, daha az 
çocuk doğursunlar.

Binlerce Gülay İçin...
UNICEF bütün gelirini gönüllü katkılardan sağlamaktadır. 

Sizden UNlCEF’e desteğinizi rica edebilir miyim? Tek seferlik 
katkı çok makbule geçecektir. Ancak, "her an vazgeçebileceğiniz 
aylık bir katkı" iş planımızı daha sağlıklı yapmamıza yarayacak
tır.

Yardımlarınızı isterseniz doğrudan aşağıdaki UNICEF Türkiye 
Milli Komitesi hesap numarasına (Şekerbank T.A.Ş. Bilkent 
Teknopark Şubesi Hesap No: 3333) yatırabilir ya da 
http://www.unicefturk.org/menuvar06.php adresini ziyaret ederek 
yapabilirsiniz.

Çocuklarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz sınıflarını geçti; 
Eylül’de tekrar okula döneceklerinden emin olarak tatil yapıyor. 
Fakat böyle sevinçleri tatmayan çok çocuk var.

Bizden desteğinizi esirgemeyin.
En derin şükranlarımla, saygılar sunuyorum. Ayşe Kulin 
Not: 50 YTL ve üzeri bağışlarda imzaladığım Kardelenler 

kitabım size ulaştırılacaktır.
Detaylı Bilgi için: UNICEF Türkiye Milli Komitesi Ankara Ofisi 
0 312 290 33 13 - 290 33 90
UNICEF Türkiye Milli Komitesi İstanbul Ofisi
0 212 252 52 22 - 0 212 249 66 86 www.unicefturk.org

Saadet Partisinden sünnet şöleni
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği 
"Sünnet Şöleni"ni bu 
yıl da düzenledi. 
Saadet Partisi 
İlçe Teşkilatından 
yapılan açıklamada, 
bugün saat 13.30 da 
Gurup Aile Çay

Bahçesi’nde 
düzenlenen geleneksel 
sünnet şölenine 
partinin eski Adalet 
Bakanı Şevket 
Kazan'ın da katılacağı 
bildirildi.
Her yıl düzenledikleri 
sünnet şöleni ile 
fakir ailelerin 
çocuklarını sünnet 
ettiren Saadet 
Partisi İlçe Teşkilatı

birçok çocuğu sünnet 
ettirerek ailelerin 
dualarını alacak.
Yapılan açıklamada 
ayrıca, bu 
akşam Belediye 
Düğün Salonu’nda 
Şevket Kazan'ın 
konuşmacı olarak 
katılacağı "Manevi 
Tahribat ve Çözüm 
Yolları" konulu 
konferans verilecek.

I Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ortak bir 
kent kültürü oluşturup, 
BursalIların yaşadıkları 
kentin tarihi ve 
doğal güzelliklerinin 

farkına varmalarını 
sağlayarak, koru
malarını amaçlayan 
Kentimiz Geleceğimiz 
Projesi’ne gönüllü 
destek veren 40 kişiye 
şükran plaketi verildi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi, BUSKİ 
Tesisleri’nde kent 
gönüllülerine şükran 
plaketi verildiği 
törende yaptığı konuş
mada, bir kentin onu 
koruyan ve sahip çıkan 
bir toplumla var ola
bileceğini söyledi. 
Kente ait aidiyet 
bağlarını güçlendirmek 
amacıyla başlattıkları 
projenin yıllarca devam 
etmesi gereken uzun 
soluklu bir çalışma 
olduğunu belirten 
Ekmekçi, “Şehirler, 
medeniyet zincirinin 
birer halkasıdır. Bir 
şehrin medeniyet için
deki yerini, oranın 
hemşehrileri tayin eder.

Bundan dolayı 
Bursa’da yaşayanların 
medeniyetlere ev 
sahipliği yapan, tarihi 
ve doğal güzelliğe 
sahip bir kentte 
yaşadıkları için tarihe 
karşı sorumlulukları 
bulunmakta. Biz de 
Bursa’da yaşayanların 
kente aidiyet bağlarını 
güçlendirmek için 
başlattığımız bu pro 
jeye herkesin katılımını 
bekliyoruz” dedi. 
Ekmekçi, BursalIların 
kentle olan sosyal 
bağlarını güçlendirmek, 
yaşadıkları kentin 
farkına varmalarını 
sağlamak, bu şehrin bir 
parçası olduklarını his
settirmek ve şehrin her 
türlü değerine bu bil
inçle sahip çıkmalarını 
sağlamak için başlat
tıkları sosyal dönüşüm 
projesi hedeflediği 
başarıya ulaşmasının 
verilecek desteğin 
çoğalmasıyla mümkün 
olabileceğinin altını 
çizdi.
Bulut: "Kentler, 
kentlileri ile bir 
bütündür” 
Büyükşehir Belediyesi

Yerel Gündem 21 
Genel Sekreteri Tahsin 
Bulut’ta, bir kentin, 
kentlileri ile bir bütün 
olduğunu vurgula
yarak, “Siz kendinizi 
kente ait hissetmez, 
kendinizi onunla 
bütünleştirmezseniz, 
kent de sizi kendine ait 
kılmaz. Onun içine 
giremez, onun ruhuna 
katılamazsınız. O 
kentteki yaşam tarzını 
belirleyen, kent yöneti
minden çok kentlilerin 
kendisidir. Kentlilerin 
davranışları ve yaşam 
tarzları, kent yöneti
minin işini kolaylaştırır 
veya zorlaştırır. Bunun 
için bu proje Bursa’nın 
geleceği için büyük 
önem taşıyor. Bundan 
dolayı diyoruz ki 
‘Kentimiz Geleceğimiz’. 
Bilim camiasından, 
mahallelere, kadın
larımızdan gençlerim
ize, hemşehri dernek
lerinden gönüllü kuru
luşlara kadar *
Bursa’daki herkesin 
katılımı ve katkıları ile 
Bursa ’mızın geleceğini 
birlikte biçimlendire
ceğiz." diye konuştu.

'Gemlik Körfez' internetle mgemlikkorfezgazetesiconı

http://www.unicefturk.org/menuvar06.php
http://www.unicefturk.org
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Kültür Merkezi ve Katlı Otopark altındaki işyerlerine açık arttırma ile kiracı aranıyor
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ietfıyı dükkanları liraya Mİd
Gemlik Belediyesi’ne ait Kültür Merkezi altındaki 1 adet 
kuaför salonu, 1 adet kafeterya salonu ile Katlı otopark 
altındaki beş adet işyeri 3 yıllığına belirlenen muhammen 
bedeller üzerinden açık arttırma ile kiralanacak.

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

Yazı YOK UM
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi’ne 
ait Kültür Merkezi 
altındaki iki 
dükkan ile 
Orhangazi 
Caddesi’nde 
bulunan katlı 
otopark yanındaki 
binanın altındaki 
beş dükkan 
açık artırma ile 
kiraya verilecek. 
Gemlik’teki yerel 
gazeteler yerine 
Bursa Hakimiyet 
Gazetesine 
verilen ilanda

uzun süredir 
boş duran ve 
vatandaşlar 
tarafından merak 
edilen Cumhuriyet 
Mahallesi 
Manastır mevkii 
Kültür Merkezi’ndeki 
1 adet Kuaför 
Salonu, ile 1 adet 
Kafeterya Salonu 
açık artırma teklif 
usulüyle 3 yıllığına 
kiraya verilecek. 
Bu dükkanların 
muhammen 
bedelleri ise 
Kuaför Salonu’nun 
250,00 YTL.

Kafeteryanın ise 
500.00 YTL 
olarak belirlendi. 
Yine Gemlik 
Belediyesi’ne 
ait olan Hamidiye 
Mahallesi 
Orhangazi 
Caddesi Hal Sokak 
Katlı Otopark 
ek binasında 
bulunan 5 adet 
dükkan aynı 
şekilde açık 
artırma teklif usulü 
ile 3 yıllığına 
kiraya verilecek. 
Dükkanlardan 
köşede bulunan

1 nolu iş yerinin 
600,00 YTL.
2 ve 3 nolu 
iş yerlerinin 
500,00 YTL.
4 ve 5 nolu iş 
yerlerinin ise 
450,00 YTL. 
olarak belirlendi. 
Her iki yerde 
bulunan iş yerlerinin 
5 Temmuz 2006 
Çarşamba günü 
saat 14.00 de 
Belediye Encümeni 
huzurunda 
ihalelerinin 
yapılacağı 
duyuruldu.

Seyyar manavlar istediği yerde tezgah açıyorlar

rkesin 
kılan İle I 
öleceğim | 
andire- I 
înuştu. I

BSİ.COm

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu görüntüler/ 
Gemlik'in en işlek 
caddesi olan İstiklal 
Caddesi’ndeki Gürle 
İş Merkezinin önü. 
Gün Pazar ve 
Belediye 
Zabıtası’nın olmadığı 
günlerden biri. 
Yani, seyyar manavın 
istediği yere 
tezgahı rahatlıkla 

•açabileceği zaman.
Belediye dükkan* 

, larının 500-600 
‘YTL'ye kiraya 
çıkarıldığı bir zaman
da en işlek yerlerden 
biri olan İstiklal 
Caddesi’nde rahatlık
la tezgah açıp, 
kim senin engelleme
sine gerek kalmadan 
ve kira ödemeden

ürünlerinizi rahatlıkla 
satabiliyor.
Meyvaların bollaştığı 
bu günlerde 
her köşede bir 
seyyar manavın

yer'de ve araçlarında 
satış sapmasına . 
yıllardır düzen 
getirilmediğinden 
şikayetçi olan 
vatandaşlar *

Belediyeden 
Köylü Pazarı 
kurulmasını ve 
seyyar manavların 
burada satış yap
masını istiyorlar.

Giyim kuşam üzerine !...
Biz de tesettürle başlayan İslami kıyafet 

denen giyinme tarzı, bir İslami giyimi değil, 
Arap giyimidir...

Aşırı sıcağın getirmiş olduğu özel bir gi 
yinme tarzı. O iklime uygun..

Karikatürlere konu olmuş “umacı gibi” 
kara çarşafta Suudi Arabistan’ın “Vahabi” 
mezhebinin (en tutucu, bağnaz olanı) ürünü.

Biz Türkler, “Vahabi” olmak istemeyiz 
herhalde..

İslam da nasıl çok çeşitli “tarikler” varsa, 
çeşitli giyim biçimleri de var..

Afrika’daki zenci din kardeşimiz, peşta
mal içinde şallak mallak dolaşırken, ne yap
sın sıcağa uymak zorundadır ve haklıdır...

Diyelim ki bir Eskimo putperestliği bırak
tı, Keiime-i şahadet getirdi, müslüman oldu. 
Adam nasıl giyinecek. Adamcağız, arap gibi 
giyinip soğuktan donup ölecek mi?

Hadi buna cevap verin..
Oralar da 6 ay gündüz, 6 ay gece, oru

cunu nasıl açacak? Biraz sanal düşünelim...
İslamiyet Arabistan’da değil de soğuk 

iklimlerde mesela İsveç’te tebliğ edilseydi, 
bütün Arap alemi o sıcakta kürkle mi dolaşa
caktı?..

Nitekim o kadar sıcakta yaşamayan, hatta 
soğukyerleri olan İran Müslümanları pan
tolon giyiyor, ceket, palto da... Boyunbağı

I takmıyorlar, oda Batıya karşı olduklarını 
gösteren simgesel bir davranış.. Aslında gı 
cıklık...

Demek ki olabiliyor. Demek ki bunun 
“standardı” yok...

O halde akıllı olmalı, Arap gibi dolaş
maya çalışmamalıyız..

Sırf “Atatürk devrimlerine muhalefet ede
ceğim diye” Arap gibi giyinmeye çalışmakla 
yalnızca gülünç oluruz..

Müslümanlığın söylenen büyük yer
lerinden biri olan Mısır’da kadınlar etekte 
giyiyor, pantolon da...

Gerçek saçının üzerine peruk takmak gibi 
acayipliği de Mısır’da olmadığını görenler, 
yaşayanlar anlatıyor..

İslami giyim kuşamı siz biliyorsunuz da, 
onlar bilmiyorlar mı ?..

Bir düşünün; amaç erkeğin saçtan tahrik 
olmasını önlemekse, peruktan (başka 
kadının saçı) tahrik olmayacak mı? İnsan 
vücudunda saç ve tırnak ölü dokulardır, 
canlının beş duyusu, her türlü iyi—kötü ile 
tişimi yapar.

(Hekim olduğum için tıbbi olarak anlatıyo
rum.)

Türk Müslüman oL. Arap çocuğu olma, 
ona özenme, O sana özensin... (Hacca 
gidenler Arapların pisliklerini anlatıyorlar.)

Eğer İslam dini yalnızca bir Arap dini di 
yorsan, siz haklısınız..

Onlar gibi giyinin, yaşayın, 4 hanımla 
evlenin, Arab’a benzeyin...

Yok eğer İslam dini “Evrensel-bütün 
insanlar için) bir dinse ben haklıyım..

Aslında işin özü; Ne giyersen giy 
“amelin”, için, vicdanın önemlidir..

Giyim,kıyafet işin dış yüzüdür, biraz da 
aldatmacadır...

Çünkü iman, insanın saçında veya 
orasında burasında değildir..

Yüreğimde, kafasındadır...

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
BS%25c4%25b0.COm
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Bursasporlular sampivonluCT gemi je kutladı İM MlteMül
örnek miImi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Seri-A'da mutlu 
sona ulaşarak 
Türkiye Süper Ligine 
çıkan Bursaspor, 
şampiyonluğunu 
gemide eğlenerek 
kutladı.
Cumartesi günü 
akşam kiralanan 

açık gemi ile denize 
açîlan Bursaspor'lu 
idareci, taraftar 
ve futbolcular 
gecenin geç 
saatlerine kadar 
Körfez turu attılar. 
Belediye İskelesin
deki geminin her 
yanını Bursaspor 

bayrakları ve yeşil 
beyaz flamalarla 
donatan taraftarlar 
iki yıl aradan sonra 
yeniden merhaba 
dedikleri süper 
lige çıkış kutla
malarında 
gönüllerince 
eğlendiler.

Gemlik 
Bursasporlular 
Derneğinin 
organizasyonunda 
düzenlenen 
şampiyonluk gecesi 
kutlamasının denizde 
yapılması misafirlere 
unutulmaz bir gece 
yaşattı.

Yıldırım Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, geri 
dönüşüme atılan 
çek yat ve koltuk 
gibi ev eşyalarını 
onarıp, ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıtıyor.
Yıldırım Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü'nün 
başlattığı örnek 
uygulama 
çerçevesinde, 
son olarak Ulus 
Mahallesi'nde 
ikamet eden bir 
aileye onarımdan 
geçirilen ev 
eşyaları teslim edildi. 
Belediye, Başkanı 
Özgen Keskin’in 
de hazır bulunduğu 
teslimat şırasında, 
ihtiyaç sahibi 
ailenin mutluluğu 
görülmeye 
değerdi.
Personelini 
kutlayan ve 
projedeki başarının 
devamını dileyen

Başkan Keskin, 
Türk toplumunun 
sosyal dayanışmaya 
büyük önem 
verdiğini söyledi. 
Belediye olarak 
ürettikleri sosyal 
dayanışma 
projeleriyle 
ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaşmaya 
çalıştıklarının 
altını çizen Keskin, 
“Açıkçası 
kimsesizlerin 
kimsesi olmaya 
çalışıyoruz. 
Amacımız, 
vatandaşlarımızın 
isteklerine 
gücümüz 
yettiğince cevap 
verebilmek. 
Halkımızın, 
çöpe attığı ev 
eşyalarını belediye 
olarak alıyor 
ve gerekli bakımı 
yaptırıp ihtiyaç 
sahiplerinin 
kullanımına 
veriyoruz” dedi.
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Yeni imajıyla hizmetinizde 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'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

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan | 
'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

Gedelek Köyü altı 
Orhangazi'den sonra 5. Km. 

Tel : (0.2241 586 52 66 
ORHANGAZİ

MTM ALABALIK ^»11^1 Eli tesisleri

W. KW VMI® ÇEVl

m, a.M4.SW

w .

►► Köy Kahvaltısı
►► Balık Çorbası
►► Gözleme
►► Kiremitte Kaşarlı Alabalık
►►Kiremitte Kaşarlı Mantar
►►Piliç Çevirme
►►Meze Çeşitleri
►►Mangalda €t
►►Kuzu Pirzola
►►Çöp Şiş
►►İnegöl Köfte
►►Kaşarlı Köfte
►►Kasap Köfte
►►Kuzu Külbastı

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 ~ |
BalıkpazarPnda 115 m2 ^+1 Satılık Daire

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

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve b 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macîde fiZÂLP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Olplar Turnuvası’nın şampiyon takımına Güzel'den moral yemeği
Seyfettin Ş.EKERS.ÖZ
Olgunlar 
Turnuvası’nın 
tek şampiyonu 
Güzel Nakliyat, 
bugün oynayacakları 
ilk maçlarına 
moralle çıkacak.
Düzenlenen Olgunlar 
Turnuvası’nın en 
büyük şampiyon 
adayı olarak 
ilk maçlarına 
çıkacaklarını 
söyleyen Güzel 
Nakliyat futbolcuları 
rakiplerine göz 
dağı vermekten 
kaçınmadılar.
Turnuvada daha 
önce olduğu 
gibi yine şampiyon 
olacaklarını dile 
getiren Güzel 
Nakliyat futbolcuları
na Faruk Güzel 
Bursa Eti Güzel'de 
moral yemeği verdi. 
Oynayacakları 
tüm maçları farklı 
kazanacakları 
iddiasında bulunan 
Güzel Nakliyat takımı

kendilerine hiçbir 
takımın rakip 
olamayacağını 
belirterek, 
"Bu yıl yine 
biz şampiyon 
olacağız" dediler.

Neşeli bir havada 
başlayan moral 
gecesinde eski 
futbolcuların 
konuştuğu tek 
konu yine futbol 
ve Gemlikspor oldu. 

Faruk Güzel'in 
Gemlikspor'a 
yeniden başkan 
olmasına sevindik 
lerini söyleyen 
eski topçular, 
Gemlikspor'un 

geleceği için 
ellerinden ne 
gelirse yardımcı 
olacakları vadinde 
bulundular.
Bugün ilçe Atatürk 
stadında oynanacak 

Turnuvası B grubu 
maçında Güzel 
Nakliyat ile Petrol-lş 
takımları saat 
18.00 de kozlarını 
paylaşacaklar.

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK ■ ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Zeytinspor sezonu mağlubiyetle kapadı 3-6
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2005-2006 futbol 
sezonu Genç 
Bayanlar Futbol Ligi 
C grubunda oynayan 
Gemlik Zeytinspor 
Bayan Futbol Takımı, 
kendi evinde oynadığı 
son maçında
İzmir Elit Çimenspor'a 
6-3 yenildi.
Dün saat 11.oo’de 
ilçe Atatürk Stadında 
oynanan sezonun 
son maçında bir 
önceki maçta 
yaşanan sakatlıklar 
bu kez yaşanmadı. 
Havanın da sıcak 
olması nedeniyle 
oldukça zorlanan iki 
takım futbolcuları 
yine de maçtan 
kopmayarak centil
mence mücadele 
ettiler. Maçın henüz 3. 
dakikasında Gamze 
ile 1-0 öne geçen 
Zeytinspor, 
8 dakikada Güler ile 
17 ve 22 dakikada

Gerçek'in attığı 
gollerle 3-1 
geriye düştü. 
43 dakikada yine 
Gamze'nin attığı 
golle Zeytinspor 
ilk yarıyı 3-2 
yenik kapadı. 
İkinci yarının başla
masıyla kalesinde 
dördüncü golü gören 
Zeytinspor, yakaladığı 
gollük fırsatları 
değerlendiremeyince 
60 ve 65 dakikalarda 
yediği gollerle 
6-1 yenik duruma 
düştü. 66 dakikada 
Zeytinspor'un 
golcüsü Gamze 
takımının ve kendinin 
üçüncü golünü rakip 
ağlara bıraktı. Maçın 
kalan dakikalarında 
her iki takımda gol 
atamayınca maç 
konuk ekip İzmir 
Elit Çimenspor'un 
6-3 galibiyetiyle 
sona erdi.
SAHA :

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Akın Uzun (8) 
Eyüp Edizer (8) 
Bircan Cesur (8) 
ZEYTİNSPOR : Sedef 
(4) (Serap 6) Esin (8) 
Elif (7) Deniz (6) 
Duygu (7) Aylin (6) 
İmren (6) Gül (7) 
Gamze (8) Pelin (7) 
Mine (5) (Şafak 4) 
ELİT ÇİMENSPOR :

Açelya (5) (Ayşenur 
5) Yeliz (7) Nilüfer (7) 
Aygül (7) Aslı (8) 
Gerçek (8) Sümeyra 
(6) (Asiye 7) Gülsüm 
(7) Dilan (7) Güler (8) 
Kardelen (7) 
GOLLER : Dk. 7-43-66 
Gamze (Zeytinspor) 
Dk. 8 Güler, Dk. 17- 
22-65 Gerçek, Dk. 46 
Asiye, Dk. 60 Aslı 
(Elit Çimenspor)

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve 

EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ... 
EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDC DAVtTİYt BASILIR
Zengin çeşitlerimizi görmeden kcıror vermeçin
Körfez Ofset İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel1 (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Sealife Bar açıldı Kadri GÜLER
Güne Bakış

Gemlik Gübre Sanayi Fabrikası 
içindeki restaurantın halka 
açılmasından sonra, 
cumartesi günü akşamı da 
Sealife Bar, hizmete açıldı. 
Kalabalık davetli topluluğunun 
katıldığı gecede konuşan 
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Yıldırım, fabrikayı sosyal 
alan haline getirmeye başladık
larını, fabrika içine iki otel ile 
olimpik bir yüzme havuzu 
yapacaklarını söyledi.
Yıldırım, açılan tesislerin.Gem- 
lik’in yaşamına renk katacağını, 
amaçlarının kar elde etmek 
olmadığını belirterek, bu alan
ların dolması için destek istedi. 
Sealife Bâr açılış gecesi, 
Grup EDYA’nın coşkulu 
müziği ile gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar sürdü.

Gemlik Gübre sosyalleşiyor
Gemlik Gübreyi alanlar çok büyük akıllılık 

etti.
Aydınlar Çiftliği’nin kuru arazisinin satıldığı 

fiyat konuşulduğu gibi ise, Gemlik Gübre 
bedavanın da bedavası satılmış.

Zaten Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Rıza Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesine aylar 
önce yaptığı açıklamada bunu gizlemiyor.

Yıldırım ailesi fabrikayı aldıktan sonra işçi
lerin çalışmalarına devam kararı aldı.

Bugüne kadar işçi temsilcilerinden olum
suz bir açıklama gelmedi.

Serbest Bölgenin yanıbaşında üreticiye 
gübre üreten Gemlik Gübre, liman işletmeciliği 
de yaparken, işletmedeki atıl durumda olan iş 
yerlerini ve lojmanları da hizmete açtı.

Kullanılmayan lojmanların Gemlik halkına 
kiraya verilmesi, işletmenin restaurantının 
halka açılması ardından, cumartesi günü de 
Sealife Bar hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Yıldırım, tesislerin Gemlik’in sosyal 
yaşamına renk katması için çalıştıklarını, kar 
amacı gütmeden maliyetine fiyatlarla restau- 
rant ve barı hizmete soktuklarını söyledikten 
sonra iki yeni otelin hizmete açılması için 
çalışma başlattıklarını, bir de sahile olimpik 
ölçülerde yüzme havuzu yapacaklarını bildirdi.

Bu, Gemlik Gübre’nin ilçemizin sosyal 
yaşamına yerel yönetimlerin yapamadığını 
yapmak anlamına geliyor.

Gemlik Gübre, Gemlik’e renk katacak.
Gemlikliler olarak bu iişletmelerin işlemesi

ni sulandırmamahyız.
Yaşadığımız acı örnekler ortada.
İşletme sahipleri de müşteri portföyüne 

dikkat etmeliler.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
(JSISAN)

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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93 müzede 777 güvenlik 
personeli çalışıyor

Sözleşmeli öğretmene tatil maaşı
Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç, 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in soru öner
gesine verdiği yazılı 
yanıtta, bakanlığına 
bağlı 93 müzenin 
tamamında depo 
bulunduğunu bildir
di. Koç, bu müzelerin 
koleksiyonlarında 
bulunan taşınır 
kültür varlıklarının 
teşhir ve tanziminin, 
bakanlığın uzman
larınca dünyadaki 
gelişmeler takip 
şdilerek sık sık gün- 
cellendiğini ifade etti. 
Müzelerin iç güven
liğinin, bakanlık 
personeli, koruma 
güvenlik görevlileri 
ve bekçilerle sağ
landığını belirten 
Koç, bazı müzelerin 
dış güvenliğinin ise 
hizmet alımı yoluyla 
özel güvenlik şirket
lerince gerçekleşti 
rildiğini kaydetti. 
Koç, bu müzelerde 
268'si koruma güven
lik görevlisi, 509'u 
bekçi kadrosunda

olmak üzere toplam 
777 güvenlik perso 
neli çalıştığını, bu yıl 
için 144 kişinin, 
hizmet alımı yoluyla 
ihtiyaç duyulan 
müzelerde istihdam 
edileceğini bildirdi. 
Güvenlik konusunda 
ek önlemler alınması
na ihtiyaç duyulan 
müzelerde, bu 
müzelerin talepleri 
de dikkate alınarak 
hizmet alımı yoluna 
gidildiğini vurgu
layan Koç, şöyle 
devam etti: "Hizmet 
alımı yoluyla çalıştın 
lan personele ilişkin 
konular, hazırlanan 
şartnamelerde detay 
lı olarak belirtilmek
te, bu statüde çalıştı 
rılacak personel titiz

likle seçilmektedir. 
Konuyla ilgili 
şimdiye kadar her
hangi bir ölümsüz 
lukla karşılaşıl
mamışsın 2006 yılı 
için müzelerimizin 
güvenliğinde kul
lanılacak makine 
teçhizat için yatırım 
programında 3 mily
on YTL ödenek 
ayrılmıştır. Ayrıca 
müze ve ören yeri 
gelirlerinden, Döner 
Sermaye İşletmesi 
Merkez Müdürlüğü 
nce 1 milyon 368 bin 
YTL, güvenlikle ilgili 
hizmet alımlarında 
kullanılmak üzere, 
gelen talepler 
doğrultusunda 
mahalline 
aktarılmıştır."

Milli Eğitim 
Bakanhğı'nda 
sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak 
öğretmenlere ek 
ders ücreti ve 
öğretim yılına hazırlık 
ödeneği verilecek. 
Sözleşmeli 
öğretmenlerde 40 
saati doldurma 
şartı aranmayacak ve 
yaz tatilinde izinli 
sayılacaklar. 
"Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına 
ilişkin Esaslarda 
Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Esaslar" 
ile ilgili Bakanlar 
Kurulu Kararı, 
Reşitli Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 6 
Haziran 1978 
tarihinde 
yürürlüğe konulan 
"Sözleşmeli 
Personel Çalıştırıl
masına İlişkin

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Esaslar"ın üçüncü 
maddesinin üçüncü 
fıkrasına, "Milli 
Eğitim Bakanlığında 
norm kadro 
sonucu ortaya çıkan 
öğretmen ihtiyacının 
kadrolu öğretmen 
istihdamıyla 
kapatılamaması 

hallerinde sözleşmeli 
olarak çalıştırılacak 
öğretmenlere ek 
ders ücreti ve her 
öğretim yılı başında 
verilecek öğretim 
yılına hazırlık 
ödeneği" ibaresi 
eklendi.
Aynı esasların 
yedinci maddesinin 
birinci fıkrasına 
da "Milli Eğitim

Bakanlığında norm 
kadro sonucu 
ortaya çıkan 
öğretmen ihtiyacının 
kadrolu öğretmen 
istihdamıyla 
kapatılamaması 
hallerinde sözleşme 
ile çalıştırılacak 
öğretmenlerde 
40 saat şartı aran
maz" hükmü 
konuldu. 
Sözleşme ile 
çalıştırılacak 
öğretmenler yaz 
tatili ile dinlenme 
tatillerinde izinli 
sayılacaklar. 
Hastalık ve diğer 
mazeret izinleri 
dışında ayrıca yıllık 
izin verilemeyecek.

İt
taksit

7 444 2 288
Vaillant Isı Sânayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler- BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 Euro = 1.75 YTL olarak sabitledik!

Peşin 
fiyatına

vade 
veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

uye'nın SCıperrrttntalar'ınöan

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSU AÇILIYOR

YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK
KİMLER KATILABİLİR?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7, 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIKKURSPROGRAMINEDİR?
Her branş için haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

Memurların ceket ve kravat zorunluluğu yok

ÜCRET NE KADARDIR?
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR?
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz 
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?
20 Haziran 2006 tarihinden itibaren okulumuza
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

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

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

Bakanlıklar ve valilik
ler, yaz döneminde 
bölgelerinin iklim ve 
çalışma ortamlarına 
göre ceket giyme ve 
kravat takma 
zorunluluğunu 
kaldırabilecekler. 
Başbakanlığın kılık 
ve kıyafetle ilgili 
hazırladığı genelge, 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
imzasını taşıyan 
genelgede, kamu 
kurum ve kuru
luşlarında görevli 
personelin kılık 
kıyafetinin kamu 
itibarını yansıtacak 
şekilde ve personelin 
yürüttüğü göreve 
uygun olmasını 
sağlamaya yönelik 
olarak "Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında 
Çalışan Personelin 
Kılık ve Kıyafetine 
Dair Yönetmelik"in 
yürürlükte olduğu 
hatırlatıldı.
Yönetmeliğe göre, 
"personelin yaz 
dönemi kılık, kıyafe
tinin, 15 Mayıs-15 
Eylül tarihleri arasın

da uyğulanacağı" 
hatırlatılan 
genelgede, yaz 
kıyafetiyle ilgili 
hususların merkezde 
bakanlıklarca, 
illerde ise valilikler 
tarafından tespit 
edildiği kaydedildi. 
Genelgede, "yaz 
mevsiminin başla
ması, hava sıcaklık
larının bunaltıcı 
düzeylere yükselme
si nedeniyle çalışma 
koşullarında oluşa
bilecek olumsuzluk
ların giderilrhesi, 
hava şartlarından 
kaynaklanabilecek 
verimlilik azal
masının önlenmesi 
ve küresel ısınma 
etkilerinin azaltılması 
amacıyla yönet

meliğin valilikler 
ve bakanlıklarca 
uygulanması" 
istendi.
Genelgeye göre, 
bölgelerin iklim 
ve çalışma ortamları 
dikkate alınarak, 
15 Haziran-15 Eylül 
tarihleri arasında 
makam odaları giriş 
ve çıkışları dahil 
olmak üzere ceket 
giyme ve kravat 
takma zorunluluğu 
kaldırılabilecek, 
öte yandan 
genelgede, önemli 
miktarlarda elektrik 
tüketimine neden 
olduğu vurgulanan 
klimaların, 22-24 
derece arasında 
kullanılması 
istendi.

HALKIMIZIN DİKKATİNE! Unakıtan: “Yurt
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

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.
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 hekimlerin 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 ÖLÇpMÜ TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmak

tadır. Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra 
raporunuzualabili rsiniz.______________________________

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

V SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ
/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında) 

Gemlik • BURSA 
Tel: (0.224) 513 65 29 

513 65 30 
Fax: (0.224) 513 65 18

dışı çıkış harcı 
kalkmıyor”

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, yurtdışı 
çıkış harcının • 
kaldırılmasının bu 
aşamada 
düşünülmediğini 
bildirdi
Unakıtan, CHP 
İzmir Milletvekili 
Kemal Anadol'un 
soru önergesine 
verdiği yanıtta, 
yurtdışı çıkış 
harcına ilişkin 
düzenlemenin, 
kamuda yeniden 
yapılanma çalış
maları kapsamında, 
gümrüklerin yeniden 
yapılandırılması ve 
kaçakçılıkla

mücadele amacıyla 
yapıldığını kaydetti. 
Bütçe gelirlerinin 
artırılmasının 
amaçlandığını da 
ifade eden 
Bakan Unakıtan, 
yurtdışı çıkış 
harcının kaldırıl
masının bu aşamada 
düşünülmediğini 
belirtti.
Maliye Bakanı 
Unakıtan, yurtdışı 
çıkış harcının, dini 
bayramlarda sınır 
komşu ülkelere 3 
günü geçmemek 
üzere seyahat eden
lere uygulanmadığını 
ifade etti.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Fazla kilolara karşı “balon” yöntemi
Neden olduğu 
hastalıklar ve 
toplumsal sorunlar 
nedeniyle kronik, iler
leyici ve önemli bir 
hastalık olarak kabul 
edilen şişmanlığın, 
mideye balon yer
leştirme yöntemiyle 
tedavi edilebildiği 
bildirildi 
İzmir Atatürk Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi Genel 
Cerrahi Kliniği 
Uzmanı Opr. Dr.
Yasin Peker, 
şişmanlığın sadece 
estetik bir sorun 
olarak görülmemesi 
gerektiğine dikkati 
çekerek bu olgunun 
buzdağına benzediği
ni, altında birçok 
hastalık olabileceğini 
söyledi.
Peker, şişmanlığın 
her yaş grubu için 
tehlike olduğunu

belirterek, "şişmanlık, 
kalp ve damar 
hastalıkları, tansiyon 
yüksekliği, şeker 
hastalığı, damar 
sertliği, romatizma, 
beyin kanaması, 
safra kesesi taşı, 
çocuk sahibi olama
ma gibi ciddi sağlık 
problemlerine 
sebep olmaktadır" 
diye konuştu.
Bu sorunları yaşama
mak için fazla kilo 
almamaya özen gös
terilmesi, varsa fazla 
kilolardan kurtulun- 
ması gerektiğini 
ifade eden Peker, 
kilo vermek için 
bir çok yöntem 
bulunduğunu 
mideye balon 
yerleştirilmesini 
bunlardan birisi 
olduğunu söyledi. 
Peker, mide balo
nunun, mide içine

yerleştirilen, keskin 
kenarları olmayan, 
mide içinde hareket 
edebilen, silikondan 
yapılmış içi sıvı dolu 
küre şeklinde bir 
balon olduğunu 
belirterek, 
"Balon yer kapla
yarak kişinin daha az 
gıdayla doymasını ve 
midenin daha geç 
boşalmasını sağlar. 
Bu sayede kişinin 
enerji alımı kısıtlan
makta ve kilo vermesi 
sağlanmaktadır" 
dedi.

Mideye balon 
yerleştirilmesi yön
teminin, şişmanlığın 
tedavisinde uygu
lanan cerrahi ve 
farmakolojik 
yöntemlerden 
tamamen 
farklı olduğunu ifade 
eden Peker, hastaya 
acı, ağrı vermeyen, 
hasta tarafından 
kolaylıkla kabul 
edilebilen, geri 
dönüşümlü, tekrar- 
lanabilen güncel- 
lenebilen bir yöntem 
olduğunu anlattı.

Çocuklarınızı güneşten koruyun
Hacettepe Üniversite
si (H.Ü) Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Songül 
Yalçın, son yıllarda 
cilt kanserinde artış 
olduğunu belirterek, 
"Çocukluk döneminde 
güneşe aşırı maruz 
kalınması, ileride cilt 
kanseri olma riskini 
artırıyor" dedi.
Yalçın, yaz dönemiyle 
birlikte çocukların 
Güneş'te çok fazla 
kaldıklarını, bunun da 
sağlıklarını olumsuz 
etkilediğini söyledi. 
Güneşlenmenin ilk 
etkisinin, deride 
Güneş yanığı ve 
eritem (kırmızı dökün- 
tülü bir hastalık) 
olduğunu belirten 
Yalçın, melanin (koyu 
renkli pigment) 
üretiminin uyarılması 
sonucu bir kaç 
gün içinde 
bronzlaşma 
olduğunu, böylece 
derinin en dış 
tabakasının kalın

laştığını ve derinin alt 
tabakalarına ultravi 
yole (UV) radyasyo 
nun geçişinin azal 
dığını söyledi. Deri 
tipine bağlı olarak 
kızarıklık ve bronzlaş
ma döneminin değişe
bileceğini belirten 
Yalçın, "UV radyas 
yonla kronik temas, 
kan damarlarında 
değişikliklere, çillere, 
benlere yol açıyor ve 
kahverengi deri 
değişiklikleri oluyor. 
Bu durum derinin 
yaşlanmasını artırıyor. 
Bronzlaşma ilk başta 
güzellik diye kabul 
edilebilir. Ama uzun

dönemde baktığımız
da, derinin yaşlan
masını artırıp, 
elastikiyetini kaybet
tiriyor. Kırışıklığa 
yol açıyor"dedi. 
Son yıllarda cilt 
kanserinde artış 
olduğuna işaret 
eden Yalçın, deri 
kanserinden ölüm
lerin, Güneş'e maruz 
kalmaktan dolayı 
benlerde gelişen ve 
daha sonra bütün 
deriye yayılan "maling 
melanom" adı verilen 
kanser türünden 
kaynaklandığını 
söyledi. Yalçın, "Bu 
hastalığa özellikle

erken yaşlarda Güneş 
yanığı öyküsü olanlar 
yakalanıyor. Yani 
çocukluk dönem
lerinde çocuklarımız 
güneşe aşırı maruz 
kalırlarsa, ileriki 
dönemlerde cilt 
kanseri olma riskleri 
artıyor" diye konuştu. 
Yalçın, Güneş'in 
etkisinin az olduğu 
saatlerde dışarı 
çıkılmasını önererek, 
"Sabah 10'dan önce 
ve akşam 16'dan 
sonra güneşe çıkıl
malı ve mutlaka 
şapka giyilmeli, 
koruyucu kremler 
sürülmeli" dedi.

KAYIP Giresun Dereli Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ADİL DİZDAR

KAYIP 1990 -1991 yılında Gemlik İmam Hatip Lisesi orta kısmından aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

RECEP NURKAYA

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok... 

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

haltınızdan 3464’e mesaj atın.

TURAN TRAFİK I
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

Op. Dr. Yaşar ALTUN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum. K
Saygıyla duyurulur.

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MİGROS yanı) GEMLİK

Tel: (0.224) 514 29 48
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel: (0.224) 513 92 00
GSM : (0.532) 616 01 53
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MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI 
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ______________
KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

PHILIPS

drnica Çdîvan) Fakir HE?IIX 

TÜM KALİTELİ MARKALAR 
UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK

ARISTON

İDOGTAŞ
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Bj\ Y l' A S ^SaçLamLiR ve EsTETİk Bİzİm İşin
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

İNŞ. LTD.ŞTİ «mevJot

M İZ1PF
İŞYERLERİ

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE KAPLAMA 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Baytaş Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel :513 42 2i 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK y'birey

dergisi DERSHANESİ

bire bir

Ila/iran 2006 Salı info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK
<e-mail: bursa@blrey.com

İşçi Emeklileri Demeği yetkilileri, Gemlik Ekmek Sanayi ile ucuz ekmek anlaşması yaptı

İsçi emeklileri ucuz rtri yelI I
Bursa’da kendisine

iğne yapan doktor öldü

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Kendi kendine yetmek
Annem 1920 doğumlu..
Türkiye standartlarına göre ileri bir yaş.
Bu yaşına karşın kendi kendine yetiyor.
Sağlığı çok düzgün olmasa da kendi işini • 

kendi görüyor.
Uzun yillardan beri yalnız yaşamaya alıştı.
Bizler her zaman varız ama, o evi paylaşan 

babamın ölümünün üzerinden otuz yıldan 
fazla geçti..

Devamı Sayfa 7'de

Gemlik İşçi Emeklilen Derneği Başkanı Hüseyin 
Yener, 1820 işçi emeklisi adına Gemlik Ekmek 
Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Aslan ile 
ucuz ekmek konusunda anlaştı. Haberi sayfa 3’de

Bursa’da hastane 
de gece görev 
yapan Genel 
Cerrahi Klinik 
Asistanı Araştır 
ma Görevlisi Dr. 
Hacı Yusuf Deli 
balta, şiddetli 
baş ağrısını 
geçirmek için 
kendisine anes 
tezide kullanılan 
ilaçtan en jekte 
edince ha yatını 
kaybetti. 7’de Dr. Hacı Yusuf Deli balta

Saadet Partisi 35 çocuğu 
sünnet ettirdi

ÖÛZEL «İT fflM
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
AAncurlı ed> Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UUKtNLiLCK, Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
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: Ücretlerimize Eğltlm-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:bursa@blrey.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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* Buluşma at _
Gürhan ÇETİNKAYA

Durum....
Adnan Altunbaş uğradı dün.. 
Daha doğrusu yoldan çevirdim. 
Malum Adnan Altunbaş bizim ilkokul öğret

menimiz..
Ondan çok feyz aldık..
Tümünü değilsede bir bölümünü yaşamımıza 

uyguladık.
Uzun zaman olmuştu görüşmeyeli daha 

doğrusu konuşmayalı..
Dün konuştuk..
Söz doğal olarak döndü dolaştı geldi mem

leket meselelerine..
O da bir Bekri Mustafa fıkrası anlattı..
Bir iki Bekri Mustafa fıkrası da ben ekle dim.. 
Bu Adnan öğretmenimden: 
“Bekri Mustafa’yı duymuşsunuzdur mutlaka. 

Hani, içki yasağına uymayanların öldürüldüğü 4. 
Murat döneminin ünlü ayyaşı. Zaten Bekri, içm
eye sabahtan başlayan ya da gece gündüz içen 
demek. Ama bizim Bekri Mustafa, 4. Murat’tan 
yakayı zekâsı, esprileri sayesinde kurtarmayı 
başarmış. Bu yüzden fıkratan, dilden dile 
yayılmış, söylence bir kişi kimliği kazanmış. 
Kimileri 4. Murat’ı içkiye alıştıranın o olduğunu 
bile söyler. Neyse, anlatırlar ki günün birinde, bir 
mahallede yoksul bir ölünün namazını kılacak 

İmam bulunamamış. Yol yordam bildiğinden 
namazı Bekri Mustafa kıldırmış. Sonra da tabut 
yerine hasıra sarılmış cenazenin kulağına bir 
şeyler fısıldamış. Cemaat ölüye ne söylediğini 
merak etmiş. Bekri gülerek:”Ote yanda dünyanın 
durumunu sorarlarsa, Bekri Mustafa imamlık 
ediyor, de. Onlar durumu anlarlar,” demiş.”

Bunlar da bendeh..
“Bir gün arkadaşları tokalaşma anında Bekri 

Mustafa'ya,
- Niçin bu kadar içiyorsun!... diye sorarlar. 

Bekri Mustafa ise bunlara gülerek,
- öldükten sonra kıyamete kadar bekleyeceği

mi düşünerek şimdiden fazla içiyorum ki, son
radan aramayayım! Cevabını vermiş.

Bir Bektaşi nasılsa Ramazan ayında bir gün 
oruç tutmuş. Bayramda bir toplulukta orada 
bulunanlardan birisi üzüntü ile, 

- Bu sene Ramazan'dan bir gün kaçırdım, 
demiş. Bektaşi bunun üzerine adamın omzuna 
dokunup şöyle demiş:

-üzülme efendi, o senin kaçırdığın orucu biz 
tuttuk.”

“Koca ayyaş Üsküdar iskelesinde kayıkçılık 
ediyormuş. Bir gün Dördüncü Murad ile 
Sadrazam Bayram Paşa kıyafetlerini tebdil 
etmişler, iskeleye gelip Bekri Mustafa’nın kayığı
na binmişler.lstanbul’a doğru yol alırken, 
Kızkulesi açıklarına gelince kayıkçı bir testi alıp 
birkaç yudum içmiş. Berikiler meseleyi çakmış; 
Sultan Murad:

- Babalık nedir içtiğin?!., diye sormuş. Bekri 
Mustafa, pervasız:

- Bade!., demiş. Padişah:
- Bize de birer cur*a versene! deyince:
- Vazgeçin... Ben kırk yıllık Bekri Mustafa’yım, 

İçtiğimi belli etmem, siz çaktırırsınız, hem kendi
nizi hem beni yakarsınız!., demiş.

Fakat padişahın ısrarı üzerine testiyi onlara 
da uzatmış, Sultan Murad ile Bayram Paşa da 
birkaç yudum çekmişler... Sonra Sadrazam sor
muş:

- Bre babalık, sen padişah yasağından kork
maz mısın?., demiş.

- Deniz ortasında çektiğim badeyi padişah 
nereden duyacak?

Sadrazam: - Nereden mİ duyacak?.. Ya şu ağa 
padişahımız Sultan Murad Han ve ben de onun 
Veziriazamı Bayram Paşa isem?..

Fakat sözünü bitirmeye kalmadan Bekri 
Mustafa kürekleri bırakıp, kahkahayı atmış:

- Bre köftehorlar!., demiş. Ben size İçmeyin, 
yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız demedim mi, 
daha İlk yudumda biriniz padişah, biriniz vezir 
oldunuzl..”

KPSS-2 ici
Cuma aü

Seyfettin SEKERSÖZ

3 Mayıs 2005 tarih 
ve 24744 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmış olan 
"Kamu görevlerine 
ilk defa atanacaklar 
için yapılacak 
sınavlar hakkında 
genel yönetmelik" 
hükümleri 
uyarınca 
ortaöğretim 
ve önlisans 
mezunları ile 
bu öğrenim 
düzeylerinden 
mezun olabilecekler 
için 2006 Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı-2 
(2006-KPSS/2) 
17 Eylül 2006 
tarihinde ÖSYM 
Sınav merkezlerinde 
(81 il merkezi 69 
ilçe merkezi ve 
Lefkoşa'da) tek 
oturumda yapılacak. 
22 Mayıs 2006 
tarihinde başlayan 
başvurular ilgili 
bankalara sınav 
ücreti olan
35.00 YTL'nin 
yatırılmasıyla 
28 Haziran 2006 
Cuma günü 
sona eriyor.
İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü'nde 
devam eden 
başvuru kılavuzu 
dağıtımı dünde 
devam etti.
Adaylar 
bankaya 
yatırdıkları 
sınav ücreti ile 
aldıkları 
kılavuzları 
doldurarak 
başvuruda 
bulunacaklar.
2 YTL karşılığında 
başvuru kılavuzunu 
alan adaylar, 
sınav ücretini 
yatırmaları halinde

Bursaray yaz tarifesine geçiyor
Bursa’nın hafif raylı 
sistemi BursaRay, 
bugünden itibaren 
yaz tarifesine 
geçiyor.
Okulların kapanması 
ve yaz tatilinin 
başlamasıyla 
birlikte azalan 
yolcu talebine 
paralel olarak her 
yaz döneminde 
uygulanan yaz 
tarifesi 27 Haziran 
2006 Salı günü 
sabahtan itibaren 
uygulanmaya 
başlanacak. 
Buna göre 
hafta içi 
saat 06.00 - 07.00 
ve 20.30 - 24.00 
saatleri arasında 
12 dakikada bir,

07.00-20.30 saatleri 
arasında 10 
dakikada bir 
hareket edecek. 
BursaRay, 
istasyonlardan 
hafta sonu da

10.45-20.15 
saatleri arasında 
10, 06.00-10.45, 
20.15- 24.00 
saatleri arasında 
12 dakikada bir 
kalkacak.

müracaatlar 
sona eriyor

son gün olan 
Cuma günü 
internet ortamında

başvurularını 
yapabilecekleri 
duyuruldu.

Burulaş yetkilileri, 
yaz tarifesi 
uygulamasının J 
7 Eylül 2006 
Perşembe gününe 
kadar devam. j 
edeceğini bildirdi.
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işçi Emeklileri Derneği yetkilileri, Gemlik Ekmek Sanayi ile ucuz ekmek anlaşması yaptı

İşçi emeklileri ucuz eM yiyecek
Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener, 1820 
işçi emeklisi adına Gemlik Ekmek Sanayi Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Aslanla ucuz ekmek konusunda anlaştı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik işçi 
Emeklileri Derneği 
ile Gemlik Ekmek 
Sanayi arasında 
işçi emeklilerine 
yönelik ucuz 
ekmek anlaşması 
yapıldı.
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener 
ve Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Gökalp iyiol ile 
Gemlik Ekmek 
Sanayi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Adil Arslan arasında 
yapılan anlaşma 
ile Gemlik işçi 
Emeklileri Derneği 
üyeleri ekmeği 
35 Ykr'a alacaklar. 
1820 kayıtlı üyesi 
bulunan Gemlik 
İşçi Emeklileri 
Derneği’ne üye 
olanlar Gemlik 
Ekmek Sanayi'nin 
tüm satış yerlerine 
üye kimliklerini 
göstererek 50 ve 
100'lük ekmek fişi 
alabilecekler.
1 Temmuz 2006 
Cumartesi gününden 
geçerli olmak 
üzere işçi 
Emeklilerine 
ekmeğin tanesini 
35 Ykr'a satarak 
bütçelerine katkıda 
bulunacak olan 
Gemlik Ekmek 
Sanayi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Adil Arslan ile 
işçi Emeklileri 
Başkanı Hüseyin 
Yener bu konuda 
el sıkıştılar. 
Gemlik'te günlük 
80 bin ekmek 
kapasitesiyle

.en büyük unlu 
mamuller üreticisi 
olan Gemlik 
Ekmek Sanayii, 
en son teknolojik

teknoloji

Gemlik İşçi Emeklileri Deniıbgıl Başkar 
Hüseyin Yener ve Yönetim Kurulu y 
Üyesi Gökalp lyiol ile Gemlik Ekmek 
Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı /1 
Adil Arslan arasında yapman anlaşma 
İle Gemlik İşçi Emeklıleryperneği 
üyeleri ekmeği 35 Ykr'a atacaklar.

İO\ w

GCMÜK «KMfKf
TEL: 0224.514 09 45 FAX: 514.0» 20 „ ; ......

IMS

YazıYORUM

imkanlarla hijyenik 
ortamda temiz ve 
leziz ekmek 
ürettiğini belirten, 
Adil Arslan, 
ucuz ekmek 
almak isteyen 
işçi emeklilerinin 
faydalanacağı 
yerleri de açıkladı. 
İşçi Emeklileri, 
Çevre Yolundaki 
Gemlik Ekmek 
Sanayi Merkezi 
olmak üzere

Asilhan Altı, 
Orhangazi Caddesi 
Yeşilırmak 
Dershanesi altı, 
Ilıca Caddesi, eski 
Pazar Caddesi sonu, 
Kafoğlu Camii 
karşısı, 
Manastır 
Alyüz Sitesi altı, 
Yeni Pazar Caddesi 
Cemre Fırını, 
Yunus Emre Parkı 
karşısı, Eski Pazar 
Caddesi Danış

Ekmek, Belediye 
Düğün Salonu 
karşısı Acar Ekmek, 
Orhangazi Caddesi 
Azizler Ekmek ile 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi 
Fatih Sokak 
Cemre Ekmek 
satış yerlerine 
giderek üye 
kimliklerini 
göstererek 
ekmek fişlerini 
alabilecekler.

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

Diş Hekimi Özcan VURAL 
| ozcanvural1933@hotmail.com 

| y&KK '-• I www.ozcanvural.sayfasi.com

Cumhurbaşkanı kim olmalı ?...
Çok erken olmasına .rağmen günlerce ko 

nuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor.
Cumhurbaşkanı kim olacak?..
Aylardan önce buna heves edenler 

(Meclis Başkanı Bülent Arınç) olduğu gibi, 
niyetini bir türlü söyleyemeyehlerde var. 
(Tayyip Erdoğan )

Bu gün Cumhurbaşkanırhız olan Sayın 
Necdet Sezer öyle ağırlıklı bir Cumhurbaş 
kanlığı yapıyor ki, buna heveslenenler de 
aranacak kalite gittikçe ağırlaşıyor, düşünün 
ce de çok eksiklikler olduğu görülüyor..

Halkımızda, basında bu konuda çok has
sas, bu yüce makamın ona layık olmayanlar 
tarafından doldurulmasını kabul etmeyeceği
ni açıkça söylüyor.

Peki yeni Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı 
derseniz?

Genel anlamda; demokrasiye, laikliğe, 
hukuka, yargı kararlarına ve insan haklarına 
saygılı olmalı derim..

Devlet yönetmekle şirket yönetmenin ay 
ni şey olmadığını da bilmeli...

Giyiminde, kuşamında, sözünde devlet 
ciddiyetine yakışan biri olmalı..

Asil, mert ve herkese saygılı olmalı..
Herkese eşit mesafede olmalı, gerginlik 

yaratmamalı..
Hemen sinirlenmemen, örneğin Büyük el 

çileri azarlamaktan kaçınmalıdır..
Bu ülkenin askeri, yargısı, Üniversitesi, 

basını, kısaca halkıyla kavga içinde olma
malıdır.

Kişilikli, onurlu ve yurtsever olmalıdır.
Bu ülkenin hangi koşullarla kurulduğunu 

iyice okuyup anlamalı, öğrenmelidir.
Atatürk’ün Büyük Nutuk adlı eserini sular 

seller gibi ezberlemelidir.
Kısaca kendini değil, ülkesini ve insan

larını sevmelidir....
Bütün bunları yavaş yavaş Başbakan Er 

doğan’da anlamaya başladı ki, yeni Cumhur 
başkanı için kendi tariflerini de yaptı.

Kendisi çok istemesine rağmen tarifine 
uymadığı için, seçim şansı olmadığını ima 
ederek, başkalarına da öğüt verdi.. (Bülent 
Arınç)

Devletin pek çok kurumuyla kavgalı..
Laik Türkiye Cumhuriyeti modelini içine 

sindiremiyor..
Kitleleri “bizdendir, bizden değildir” gibi 

ayrımlara soktu...
Dostluk ve sevgiyle uzaktan yakından 

ilgisi olmadı, karşısına çıkan her kesimden 
insanları tersledi, azarladı, hakaret etti, alay 
etti.

Kısaca Kasımpaşa!) olmaktan uzaklaşa
madı. “Ananı ala da git-Çok konuşma-Sor 
bakalım şu sahtekara ne istiyormuş- Dur 
dinle be, dokuz ay on gün be nasıl kaldın 
-afra tafra atma” gibi başbakanın ağzına 
yakışmayan sözleri ağzından kaçırdı.

önüne geleni mahkemeye verdi..
Sevmiyor, sevilmiyor...
Onun için tanımı yaptı, kendisini tarif 

edemedi...
“Ben olamayacağım” demek istedi.
İçi yanıyor ama, bu yaştan sonra insanın 

içindekileri değiştiremezsiniz sayın 
okurlarım...

Böyle birinin Cumhurbaşkanı olamayaca 
ğım, olduğu takdirde Türkiye’de kıyamet 
kopacağını, ülkemizin korkunç gerilimlere 
sürükleneceğini ve sonucunda neler, neler 
olacağını biz bildiğimiz gibi Recep Tayip 
Erdoğan’da elbet ki biliyor!...

Rahat olabilirsiniz...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Saadet Partisi 35 çocuğu sünnet ettirdi
Elif ESMEN Bahçesi’nde kalabalık yanı sıra Kaymakam Aygün'ünBahçesi’nde kalabalık

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği 
sünnet şölenini 
Gurup Aile Çay

katılımla yaptı. 
Saadet Partisi Kadın 
Kollarının organize 
ettiği sünnet şölenine 
konuk olarak katılan 
Adalet Eski Bakanı 
Şevket Kazan'ın

yanı sıra Kaymakam
Mehmet Baygül, 
Saadet Partisi 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış, İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin ile 
siyasi parti temsilci
leri, partililer ve 
sünnet olan 
çocukların aileleriyle 
yakınları katıldı. 
Sünnet şöleninin 
açılış konuşmasını 
yapan SP İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün geleneksel 
hale getirdikleri 
sünnet şölenine 
katılanları tebrik 
ederek 35 çocuğun 
erkekliğe attıkları 
ilk adımın hayırlı 
olmasını diledi.

Aygün'ün
ardından konuşan 
Bursa SP İl 
Başkanı Hilmi 
Tanış İlçe Kadın 
Kollarının böyle 
bir organizasyonu 
gerçekleştirmelerin 
den dolayı tebrik 
ederken yaptıkları 
çalışmalarda 
başarıların 
devamını diledi.
Son olarak konuşan 
Adalet Eski Bakanı 
Şevket Kazan 
kadınların 
siyasette erkeklerden 
daha iyi çalıştıklarını 
belirterek, yavrularını 
sünnet ettiren 
ailelere hayırlı 
olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların 
ardından Fehmi 
Kulaber'e, Haşan 
Toksabay'a ve 
SP İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
İnci Özsabuncu'ya 
maddi ve manevi

desteklerinden 
dolayı teşekkür 
plaketi verildi. 
Sünnet şöleni okunan 
mevlitin ardından 
dağıtılan pilav ve 
ayran ikramıyla son. 
buldu.

|k| ALABALIK 
^rl Çil TESİSLERİ

Yeni imajıyla hizmetinizde...

Gedelek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra 5. Km.

Tel: (0.224) 586 52 66 
ORHANGAZİ >

►►Köy Kahvaltısı
►► Balık Çorbası
►► Gözleme
► ► Kiremitte Kaşarlı Alabalık
► ► Kiremitte Kaşarlı Mantar
► ► Piliç Çevirme
► ► Meze Çeşitleri
►►Mangalda €t
►► Kuzu Pirzola
►►Çöp Şiş
►►İnegöl Köfte
►►Kaşarlı Köfte
►►Kasap Köfte
►► Kuzu Külbastı

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 n? 

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
3 Ayn 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 1
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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: 513 24 74 Fax: 51410 21
I W
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Güzel Nakliyat: 3 Petrol-İş: 0
Seyfettin ŞEKERSÖZ
2006 yılı Kaymakam 
lık Kupası Olgunlar 
Futbol Turnuvasının 
güçlü ekiplerinden 
Güzel Nakliyat İlk 
maçında Petrol-lş'l 
penaltı kaçırmasına 
rağmen 3-0 yenerek 
turnuvaya 
moralle başladı. 
Güzel Nakliyat 

takımını yalnız 
bırakmayan Faruk 
Güzel İle Petrol-lş 
Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han, AK Parti 
İlçe Başkanı ve 
Yıldızlar Takım 
Kaptanı Enver 
Şahin'le birlikte 
maçı izlediler. 
Turnuvanın kapalı 
kutu takımlarından 
olan Petrol-lş, oyu

nun hemen başında 
gösterdiği güzel 
oyunla Güzel 
Nakllyat'a gol 
imkanı vermedi. 
İlk yarının 27 
dakikasında Güzel 
Nakliyatın kazandığı 
penaltıyı Nahit gole 
çevlremeyince İlk 
yarı golsüz kapandı. 
İkinci yarıda mutlak 
gol için sahaya çıkan

Güzel Nakliyat, 
40 dakikada rakip 
defansın yaptığı 
hatayı affetmeyen 
Erhan'la 
1-0 öne geçti. 
Golden sonra 
ataklarını 
sıklaştıran 
Güzel Nakliyat, 
50 ve 55 dakikalarda 
golcüsü Erhan'la 
iki gol daha bulunca

sahadan 3-0 galip en iddialı takımı
ayrılarak turnuvanın olduğunu gösterdi.

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEVVHOLLANDMÜJDE!...
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK-ORHANGAZİ
NEW HOLLAND
TRAKMAK BAYİ

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ
KALMAMASI İÇİN HER

TÜRLÜ KOLAYLIĞI
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ
BİZ HALLEDİYORUZ. W
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN
VADELİ SATIŞLAR
İÇİN DÜKKANIMIZA

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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45. Uluslararası Bursa 
Festivalinde Gece 

Yolcuları fırtınası esti

Bursa’da muhteşem konser

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
düzenlediği 45. 
Uluslararası 
Bursa Festivali 
kapsamında sahne 
alan Gece Yolcuları 
Grubu, muhteşem 
performanslarıyla 
Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nu salladı. 
Çoğunluğu 
gençlerden oluşan 
coşkulu bir seyirci 
topluluğu eşliğinde 
şarkılarını söyleyen 
grup, baştan 
sona yüksek 
tempoda geçen 
adrenalin yüklü 
konserde unutulmaz 
bir geceye imza 
attı.
Bursa’da İik Kez 
1993 yılında 
kurulan ve 2004 
yılında çıkardıkları 
ilk albümleriyle

büyük bir başarı 
yakalayan grup, 
özellikle çıkış 
şarkıları 
Ediş İlhan 
(solist-perküsyon), 
Uğur Arslantürkoğlu 
(ritm gitar-back 
vokal), Bülent 
E.Albayrak (davul), 
Yasin Aslantürkoğlu 

(bas gitar) ve 
Murat 
Aslantürkoğlu’ndan 
(solo gitar) 
oluşan grubun 
desibel sınırlarını 
zorladığı gecede, 
müzikseverler 
konserin tamamını 
ayakta dans 
ederek izledi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Konser vat- 
uarı Türk Halk Müziği 
Bölümü ve Tepebaşı 
Belediyesi Türk Halk 
Müziği Bölümü Tay 
yare Kültür Merke 
zi'nde muhteşem bir 
konser verdi.
Şef Kemal Kamalı’nın 
yönettiği konserde ilk 
olarak Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Konservatuarı Türk 
Halk Müziği Bölümü 
sahne aldı. Ege ve 
Akdeniz yöresinin 
birbirinden güzel 
şarkılarını 
seslendiren koro 
Bursah sanatsever
lerden büyük alkış 
aldı. Bu arada Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Konservatuarı Türk 
Halk Müziği Bölümü 
sanatçıları Nevin 
Omurtay, Can Emir, 
Aylin Bozkurt, Nuri 
Avcıoğlu ve Yılmaz 
Arpaslan da 
söyledikleri solo 
şarkılarla geceye ayrı 
bir renk kattılar.

Konserin ikinci 
bölümünde ise 
Tepebaşı Belediyesi 
Türk Halk Müziği 
Bölümü sanatçıları 
Kütahya, Gaziantep, 
Şanlı Urfa Denizli, 
Aydın, Eskişehir ve 
Kütahya yörelerinin 
birbirinden güzel 
eserlerini seslendirdi. 
Renkli görüntülerin 
yaşandığı konserde 
Tepebaşı Belediyesi 
Türk Halk Müziği 
Bölümü sanatçıları 
Tuğrul Açık, Engin 
llkseven, Hamdi 
Küskün, Emir Can, 
İbrahim özdil ve 
Osman Yavaş da 

söyledikleri bir
birinden hareketli 
şarkılarla izleyiciler
den büyük alkış 
topladı. Konserin 
son bölümünde ise 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Konser vat- 
uan Türk Halk Müziği 
Bölümü ve Tepebaşı 
Belediyesi Türk Halk 
Müziği Bölümü 
sanatçıları hep birlik
te sahneye çıktı. 
Bursa yöresinin bir- . 
birinden güzel eser
lerini seslendiren iki 
koro, BursalI sanat- . 
severlere kolay kolay 
u n utamayacakları 
bir gece sundu.

N0W0X 
BİLGİSAYAR

AYRICA

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

U7S$ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

N0W0X BİLGİSAYAR
REGAL’DfMESS’EÖZa

TAKSİT

Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 512 25 63 

www.gemliknowox.com

ADSL ABONELİK PAKETİ ı
Hem ADSL modem, hem de

ADSL aboneliği bir arada '

HEDİYE!

http://www.gemliknowox.com
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ıo@ Bursa’da kendisine iğne yapan doktor öldü

ileri bir*
ı hareketli 
a izleyiciler* 
ük alkış 
Konserin 

imünde ise 
üyükşehir
Konser vat- 

ı Halk Müziği 
ve Tepebaşı 
si Türk Halk 
ölümü 
n hep birlik- 
/e çıktı, 
resinin bir-, 
güzel esef
lendiren iki 
'salı sanat- 
kolay kolaj

Kacakları 
»undu.

ur
LİR

Bursa’da hastanede gece görev yapan 
bir doktor, şiddetli baş ağrısını 

geçirmek için kendisine anestezide 
kullanılan ilaçtan enjekte edince 

hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz yıl 
Hakkari 
Yüksekova'dan 
Bursa Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne tayin 
olduğu için öğretmen 
olan eşiyle birlikte 
Bursa'ya yerleşen 
Genel Cerrahi Klinik 
Asistanı Araştırma 
Görevlisi Dr. Hacı 
Yusuf Delibalta (33), 
önceki akşam has
tanede nöbete kaldı. 
Gece ameliyat olan 
hastanın kontrolünü 
yapması gereken 
Delibalta'ya ulaşa
mayan hemşireler, 
gece saat 01.30'da 
doktorun odasına 
baktı. Kapının 
kilitli olduğunu 
gören hemşireler, 
yandaki odanın 
penceresinden odayı

kontrol ettiklerinde, 
1 çocuk babası 
Hacı Yusuf 
Delibalta'yı odasın
daki masasında 
ellerini şakaklarına 
koymuş halde gördü. 
Pencereden odaya 
giren görevliler, 
doktor Delibalta'nın 
cansız bedeniyle 
karşılaştı.
Masa üzerinde 
içerisinde ilaç olan 
enjektör bulunurken, 
sol bileğinde ve 
alt dudağında 
iğne izi görülen 
Delibalta tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Zaman zaman sakin
leştirici ve uyuşturu
cu ilaç aldığı öne 
sürülen Delibalta'nın 
gece yarısı tutun

şiddetli baş 
ağrısını hafifletmek 
için anestezide 
kullanılan Fentaı I 
isimli ilacı kendi* < 
sine enjekte 
ettiği öğrenildi.
2.5 yıl önce 
çalıştığı 
Yüksekova'da 
öğretmen eşiyle 
evlendikten sonra 
Bursa'ya tayin 
olan doktor 
Delibalta'nın 
1.5 yaşında bir 
çocuğu da olduğu 
öğrenildi. 
Dr. Hacı Yusuf 
Delîbnlt.Vnın cesedi 
Bursa Adlı I ıp

Kurumu'nda yapılan 
otopsinin ardından 
toprağa verilmek 
üzere memleketi 
Adıvamn - ' 

.lüenldi.

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

Kadri GÜLER
Güne Bakış

Kendi kendine yetmek..
Kısacası annem kendi kendine yetenler

den..
Herkes kendi kendine yetmiyor..
Yettiğini sananlar bazen yanılgıya 

düşüyor.
Her kim olursanız olunuz kendi kendi

nize yetmeye çalışmayınız.
Yan sütunlardaki haberi okuyunca 

kendi kendine yetmeye çalışan bir tıp 
adamının acı dramı ile karşılaşırsınız.

Hakkari’de görev yaptıktan sonra Bursa 
Devlet Hastanesi’ne atanan genç hekim, 
başağrılarını tedavi için kendine yaptığı 
iğnenin kurbanı olmuş..

Yazık..
Demek ki bazen tıp adamı da olsanın 

kendi kendinize yeterpeyebiliyorsunuz.
Bunun ağır bedelini ödemek zorunda 

kalıyorsunuz. O da yaşamınız olursa 
üzüntü verici oluyor.

Yine de etrafımızda baktığımızda, iste
sek de istemesek de kendi kendine yet
mek isteyenler o kadar çok insan görü 
yoruz ki.

Birçoğu zorunluluktan kendi kendine 
yetmeye çalışıyor.

Aslında hiçbir zaman ben herşeyi 
yaparım düşüncesinde olmamak gerekir.

Paylaşmak onun için önemlidir.
Kendi kendinize yetseniz de birşeyleri 

çevrenizdekilerle, en önemlisi yakınları 
nızla paylaşmalısınız.

Ben kendi kendine yetenlerden değilim.

► MÜHENDİSLİK ltd. şti
Sabahattin DOKSANBİR

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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Yurt başvuruları 
3 Temmuz’da başlıyor

Üniversitelerin ara 
sınıflarında Okuyan 
öğrenciler, 3 
Temmuz-6 Ağustos 
2006 tarihleri arasın
da, yurt, burs ve 
kredi için başvura
bilecekler.
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğünden 
(YURTKUR) yapılan 
açıklamaya göre, 
kurum yurtlarında 
barınmak, burs, 
öğrenim ve katkı kre
disinden yararlan
mak isteyen öğren
ciler için başvuru 
takvimi belirlendi. 
Halen bir yük
seköğretim kurumu- 
nun ara sınıflarında 
okuyan ön lisans, 
lisans ve yüksek 
lisans öğrencileri 3 
Temmuz-6 Ağustos 
arasında 
YURTKUR'un 
www.kyk.gov.tr 
adresli internet 
sitesinden başvura
bilecekler. Yüksek 
lisans, doktora, ön 
kayıt ve özel yetenek 
sınavı ile yük

seköğretim program
larına girecek öğren
ciler de 25 Eylül-4 
Ekim 2006 tarihleri 
arasında, yine aynı 
siteden başvuru 
yapabilecekler.
2006-ÖSS'ye girerek 
bir yükseköğrenim 
programına yerleş 
meye hak kazanacak 
öğrenciler de yurt, 
burs, öğrenim ve 
katkı kredisini başvu
rularını, ÖSYM'nin 
internet sitesinden, 
ÖSS kontenjan 
kılavuzunda yer alan 
açıklamalara göre 
yapacaklar. Yurtlara 
asıl listeden girmeye 
hak kazanan öğrenci
lerin kayıtları 4-15 
Eylül 2006 tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek.

Yedek listeler, her 
5 günde bir bölge 

müdürlüklerinin 
bulunduğu illerde 
bölge müdürlükler
ince, bölge müdür
lüklerinin olmadığı 
diğer yerlerde ise 
yurt müdürlüklerince 
ilan edilecek. Kurum 
yurtlarında barınmak
tayken yükseköğre
tim kurumunu süresi 
içinde bitirememiş 
"artık yıl" öğrencileri 
ise yurtta barınmaya 
devam edebilmek 
için 11-27 Eylül 2006 
tarihleri arasında 
barındıkları yurt 
müdürlüklerine 
başvurabilecekler. 
YURTKUR'a bağlı 
yurtlar. 11 Eylülde 
hizmete açılacak.

Karacabey’de sandal 
alabora oldu: 2 ölü

Bursa'nın Karacabey 
llçesi'ne bağlı 
Boğazdere Köyü'nde, 
bir sandalın alabora 
olması sonucu 
denize düşen 3 kişi
den 2'si boğularak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
llçesi'nde oturan 
emekli astsubay 
Mehmet Çalışır ile bir 
fabrikada çalışan 
Murat Atış, 
arkadaşları Servet 
Ferik'in Boğazdere 
Köyü Karacabey 
Boğazı'ndaki 
yazlığına gitti. 
Önceki akşam balık 
tutmak için kayıkla- 
denize açılan 
3 arkadaş, aniden 
çıkan şiddetli rüzgar
da kayığın ters dön
mesi sonucu suya 
düştü. Sahilden 200

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi com

metre açıkta mey
dana gelen olayda 
Mustafakemalpaşa 
İlçe Emniyet Amiri 
İskender Çahşır'ın 
babası olan Mehmet 
Çalışır (60) ile Nestle 
Fabrikası'nda işçi 
Murat Atış (33) boğu
larak hayatlarını kay
betti. Olayı sahilden 
görerek motorlu 
kayığıyla olay yerine 
gelen Elvan Oduncu, 
Servet Ferik ve 
denizde hareketsiz 
duran 2 kişiyi tekne
sine alarak sahile 

çıkardı. Yüzme 
bilmeyen Mehmet 
Çalışır ile Murat 
Atış'ın su yutması 
neticesi boğuldukları 
anlaşıldı.
Acı haber 
Mustakemalpaşa'da 
üzüntüyle karşılandı. 
Haber almak için 
Devlet Hastanesi'ne 
gelen Murat Atış'ın 
eşi, sinir krizleri 
geçirdi. Çalışır ve 
Atış'ın cenazeleri, 
Mustafakemalpaşa ve- 
Karacabey'de 
toprağa verildi.

H Vaillant

(224) 513 88 26: Ulukaya Ticaret 14
: BEB Mühendislik (224) 452 92 92

İnegöl : Elit Isı Merkezi (224) 712 10 22

Başaran : Gimtaş Mühendislik (224) 251 12
Gazcılar: Birataş Mühendislik (224) 251 01

Gemlik 
Beşevler 
Hürriyet. 
Yıldırım

Haziran sonuna kadar
1 Euro = 1.75 YTL olarak sabitledik!...

444 2 288
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 a vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICILARIMIZ

: Baztaş Mühendislik (224) 245 77 93 ___
: Erksan Mühendislik (224) 327 05 55 - Üniversan Mühendislik (224) 364 31 04

Peşin d fi 
fiyatına I V

vade 
veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Tûrtoye'nin Söpermaotalar'ncdn ön? 2

taksit

http://www.kyk.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi
http://www.vaillant.com.tr
vaillant.com.tr
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ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
VAZ KURSU AÇIUVOR

YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK
KİMLER.KAT1LABİLİR?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PRÖGRAMLNEDİR?
Her branş İçin haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

Emekliye memura Temmoz’da zamlı maaş

ihiipaya'dı 
• h u titandı, 
lük için 
ıstanosl'no I 
rat Atış'ın I 
krizleri 
alışır ve 
nazolerl, 
?malpaşıvı<| 
y*de I
erildi. I

ÜCRET HE KADARDIR?
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat *
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR? 
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz 
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?
20 Haziran 2006 tarihinden İtibaren okulumuza 
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

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

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

SSK ve BAĞ-KUR 
ornoklilorl 
Temmuz'dan itibaren 
yüzde 3 oranında 
zamlı maaş alacak. 
Memur ve memur 
emekli maaşları da 
yüzde 2,5 oranında 
zamlanacak. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
SSK ve BAĞ-KUR 
emeklilerinin 
Temmuz ayından 
İtibaren zamlı 
maaşlarını alacak
larını bildirdi.
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, Ocak 2006 
tarihinde SSK ve 
BAĞ-KUR 
emeklileriyle 
hak sahiplerinin 
gelir ve aylıklarına, 
Ocak ve Temmuz 
dönemlerinde yüzde 
3'orlik artış kap
samında hak sahip
leri zamlı aylıklarını 
Temmuz ayından 
İtibaren alabilecek. 
Buna göre en düşük 
SSK emeklisinin 
maaşı 495.74 YTL, en 
yüksek SSK emek

lisinin maaşı ise 
bin 395.78 YTL 
olacak. BAö- 
KUR'da ise, 
1479 Sayılı 
Kanuna göre 
1. basamaktan, 
yani esnaf ve 
sanatkarlıktan 
emekli olan bir 
BAĞ-KUR 
emeklisinin 
maaşı 363.56 
YTL, 24. 
basamaktan 
emekli olan bir 
BAĞ-KUR 
emeklisinin 
maaşı ise bin 
140.96 YTL ola
cak. BAĞ-KUR
Tarım Sigortalıları 
ise, 1. basamaktan 
emekli İse 248.29 
YTL, 24. basamaktan 
emekli ise 690.79 
YTL maaş alacak. 
MEMUR, 
SÖZLEŞMELİ VE 
MEMUR EMEKLİ 
MAAŞLARINA ZAM 
Memur, sözleşmeli 
ve memur emekli 
maaşları, 1 
Temmuz'dan İtibaren 
%2,5 oranında zam
lanacak. 2006 yılı 
Merkezi Yönetim

zam gelecek. 
Böylece KIT'lerde 
sözleşmeli olarak 
çalışanların ücret 
tavanı, 2 bin 180 
YTL'den 2 bin 274 
YTL'ye yükselecek. 
Katsayılardaki bu 
artışa karşın, devletin 
zirvesindekllerin 
maaşları, yılın
2. yarısında, üst 

gelir vergisi dilimle 
rlne geçmeleri 
nedeniyle düşecek. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
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. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax:10.224) 513 35 95

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Bütçe Kanunu 
uyarınca halen 
0,04265 olan aylık 
maaş katsayısı 
0,04373'e, 0,53377 
olan taban aylık 
katsayısı 0,54711 'e, 
0,01353 olan 
yan ödeme katsayısı 
da 0,01387'ye 
yükselecek.
Yeni katsayılar, 
yılın ikinci yarısında, 
memur ve memur 
emekli maaşlarına 
yüzde 2,5 oranında 
zam olarak yansıya- 
cak.Bu şekilde 
müsteşar maaşları, 
3 bin 202 YTL'den 
3 bin 282 YTL'ye, 
genel müdür 
maaşları da 2 bin 901 
YTL'den 2 bin 974 
YTL'ye çıkacak. 
14'ün 2'sindoki bir 
memurun halen 
610,8 YTL olan 
aylık maaşı, 
1 Temmuz'da 
665,3 YTL olurken, 
Ocak-Haziran döne
minde 991 YTL maaş 
alan 9'un 2'slndeki 
bir polis memurunun 
cebine de ikinci 
yarıda bin 55 YTL 
girecek. Kamuda 
sözleşmeli olarak 
çalışanların 
ücretlerine de, 
1 Temmuz'dan 
İtibaren yüzde

Sezer'in yılın ilk 
6 aylık döneminde 
14 bin 720 YTL 
olan aylık ortalama 
maaşı, ikinci 6 aylık 
dönemde 13 bin 580 
YTL'ye gerilecek. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Ocak-Haziran döne
minde 7 bin 720 YTL 
olan ortalama aylık 
maaşı da, Temmuz- 
Arahk döneminde 
7 bin 660 YTL'ye 
inecek. Yılın ilk 
yarısında ortalama 
7 bin 675 YTL maaş 
alan Bakanların eline 
ise ikinci yarıda 
7 bin 625 YTL geçe
cek. Milletvekillerinin 
İlk 6 aylık dönemde 
7 bin 465 YTL olan 
ortalama aylık 
maaşları da, ikinci 
yarı 7 bin 405 
YTL'ye düşecek. 
Yeni katsayılar, 
Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan dışındaki 
emeklilerin 
maaşlarını da yüzde 
2,5 oranında artıra
cak.Bu şekilde 
5'ln Tinden aylık 
bağlanan bir memur 
emeklisinin maaşı, 
587 YTL'den 601,9 
YTL'ye yükselecek. 
Genel Müdür 
emeklilerinin yeni 
maaşı da 2 bin 388

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ

ÖNSfiL KflPTfiN GEZİ GEMİSİ SEYİR DEFTERİ
HAFTA İÇİ HER GÜN YARİM KÖRFEZ TURU 

HAFTA SONU TAM KÖRFEZ TURU
AYRICA HER AKŞAM MEHTAP TURUMUZ VARDIR. 

Gezilerimiz canlı müzik eşliğinde olup
Körfezimizin eşsiz sularında siz değerli halkımıza 

unutamayacağınız anlar yaşatmaktadır.
Gezi Gemimiz özel günlere ve de cemiyetlerinize kiraya verilir

Müracaat: GEMLİK ANI TOUR
İrtibat Tel : 0.224 514 47 71

Bronzlaşmak uğruna yaşlanmayın
Havaların ısınmasıyla 
birlikte kısalan kollar 
ve paçalarla, açılan 
yakalar beyaz 
gezmeyi sevmeyen
leri solaryuma git 
meye sevkediyor. 
Peki solaryumun 
olumsuz etkilerine 
maruz kalmadan 
nasıl bronzlaşırsınız? 
Tatile çıkmayı erken 
bulup güneşlenecek 
yer bulmakta zorluk 
çekenler, bronzlaş
mak için yapay güneş 
ışığını yani solaryu
mu tercih ediyor.
Bronzlaşmanın cildin 
ultra viyole ışınların 
zararlı etkilerine karşı 
kendini korumak için 
gerçekleştirdiği bir 
tepki olduğunu 
belirten uzmanlar, 
tüm bilimsel araştır
ma ve deneylerin, 
doğal veya yapay 
olsun ultra viyole 
ışınlara uzun süre 
maruz kalmanın, 
yaşlanmanın etkileri
ni artırdığını, bunun 
yanı sıra malign 
melanoma adı verilen 
bir tür cilt kanserinin 
gelişimini de hız
landırdığını vurguluy

KAYIP Sarsılmaz marka 63723 seri nolu yiv av tüfeğime ait 102510 seri nolu 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ABDULLAH AKINCI

KAYIP Gemlik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Duygu PALA

or. Bu nedenle güneş 
veya solaryum 
seanslarının dozunda 
tutulup, az bronz ama 
çok sağlıklı bir cilde 
sahip olunması 
gerektiğine dikkat 
çekiyorlar.
Solaryum makineleri, 
UV ışını üreten lam
balardan oluşan 
yapay bron- 
zlaştırıcılardır. Güneş 
ışınları, gün ışığı, 
enfraruj ve ultravi 
yole ışınlarından 
oluşur. Bunlardan 
gün ışığını görebilir, 
diğerlerini göremeyiz. 
Ultra viyole ışınları 
UVA, UVB ve UVC 
olarak adlandırılır.
UVC ışınları zararlıdır, 
bu yüzden ozon 
tabakası tarafından 
filtre edilir. UVA ve 
UVB ışınları bronzlaş
mada en çok rol 
oynayan ışınlardır. 
UVA ışınları 
pigmentlerin renk 
değiştirmesini yani 
bronzlaşmayı sağlar. 
UVB ışınları ise çok 
güçlü ve yakıcı ışın
lardır, aynı zamanda 
yeni pigment oluşu
munu ve üst derinin

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

haltınızdan 3464’e mesaj atın.

kalınlaşmasını sağlar
lar. Solaryumda kul
lanılan ışınlar da aynı 
doğadaki mantıkla 
çalışmaktadır. UVA 
lamba ve reflektörleri 
yüze uygulamada 
kullanılır. UVB lam
baları ise UVA lam
baları ile birlikte 
solaryum yatakları 
veya kabinlerinde 
uygulanır.
Solaryum 
makinelerinde ışınlar 
insan sağlığına en 
uygun şekilde filtre 
edilebilir ve ten tipine 
göre ayarlanabilir. 
Dolayısıyla güneşte 
oluşabilecek aşırı 
kızarma, soyulma, su 
toplama gibi durum
lar solaryumda söz 
konusu değildir. 
Solaryum ile güneş 
eşit derecede bron
zlaşmayı sağlar.

Bronzluğun kalıcılık 
süreleri de aynıdır. 
Ayrıca UV ışınları, 
ister doğal olsun 
ister yapay, vücutta D 
vitamini üretimini 
sağlayan en önemli 
kaynaktır. Deri, ultra 
viyole ışınları ile 
temas edince D vita
mini üretir. D vitamini 
kemik erimesini 
önlemede büyük rol 
oynayan önemli bir 
vitamindir. Giysiler ve 
camlar derinin bu 
üretimini engeller. 
Yaşlı insanlar ve 
küçük çocuklar 
güneş ışınlarıyla az 
temas ettikleri için D 
vitamini eksikliği 
çekme riski taşır. D 
vitamini eksikliği 
çocuklarda raşitizm, 
yaşlılarda ise osteo- 
malasi hastalığına 
neden olabilir.

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

Op. Dr. Yaşar ALTUN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum. / 
Saygıyla duyurulur. 

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya* 
Apt. No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK

Tel : (0.224) 514 29 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel : (0.224) 513 92 00 
GSM : (0.532) 616 01 53
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Lokman hekimin
meyve suyu sırrı

Yılan ve akrep sokması uyarısı

>ksa 
k...

furkcell 
atın.

a.org.tr

Enfeksiyon hastalık
larından korunmanın 
ve sağlıklı bir ömür 
geçirmenin yolu 
bağışıklık sistemini 
güçlendirmekten 
geçiyor. Güçlü bir 
bağışıklık sistemi 
için meyve suyu 
tüketilmesi şart. Peki 
hangi meyve suyu 
neye yarıyor?
Vücudun ihtiyaç duy
duğu bu sağlık kay
nağı ise meyve 
suyunda gizli. 
Uzmanlar, bünyeyi 
sağlam tutmak için 
bol miktarda A, C ve 
E vitamini ile çeşitli 
antioksidanlar içeren 
meyve suyu 
tüketilmesini öneri 
yor. Peki hangi 
meyve suyu neye 
yarıyor? Bu sorunun 
cevabı aşağıda: 
Portakal suyu: 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirerek soğuk 
algınlığı ve gribe 
karşı güçlü bir 
savunma oluşturu 
yor. İçerdiği C vita
mini ve folik asit 
sayesinde öksürüğü 
azaltıyor. Ayrıca içer
iğinde bulunan 
bioflavin adlı antiok
sidan sayesinde kıl
cal damarları

güçlendirerek kalbin 
zarar görmesini 
engelliyor. Potasyum 
içeriğiyle de tansi 
yonun dengelenme
sine yardımcı oluyor, 
aynı zamanda cildi 
güzelleştiriyor.
Nar suyu: Kolesterol 
ve şekeri dengele 
yerek kalp sağlığını 
koruyor. Kanser 
hücrelerinin 
gelişmesini de engel
liyor. Ayrıca, ishali 
kesmeye, bağırsak
lardaki parazitleri 
düşürmeye de etkili. 
Nar suyunun İdrar 
söktürücü ve kan 
yapıcı özelliği de 
bulunuyor.
Vişne suyu: Ateşli 
hastalıklara karşı 
güçlü bir silah olan 
vişnede A vitamini 
ve potasyum 
bulunuyor. Kandaki 
asitieşmeyi de temiz 
leyen vişne suyu, 
vücutta biriken fazla 
suyun dışarı atıl
masını, mide ve 
karaciğerin düzenli 
olarak çalışmasını da 
sağlıyor. Ayrıca, 
idrar söktürücü 

özelliği de bulunu 
yor. Kayısı suyu: 
İçerdiği A, E ve B3 
vitaminleri, kalsiyum, 

magnezyum, pota
syum ve fosfor 
sayesinde bağışıklık 
sistemini güçlendirip 
kan yapımına 
yardımcı oluyor, 
sinirleri gevşetiyor. 
Kalsiyum ve mag
nezyum oranıyla da 
kemik erimesini 
önlüyor. İçeriğindeki 
betakaroten, akciğer 
kanserinin, kalp 
hastalıklarının ve 
kataraktın önlen
mesinde rol oynuyor. 
Elma suyu: Elma 
bağışıklık sistemini 
güçlendirici özelliği 
olan B3 ve E vitami
ni, potasyum ve 
bol miktarda 
pektin içeriyor. 
Kan şekerini 
kontrol altında 
tutan elma suyu baş 
ağrısına da iyi geli 
yor. Ayrıca böbrek
lerin temizlenmesini 
ve kolesterolün 
düşürülmesini 
sağlıyor. Bunların 
dışında, romatizma, 
gut ve mide rahatsız 
tıklarına karşı panze
hir etkisi gösteriyor. 
Akciğer kanserine 
yakalanma riskini 
azaltıyor, tansiyonun 
yükselmesini 
engelliyor.

Şeftali suyu: Şeftali 
içerdiği A, B3 ve C 
vitaminleri, folik asit, 
betakaroten ve pota
syum ile gribe karşı 
vücudun savunma 
mekanizmasını 
güçlendiriyor. 
Antioksidan özelliği 
ile zehirli maddelerin 
vücuda vereceği 
zararları azaltıyor. 
Sinir sistemini olum
lu etkiliyor ve 
uykusuzluğu gideri 
yor. Böbreklerin ve 
safrakesesi nln 
düzenli çalışmasını 
sağlıyor.
Üzüm suyu: 
Bol miktarda A ve C 
vitamini, çeşitli min
eraller ve demir İle 
potasyum içeriyor. 
Antioksidan özellikli 
olduğu için cildin 
yaşlanmasını 
geciktiriyor. Kan 
yapıcı özelliğinin 
yanı sıra ro matizma 
ağrılarına iyi gelip 
kalp sistemini düzen
liyor, be densel ve 
zihinsel yorgunluk
ları gideriyor.
Domates suyu: 
İçerdiği C ve E vita
minleri, potasyum ve 
diğer mineralleri ile 
de sağlık için 
oldukça yararlı.

özellikle yaz ayların
da akrep ve yılan 
sokmalarında büyük 
artış yaşandığına 
dikkati çeken bakan
lık, bazı uyarılarda 
bulundu. Sağlık 
Bakanlığı Refik 
Saydam Hıfzısıhha 
Merkezi 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
Türkiye'de özellikle 
yaz aylarında yılan 
ve akrep sokmaları
na bağlı zehirlenme 
ve ölümlerde artış 
olduğuna dikkat 
çekildi. Vatan
daşların akrep ve 
yılan sokmalarına 
karşı almaları 
gereken önlemlerin 
yer aldığı açıklama
da, şu uyarılara yer 
verildi: "Zehirli 
akrep ve yılan sok
maları, özellikle 
çocuklar için 
öldürücü etkiye 
sahiptir. Vatandaş
larımızın bu nedenle 
çok dikkatli olmaları 
gerekiyor. Akrep ve 
yılan sokmalarından 
korunmak için, 
akrep ve yılan 
yuvalarından, özel
likle kaya, ağaç 
kovuğu yada oyuk
lardan uzak durul
malı, halkımız kamp, 
piknik yada çalışma 
alanlarında dikkatli 
olmalıdır. Otluk yada 
sazlık arazide bebek 
ve çocuklar kesinlik
le yalnız bırakılma
malı, bebek ve

çocukların arazide 
çıplak ayakla 
gezmelerine ve kuş 
yada diğer hayvan 
yuvalarına ellerini 
sokmalarına izin ve 
rilmemelidir. Arazi 
yürüyüşlerinde 
kapalı ayakkabı yada 
bot giyilmeli, yerde 
uyumamaya özen 
gösterilmelidir. 
Yıkıntılar, kuytu yer 
ve çatlaklar, evlerde
ki yüklükler akrep
lerin sık bulunduğu 
yerlerdir, özellikle 
bu yerlere dikkat 
edilmelidir. Akrepler 
kesinlikle ele alın
mamalı ve akreplerin 
fazla olduğu yer
lerde ayakkabı 
giymeden önce 
içerisine bakıl
malıdır. Geceleri 
açık alanlarda kon
trollü olarak ateş 
yakılmak ve gece 
yürüyüşlerinde 
aydınlatıcı 
kullanılmalıdır." 
AKREP VE YILAN 
SOKMALARINDA 
KARŞI YAPILMASI 
GEREKENLER 
Açıklamada, akrep 
ve yılan sokmaların
da yapılması 
gereken ilk işlemin, 
hasta ve ışınlan 
organın hare’ketsı- 
zliğinin sağlanması 
olduğu vurgula
narak, vücudun 
hareketsizliğinin 
zehrin yayılımını 
yavaşlattığına dikkat 
çekildi.

.FİK
N 
evir 
<a, 
ayene 
'apılır. 
rkezi 
VILİK 
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Uzunkaya ‘
GEMLİK I
Hastanesi |
I

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

GEREKLİ TELEFONLAR

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanboroğlu-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 613 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. 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

BELEDİYE

513 20 66
613 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
613 15 07
613 14 14
513 13 64
624 85 86
51310 42
513 10 92
513 10 45
613 77 77

I. 51318 46

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
Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan

Bursa
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 2S

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 613 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 613 65 00
BP Gaz 614 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 614 17 00

613 10 79
613 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
27 Haziran 2006 Salı
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı - GEMLİK 
TEL: (0.224) 513 20 05

oemUkIn İlk oUnlUk gazetesi 

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 34 SAYI : 2477 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

a.org.tr
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"Sa^LamLiL VE ESTETİk BİZİM İşİMİz"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ
@©RM[B©[1K1 WIWDeO(EVÖB«

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Baytas Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel . 513 42 21 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

Asım Kocabıyık Eğitim Vakfı tarafından yaptırılan Yüksek Okullar binası tamamlandı

ungipek’te eski binalar yıkılıyor
* Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yerleşkeyi gezerken...
/ Dün, Uludağ Üniversitesi Gemlik 

Yerleşkesi’ne giderek, uzun süredir 
devam eden çalışmaları görmek istedim.

Eski Fabrikaya girerken, yoğun bir 
çalışma trafiği ile karşılaştık.

Tüm fabrikanın elektrik, su, ısıtma sis
temleri yenileniyor.

Bir yandan da eski binalar yıkılıyor.
Yerleşke tam bir şantiye. Devamı 7’de

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
içinde bulunan eski 
Sunğipek Fabrikası’na 
ait kullanım ömrü 
biten binaların yıkım 
çalışmaları sürerken, 
her tarafında devam 
eden çalışmalar 
nedeniyle Gemlik 
Yerleşkesi bir şantiye 
görünümünü andırıyor. 
Öte yandan Asım 
Kocabıyık Eğitim 
Vakfı’nca yaptırılan 
Yüksek Okul inşaatı da 
tamamlandı. Sayfa 3’de

O ÖZEL âWW İLKÖĞRETİM OKULU JfTİBİ
• • ■ • ■ . E BS Deneyimli kadromuz veluı bir gelecek fiyken t ile başlar çağdaş eğnim amayla

sizlere en yakın özel okuluz 
Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

--------- 1 —   ———. YILI ÜCRETLERİMİZ

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
ÖĞRFNCİIFR' Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
-İZZ—___L— Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

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: ücretlerimize Eğitim-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 

belediye anonsundan yapılan kısıtlamaya tepki gösterdi.

“Basit kararlar alan 
başkanı kınıyorum”

Gürhan ÇETİNKAYA

Sahi bu vatan kimin ?
“Taşıma suyla değirmen dönmez...” 
“Ak akçe kara gün içindir..” 
“Sakla samanı gelir zamanı..” 
“Emanet atın beli kırık olur.” 
“Ayağını yorganına göre uzat..” 
Atalarımız bizden akıllıymış.
Ne de güzel sözler söylemişler.
Şu yukarıdaki ata sözlerinden bir ya da 

ikisini dikkate alsaydı merkez-i hükümet şayet 
ayağı tökezlemezdi nihayet.

Şimdi çırpınıyor..
Çırpındıkça batıyor.
Öte yanda Türkiye’nin bugünlere gelişini 

hazırlayanlar “cepheler”oluşturuyorlar.
Demirel sesini yükseltiyor,adımlarını seyir- 

tiyor..
Yılmaz duvara astığı politika gömleğini 

yeniden sırtına giyiyor.
Atalarımız bu durum için de bir laf 

söylemişler..
“Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur 

yağardı.”
Türkiye ilginç bir ülke..
Nüfusunu planlayamadığı için sürekli 

büyüyor..
Ama nafile..
Çünkü ülkeyi doğru dürüst yönetecek birini 

bulup çıkaramıyor.
Nasıl iş..
Anlamak güç..
Açıklaması hem var hem yok.
Kültürel gerileşim ve ahlak çöküşü işi bitir

di.
Paraya ve bireysel çıkara öncelik tanıyan 

bir toplumdan ne beklenir ki?
Satıştan başka.., 
Ağızlarda dolaşan laflar: 
“Satıyorum sattım..” 
“Verdimse ben verdim.” 
Satılan da verilen de vatan toprağı.. 
Kimin malını kime satıyorsun diye soran 

yok.
Ekonomi allak bullak..
Dövizle faiz at başı..
Toplum beklemede.. 
Neyi bekliyorsun.. 
Daha fazla hırpalanmayı mı ? 
Bir şair vardı..
Orhan Şaik Gökyay..
O’nun bir de şiiri vardı..
O şiirinde “Bu vatan kimin?” diye sorar ve 

yanıtını da kendi verirdi..
“Bu vatan, toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır; 
Bir tarih boyunca, onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir...” 
Nur içinde yat Gökyay..
Ama eminim şimdi senin de toprağın kara 

bağrında sıradağlar gibi duranlarla birlikte 
kemiklerin sızlıyordun

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
İstiklal Cad.Bora Sok. 

No: 3/B GEMLİK (Akbank 
aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83
Fax : 513 35 95
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
eski Adalet Bakanı 
Şevket Kazan'ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı konferansın 
açılış konuşmasını 
yapan Saadet 
Partisi ilçe Başkanı 
Recep Aygün, 
anons kısıtlaması 
için "Basit kararlar 
alan başkanı 
kınıyorum" dedi.. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
"Manevi Tahribat 
ve Çözüm Yoltan” 
konulu konferans 
.İstiklal Marşı ve 
Saadet Partisi’nin 
geçmişinden 
günümüze 
uzanan icraatları 
sinevizyon eşliğinde 
üyelere gösterildi. 
İDARİ MAHKEMEYE 
GİDECEĞİZ 
Konferansın açış 
konuşmasını yapan 
Recep Aygün, 
katılan üyelere 
teşekkür ederken, 
ülkenin manevi 
konularda nerede 
olduğunu görsel 
basında ibretle 
takip ettiklerini 
belirterek, "Manevi 
tahribatı görüp 
izlemekten üzüntü 
duyuyoruz" dedi. 
Belediye Meclisi’nin 
Haziran ayı toplan
tısında alınan 
anons kararına da 
tepkili olduklarını 
ifade eden Recep 
Aygün, "Basit karar
lar alan başkanı 
kınıyorum.
Haziran ayında 
alınan kararı 
Temmuz ayında 
düzeltmelerini 
bekliyoruz, aksi 
halde idari 
mahkemeye 
gideceğiz ve 
kararın tüm siyasi 
partilerin lehine 
verilmesini isteye
ceğiz. Bu karar 
düzeltilmezse 
kendisine yalatırız.

Korkunun ecele 
faydası olmadığını 
bilmesi gerekir" 
şeklinde konuştu. 
DEVLETLERİ SİYASİ 
PARTİLER YÖNETİR 
Saadet Partisi 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
eski Adalet Bakanı 
Şevket Kazan 
"Manevi Tahribat ve 
Çözüm Yollan" 
konulu konferansın
da insan nedir, 
devlet nedir, siyaset 
ve siyasi partiler 
konusunda açıkla
malarda bulundu. 
İnsanların eski 
çağlarda devletleri 
çeşitli durumlarda 
yönettiklerini 
ifade eden Kazan, 
günümüzde ise 
devletleri siyasi 
partilerin yönettiğine 
dikkat çekerek, 
"Tüm siyasi partilerin 
görevi ve arzuları 
bir gün ülkeyi 
idare etmektir. 
Ama bu yönetim 
tarzının kesinlikle 
manevi yönden 
tahribata yol açma
ması lazım" 
diye konuştu.
AVRUPAYA 
İNSAN HAKLARINI 
BİZ ÖĞRETTİK 
Avrupa'ya insan 
haklarını öğreten bir 
milletin çocukları 
olmaktan gurur duy
duğunu dile getiren 
Kazan, "Şimdi ise

onlar kalkmış 
bize insanlık 
öğretmeye 
kalkıyorlar. 
Çadırdan yola 
çıkıp imparatorluk 
kurarsınız ancak 
bu ihtişamı sarayda 
yıkarlar. Çünkü 
ahlak gitmiştir, 
ahlakın gittiği 
mekanlarda 
maneviyat kalmaz, 
AvrupalI OsmanlIyı 
bu yöntemle 
yıkmıştır, bizim

milli ve manevi 
değerlerimiz her 
zaman üstündür" 
şeklinde konuştu. 
Şevket Kazan, 
yaklaşık bir saat 
süren konuşmasında 
insanların devlete, 
çevrelerine ve 
kendilerine 
yaptıkları manevi 
tahribatlar konusun- I 
da çeşitli bilgiler 
ve açıklamalarda 
bulundu. J
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Asım Kocabıyık Eğitim Vakfı tarafından yaptırılan Yüksek Okullar binası tamamlandı

Smipek'le eski binalar yıkılıyor
i Yazı YOR C M

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
eski Sunğipek 
Fabrikası’ndan 
kalma binalarının 
yıkımı çalışmalarına 
başlandı. 
Sunğipek 
Fabrikasının Uludağ 
Üniversitesi’ne 
devredilmesinden- 
sonra başlatılan 
çalışmalar içinde 
Meslek Yüksek 
Okullarının yapım 
işini üstlenen Asım 
Kocabıyık Eğitim 
Vakfı, Meslek

I Yüksek Okulu 
binasını tamamlan
mak üzere.
Yerleşke içinde 
yürütülen çalışmalar 
nedeniyle şantiye 
görüntüsü izlenirken, 
girişten başlayarak 
eski ve dayanıksız 
binaların yıkım 
işlemleri de sürüyor. 
Eski işçi yemekhane
si ile puantörlük 
binası ile kazan 
dairesi, su tasfiye 
tesisleri tamamen 
yıkılırken, Önümüzde
ki günlerde eski 
viskon ve selofan 
fabrika binalarında 
yıkım işlemlerinin 
başlayacağı öğrenildi. 
Anıtlar Yüksek 
Kurulu’ndan alınan 
olurla yıkımına 
başlanan kullanım 
ömrü kalmamış olan 
yapıların, projeye 
göre yıkımından 
sonra bu bölümlere 
Hukuk Fakültesi ve 
Denizcilik Yüksek 
Okulu yapılacağı 
öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi 
bütçesinden ayrılan 
kısıtlı ödenekle 
Yüksek Okulların 
bulunduğu alanın 
çevresi ile Müdüriyet 
binasının ön 
bahçesi parke taş 
kaplama çalışmaları 
da bir yandan 
devam ediyor.

Yaklaşık 1.5 yıl süren 
çalışmalar sonucu 
projelendirilen işlerin 
sırasıyla aksamadan 
yapılacağ bildirilir 
ken, yapımı tamam
lanan Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu binasının boya 
ve eksik kalan kısım
larının düzeltme çalış

maları sürdürülüyor. 
Okulun önümüzdeki 
günlerde Uludağ 
Üniversitesi 
Rektörlüğüne teslim 
edileceği öğrenildi, 
iki katlı binada 11 
derslik, toplantı 
salonu, kafeterya 
gibi bölümler 
bulunuyor.

Diş Hekimi Öze an VURAI 
i I ozcanvuraM933@hotmail.com
| vHMI I www.ozcanvural.sayfasi.com

Doktor Yüksel Ersoy ...
Bu köşemde şimdiye kadar daha çok 

siyasi, Demokratik- Laik Cumhuriyetle ilgili 
yazılar yazdım... Hekim olduğum için ara 
sıra sağlık yazıları ve bazen de az anladığım 
Ekonomik konular da araştırdığım ve derle 
diğim yazılarla her gün karşınıza çıkıyorum.

İçe dönüp ilçemizin sorunları üzerinde 
yazılarda çiziktiriyorum..

Ama ... Bazen içe dönüp beni 
düşündüren, geri planlara attığımız, hatta 
yeterince değerlendiremediğimiz, daha da 
açıkçası haklarını yediğimiz olaylar, kişiler 
bu ilçenin sınırları içinde hoyratça kaybolup 
gidiyor....

Bu gün buna dur deyip, bir örnek misalle 
yapılan manevi haksızlığa, çok eskilere 
gitmeden sizlere duyurmak istiyorum..

Küçük yerler de - İlçeler de, kendi alan
larında çalışan öyle insanlar vardır ki, 
mesleklerinde insan üstü çabalarla topluma 
çok şeyler verirler.

Yine iyi biliyorum ki biz insanlar bunu 
yeterince değerlendirenleyiz..

Misal mı? Hemen söyleyeyim...
I Hk aklıhia gelen gelenlerden iki isim Dr.

Yüksel Ersoy ve Tamer Sivri..
Bu gün İç hastalıkları Uzmanı Yüksel 

Ersoy’u anlatacağım...
Ben de hekim olduğum için iyi biliyorum, 

hastanelerin en büyük yükünü İç hastalıklar 
bölümü çeker..

Gemlik Devlet Hastanesi’nin İç hastalıklar 
bölümünün kadrosu dört (4) Uz. hekim 
olduğu halde, 10 seneden fazla tek başına, 
günde 70-100 hastaya bakan ve yıllarca 
işini aksatmayan bir hekim düşünün....

Bu yüz hastanın içinde sinirleri bozuk , 
ağzı kötü laf yapan, kısaca hekimi üzen 
saygısız hastalar da vardır..

Bütün bunları aşmaya çalışan, 1980 yıllar
da bulunduğu Bulgaristan’da ki şehirde 
başhekim olmasına rağmen, Bulgar’ların o 
yıllarda yaptığı baskı yüzünden koşarak, 
severek, Anavatanına göç eden hekimlerden 
.biri..

İyi bir hekim, değerli bir eş sayın Süheyla 
Ersoy ve iki Üniversite mezunu çocuğa 
sahip iyi bir aile babası Doktor Yüksel 
Ersoy..

Yakın en ayni binada beraber çalıştığımız 
için gözlemledim; Tek hekim olmanın ağırlığı 
altında savaşan, işini mükemmel yapmağa 
uğraşırken kendinden, sağlığından veren 
böyle insanlar az bulunur bilin Gemlikliler....

Siz hastaneye gidiyor, işlerinizi gördük
ten sonra ellerinizi, kollarınızı sallayarak. 
dönüp gelirken, yıllarca bu hekim Doktor 
Yüksel Ersoy tek başına bu işlerin altından 
nasıl kalkabiliyor diye düşünmediniz...

Şimdi biliyorum ki düşünmüyorsunuz!.. 
Onun için bu yazım sizlere sitemdir..

Doktor Yüksel Ersoy gibi bu ilçeye büyük 
hizmetler veren kişileri, hiç değilse zaman 
zaman hatırlayıp, onlara hak ettikleri sevgi 
ve saygıyı göstermeliyiz..

Onlar yaptıkları zor işleri bu ilçe ve insan
larına hizmet için yaparken inanın karşılığını 
beklemediklerini iyi biliyorum.. Ama biz 
insanlar çoğunlukla nankörüz..

Bilhassa hekimlik mesleğinde bunu 
halkımız eğitimsizliğinden çok yapar..

Hekim olduğum için bu serzenişte ben
den... Ben kendi adıma, bu yazıyı okuyup ta 
doğru bulup bana katılanlar adına,

Doktor Yüksel Ersoy’a, tedavi edip 
sağlığına kavuşturduğu binlerce Gemlik’ti 
adına teşekkürlerimizi sunuyoruz...

Uz. Hekim Yüksel Ersoy seninle gurur 
duyuyoruz bunu bilmelisin...

mailto:ozcanvuraM933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Sönmez TOY5 a^1^1 Bilal Balcı
görevine geri döndü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

"Sönmez Toy's" 
Hamidiye Mahallesi 
Belediye Katlı 
Otopark 
karşısında açıldı. 
Genç girişimcilerden 
Murat Sönmez'in 
Gemlik'e kazandırdığı 
iş yerinin açılışına 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yanı sıra birçok 
davetli katıldı.
0-12 yaş çocukların 
her tür ihtiyacına 
cevap verebilecek 
olan mağazanın 
kurdelesini duaların 
okunmasının 
ardından Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut kesti.
Büro malzemeleri,

kırtasiye ve deniz 
malzemelerinin de 
bulunduğu mağaza

ilk günden 
Gemliklilerin 
akınına uğradı.

çocuk gereçleri, 
oyuncak çocuk 
yataklarıyla birlikte

Geçtiğimiz eğitim döneminin yarısında TSO 
Gazi ilköğretim Okulu Müdürlüğü’nden 
Küçük Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü’ne atanan Bilal Balcı idare 
mahkemesine açtığı davayı kazanarak 
görevine geri döndü.
Daha önce de TSO Gazi İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü’nden Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu kadrosuna öğretmen olarak atanan 
Bilal Balcı, görevini Ali Kütahya'da sürdür
müştü. Bu arada İdare mahkemesine açtığı 
davayı kazanan Bilal Balcı 2005 yılı Mayıs- 
ayında yeniden TSO Gazi İlköğretim Okulu 
Müdürlüğüne geri dönmüştü.
TSO Gazi İlköğretim Okulu'nda yaklaşık 7 ay 
görev yapan Bilal Balcı eğitimin yarı yılında 
yeniden Ali Kütahya'ya bu kez Müdür olarak 
gönderildi.
Ali Kütahya'da görev yaparken mahkeme 
kararını bekleyen Bilal Balcı davayı kazanın
ca yeniden eski görev yerine geri döndü. 
Gemlik'te adeta dama taşı gibi tayini çıkan 
Bilal Balcı, önceki gün TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Müdürlüğü görevine başladı.

I BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN.. ü

i
4

E

Yeni imajıyla hizmetinizde...
»Köy Kahvaltısı
►► Balık Çorbası
►► Gözleme
»Kiremitte Kaşarlı Alabalık 
»Kiremitte Kaşarlı Mantar 
» Piliç Çevirme 
»Meze Çeşitleri 
»Mangalda €t 
»Kuzu Pirzola 
»Çöp Şiş 
»İnegöl Köfte 
»Kaşarlı Köfte 
»Kasap Köfte 
»Kuzu Külbastı

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 Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire 1
3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ j
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire 1

t

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atar! 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]

Afacide ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Emniyetspor: 5 Milli Eğitimspor: 2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Olgunlar Futbol 
Turnuvası’nda 
guruptan çıkma 
mücadelesi veren 
Emniyetspor, 
Milli Eğitimspor’u 
5-2 yenerek büyük 
avantaj elde etti. 
İki maçta aldığı 
4 puanla A gurubun
dan yarı finale 

çıkmak için 
mücadele eden 
Emniyetspor, dün 
zayıf rakibi 
Milli Eğitimspor 
karşısında 
zorlanmadı.
Maça iyi başlayan 
Emniyetspor, 
8 dakikada 
Ali Osman'la 
1-0 öne geçti. 
28 dakikada 

kazanılan penaltıyı 
Hikmet 
gole çevirince 
Emniyetspor ilk 
yarıyı 2-0 
önde kapadı. 
İkinci yarının 
hemen başında 
Emniyetspor'dan 
Kıvanç kendi 
kalesine attığı 
golle durumu 
2-1 yaparken

35'de Alper, 
44’de Hikmet ve 
47'de yine Alper'le 
goller bulan 
Emniyetspor, 
52'de Milli 
Eğitimspor’dan 
Sadettin'in 
golüne engel 
olamayınca maç 
5-2 Emniyetspor'un 
galibiyetiyle 
sona erdi.

TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

M

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Biodizel kullanım yaygınlaştı
UÜ Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümü'nce bu yıl 
üçüncüsü düzenle
nen Otomotiv Tekno 
lojileri Kongresi'nde 
(OTEKON'2006), atık 
yağlardan elde 
edilen ve çevreci bir 
akarya kıt olan 
biodizel kul
lanımının Türkiye'de 
yaygınlaştırılması 
gerektiği 
vurgulandı.
Uludağ Üniversitesi 
Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 
Makine Mü hendis- 
liği Bölümü'n ce iki 
yılda bir düzenlenen 
Otomotiv Tek noloji- 
leri Kongre si'nin 
(OTEKON'2006) 3.SÜ 
Holiday Inn Otel'de 
gerçekleştirdi yor. 
Uç gün sürecek 
olan kongrede bil
imsel toplantılara 
konuşmacı olarak 
Uludağ Üniversite- 
si’nden öğretim 
görevlileri katıldı. 
Otomotiv sektörün
deki firmaların da 
tanıtım standı açtığı 
kongreye, yaklaşık 
250 sektör çalışanı 
ilgi gösterdi.

Eş zamanlı oturum
lar halinde gerçek
leşti rilen bilimsel 
toplantıların en 
dikkat çekici olanı 
ise "Türki ye'de 
Biodizel Potan 
siyeli" oldu. Bu 
oturu ma konuş
macı olarak katılan 
Uludağ Üni versitesi 
Öğretim Görevlisi 
Yahya Ulusoy, 
çevreci bir akaryakıt 
olan biodi zel kul
lanımının yaygın
laştırılması gerek
tiğini vurguladı. 
Ulusoy, geri dönü 
şümlü akaryakıt 
olarak adlandırdık
ları biodizelin atık 
yağlardan elde 
edildiğini hatır
latarak, "Evleri 
mizde kullandığımız 
yanmış kızartma 
yağlarından elde 
edilen biodizel akar 
yakıt, hem çevreci 
hem de ucuz 
maliyetlidir. Ülkem
izde bu yakıtın 
yaygınlaştırılması 
halinde özellikle 
tarım sektörü 
ekonomik olarak 
rahatlayacaktır. 
Ayrıca günde 
yüzlerce otomobilin 

trafiğe çıktığını göz 
önünde bulundurur
sak, egsozlardan 
çıkan kanser yapıcı 
gazlardan da korun
muş oluruz" dedi. 
Türkiye'de biodizel 
akaryakıt üretimi 
altyapısının hazır 
olduğuna işaret 
eden Ulusoy, yerel 
yönetimler ve 
kamuoyunun 
biodizel üretimi ve 
kullanımı için 
harekete geçmesi 
gerektiğini 
vurguladı.
UÜ Mimarlık 
Mühendislik 
Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Sedat 
Ülkü de, ulusla 
rarası rekabete 
açık olan otomotiv 
sanayinin gelişen 
Türkiye için büyük 
önem taşıdığını 
söyledi. Ülkü, 
kongrede otomotiv 
sektörüyle ilgili 
kişi ve kuruluşları 
bir araya 
getirmeyi 
hedeflediklerini, 
üç gün sürecek 
olan kongrede 
62 bilimsel bildiri 
sunulacağını 
söyledi.

Alo esrar servisi yakalandı
Bursa'da çevre 
illerden getirdikleri 
esrarı bir kahve
hanede toplayıp 
motorla servis yapan 
4 kişilik çete, polisin 
düzenlediği operas 
yonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa'nın İnegöl İlçe- 
si'nde bir kahvehane
den motorla esrar 
servisi yapıldığı 
ihbarını alan Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlar Şube Müdür 
lüğü'ne bağlı Narko 
tik Büro Amirliği 
ekipleri, daha 
önceden uyuşturucu 
madde ticareti 
yapmaktan sabıkası 
bulunan kahvehane 
işletmecisi Halit 
Ö'yü takibe aldı.
Halit Ö. (46) ve 
arkadaşları Adnan Ü. 
(48) ile Erdoğan 
E'nin (20) özel 
araçla gittikleri 
Adapazarı'ndan 
aldıkları 2 kilogram 
esrar maddesini 
İnegöl'e getirdikleri 
belirlendi. Halit Ö, 
araçta bulunan

esrar maddesini 
kendilerini İnegöl 
girişinde motosikletle 
bekleyen oğlu 
Ahmet Ö'ye (19) 
halı içerisine rulo 
yapılmış şekilde 
teslim ederek 
gönderdi.
Bu sırada polisi 
fark eden Ahmet Ö, 
halıya sarılı esrarı 
motorunun arkasına 
koyarak kaçmaya 
başladı. Kovalamaca 
sırasında motordan 
düşen Ahmet Ö, 
yakalanarak gözaltına 
alındı. Otomobil 
içerisindeki Halit 
Ö. ile arkadaşları 
Adnan Ü. ve

Erdoğan E. de 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Şahısların kahve 
hanenin telefonuna 
gelen esrar 
siparişlerini 
paketleyip motorla 
servis yaptıkları 
tespit edildi. 
Zanlılar mahkemece 
tutuklanarak 
cezaevine gönderildi 
Gözaltına alınan 
4 zanlı, "Teşekkül 
halinde uyuşturucu 
ticareti yapmak" 
suçundan 
çıkarıldıkları 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi

BİLGİSAYARPC SHOP

FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

775 $ + N.D.V.

REGAL NOVVOK

ir:HemAML
»m » ■ mm mı nı.

HfeDiYE!DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
*■ aiiiaii M11 AA lA lifi M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

527 $ + K.D.V

AKLINI SEVEN REGAL ALIR

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com

isim@firmamz.com

http://www.gemlikweb.com
http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
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Bag-Kur ölen sigortalıların borçlarını sildi
Bağ-Kur, öldüğü ya 
da başka sosyal 
güvenlik kurumuna 
kayıt olduğu 
belirlenen 250 bin 
sigortalıyı kayıtlar
dan düştü. Kurum, 
bu kişilerden görü
nen 5 milyar YTL’lik 
alacağı da sildi. 
Bağ-Kur, sigortalı 
sayısını ve prim ala
caklarını güncelle- 
mek için 2004 yılı 
Ağustos ayında bir 
çalışma başlattı. 
Çalışmada, kuruma 
5 yıl ve daha fazla 
süreyle prim öde
meyen sigortalılar 
araştırıldı.

Keneden 2 kişi komada
Ankara Numune 
Hastanesi'nde, 2'si 
ağır olmak üzere 7 
kişi, kene ısırması 
sonucu meydana 
gelen Kırım-Kongo 
Kanamalı Ateşi 
(KKKA) hastalığı 
teşhisiyle tedavi 
görüyor
Konu hakkında açık
lamalarda bulunan 

Araştırma sonunda 
734 bin Bağ-Kur 
sigortalısının 
5 yıl ve daha 
uzun süreyle prim 
ödemedikleri 
tespit edildi.
Bu kişilerden öldüğü 
ya da başka sosyal 
güvenlik kurumlarına 
kayıt olduğu belir
lenen 250 bini, sigor
talılık niteliğini 
kaybettikleri için 
Bağ-Kur kapsamında 
çıkarıldı.
Çalışma sonunda 
Bağ-Kur'un sigor
talılık niteliği taşı
mayan kişilerden 
görünen yaklaşık

Ankara Numune Eği 
tim ve Araştırma Has 
tanesi 2. İnfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Kliniği 
Şef Yardımcısı Uzm. 
Dr. Mustafa Aydın 
Çevik, KKKA ön teş 
hisiyle hastanelerin 
de dün itibariyle 7 
hastanın tedavi altın
da bulunduğunu ve

Güne Bakış

5 milyar.YTL’lik 
alacağı, kurumun 
toplam alacak 
miktarından düşüldü. 
Buna göre, Mayıs 
ayı sonu itibariyle 
kuruma kayıtlı 
sigortalı sayısı 3 

bunlardan 2‘sinin 
durumunun diğerle 
rine göre daha 
ciddi olduğunu 
bildirdi. Çevik, 
hastalara genel 
olarak destek 
tedavisi verildiğini 
belirterek, hastaların 
klinik durumuna 
göre 1 ila 2 hafta 
arasında hastanede 
tutulduklarını 
söyledi. Çevik, 
destek tedavileri 

milyon 356 bin 
174 olarak gün
celleştirildi 
Kurumun alacak 
miktarı da yaklaşık 
24 milyar YTL 
olarak revize 
edildi.

tamamlanan ve 
durumu iyileşen 
hastaları taburcu 
ettiklerini belirterek, 
"Hastane de bulunan 
hastalardan ikisinin 
durumu daha ciddi. 
Ama hastalığın klinik 
seyri ve özellikleri 
dikkate alınırsa, 
durumu iyi olan 
hastaların da önü 
müzdeki günlerde du 
rumlarında değişik
lik olabilir" dedi.

Kadri GÜLER

Yerleşkeyi gezerken..
Seyfettin Şekersöz, Sunğipek Fabrikası’nda 

tam 20 yılını geçirdikten sonra emekli olmuş 
bir eski Sunğipekli.

Yerleşkede devam eden eski binaların 
yıkımını görünce bir tuhaf oldu.

“Benim ömrüm burada, geçti” dedi.
Sunğipek Fabrikası’nın ilk binaları tama

men yıkılıyor.
Yapılan incelemelerde, binaların kullanım 

ömürlerinin dolduği| saptandıktan sonra, 
Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle 
gerçekleşiyor bu yıkımlar.

Birçok bina yıkılmış.
Sırada yıkılacaklar var.
Bu' alanlarda gelecek yıllarda Hukuk 

Fakültesi ve Denizcilik Yüksek Okulu binaları 
yükselecek.

Yerleşkenin dış aydınlatması yenilenmiş, 
her yerde çalışma var.

“Ne oluyor Yerleşke’de” diyenler, gidip 
görmeli.

Müdüriyet Binası tamamen yenilenmiş, 
çevresinde birkaç gün sonra bitecek kaldırım 
taşı döşeme çalışması sürüyor.

Ve Asım Kocabıyık Eğitim Vakfı’nca yapımı 
gece gündüz demeden şüren Yüksek Okullar 
inşaatı da bitmiş.

Seyfettin ile binayı gezerken, gelecekte 
çocuklarımızın burada okuyacağımı düşün 
düm.

İçim ısındı.. Bir de hatıra fotoğrafı çektirdim.
Gemlik yavaş yavaş üniversite kenti oluyor.
Gemlik değişiyor..

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus D°ĞA|-GAZ
<.c.c . .. a kazan
<ISISAN^> KALORİFER TESİSATI

AKILLI ISITMA HAVALANq|r^a
SİSTEMLERİ SIHHİ TESİSAT

YETKİLİ BAYİİ TAAHHÛT

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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Türkiye istatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
İmalat Sanayiinde 
Kişi ve Saat Başına 
ücret ve kazanç 
endeksleri 2006 yılı 1. 
dönem sonuçlarına 
göre, çalışılan saat 
başına ücret ve 
çalışan kişi başına 
kazanç artış gösterdi. 
Devlet sektöründe, 
üretimde çalışılan 
saat başına ücret ise 
yüzde 5.6 arttı.
TÜlK'ten yapılan açık
lamaya göre, ISIC 
Rev.3'e göre 
1997=100 temel yıllı 
imalat sanayi sek
töründe, üçer aylık 
dönemler itibariyle 
hesaplanan, 2006 yılı 
1. döneminde bir 
önceki yılın aynı 
döneme göre, üre
timde çalışılan saat 
başına ücret endeksi 
yüzde 10.4, üretimde 
çalışan kişi başına 
kazanç endeksi yüzde 
9.6 arttı. Diğer işlerde 
çalışan kişi başına 
kazanç endeksinde 
ise yüzde 11.4 artış 
gerçekleşti.
Açıklamaya göre, 
devlet sektöründe, 
üretimde çalışılan 

saat başına ücret 
yüzde 5.6 arttı. 
Devlet sektöründe, 
üretimde çalışan saat 
başına ücret yüzde. 
5.6, üretimde çalışan 
kişi başına kazanç 
yüzde 6.2 ve diğer 
işlerde çalışan kişi 
başına kazanç yüzde 
14.9 arttı. Özel sek
törde, üretimde 
çalışan saat başına 
ücret yüzde 11.5, 
üretimde çalışan 
kişi başına kazanç 
yüzde 10.6 ve diğer 
işlerde çalışan kişi 
başına kazanç 
yüzde 10.8 arttı. 
Tüketici Fiyat 
Endeksi ile deflate 
edilerek hesaplanan 
üretimde çalışılan 
saat başına ücret 
endeksi yüzde 0.1 
arttı. 2006 yılı 1. 
döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine 

göre, üretimde 
çalışılan saat başına 
ücret yüzde 0.1 
artarken, üretimde 
çalışan kişi başına 
kazanç yüzde 0.6 
azaldı. Diğer işlerde 
çalışan kişi başına 
kazanç ise yüzde 
1.0 arttı.
Devlet sektöründe, 
üretimde çalışan 
saat başına ücret 
yüzde 4.2, 
üretimde çalışan kişi 
başına kazanç yüzde 
3.7 azaldı. Diğer 
işlerde çalışan kişi 
başına kazanç ise 
yüzde 4.2 arttı. Özel 
sektörde, üretimde 
çalışan saat başına 
ücret yüzde 1.1, üre
timde çalışan kişi 
başına kazanç yüzde 
0.4 arttı. Diğer işlerde 
çalışan kişi başına 
kazanç yüzde 0.5 
artış gösterdi.

Yabancı doktorlara vize
■■■^^*^1

Yabancı doktorların 
Türkiye'de 
çalışmasına olanak 
sağlayan kanun 
tasarısı, TBMM 
Başkanlığına 
sunuldu.
"Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu, 
Sağlık Personelinin 
Tazminat ve 
Çalışma Esâslarına 
Dair Kanun ile 
Tababet ve
Şuabatı San'atlarının 
Tarzı İcrasına 
Dair Kanunda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı", 
tıbbi hizmetlerden 
kaynaklanan her 
türlü tazminat 
taleplerinin 
karşılanması için 
"zorunlu mali 
sorumluluk 
sigortası" oluşturul
masını öngörüyor. 
Tasarıya göre, 
serbest olarak 
çalışan doktorlar,

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kendileri için, per
sonelin katkısıyla 
elde edilen 
döner sermaye 
gelirlerinden 
personele ödeme 
yapılan kamuya 
ait döner sermayeli 
sağlık kurum ve 
kuruluşları ile özel 
hukuk kişilerine 
ait sağlık kurum 
ve kuruluşları, 
çalıştırdıkları 
doktorlar için zorunlu 
mali sorumluluk 
sigortası yaptırmak 
zorunda olacaklar.

Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
görev yapan 
doktorlar için 
çalıştıkları kurum 
ve kuruluşça 
yaptırılan sigorta, 
ilgili doktorun 
mesleğini 
serbest olarak 
yapması 
halini kapsamayacak. 
Kamu sağlık 
hizmetlerinde 
çalışan personelin 
haftalık kanuni • 
çalışma süresi 45 
saat olacak.

Haziran sonuna kadar
1.75 YTL olarak sabitledik!1 Euro =

taksit

TCıttoyt'mn Sût»errrwr«ijl3r' nwr tır

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

> | 444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticâret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. Nö : II Strameşeler - BURSA 
vww.vaillant.com.tr bilgi «vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

vade 
veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
vww.vaillant.com.tr
vaillant.com.tr
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ÖZEL AYKENT

YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK
KİMLER KATILABİLİR?
İlköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR? 
Her branş için haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR? 
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat 
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR? 
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz 
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?

I

konomide kontrollü yavaşlama izlenmeli
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), 
piyasalarda son 
dönemde yaşanan 
gelişmelere ilişkin 
ekonomide kontrollü 
bir yavaşlama poli
tikası izlenmesi 
gerektiğini bildirdi. 
TBB Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
piyasalardaki 
gelişmelere ilişkin 
değerlendirme 
yapmak üzere 
biraraya geldi. 
2.5 saat süren 
toplantının ardından 
ortak bir yazılı 
açıklama yapıldı. 
Açıklamada, 
sermaye çıkışının 
yaşandığı ülkelerin 
piyasalarındaki 
hareketler ve 
piyasaların tepki
lerinin bu ülkelere 
ilişkin risk algılan
masının yeniden 
belirlenmesine 
neden olduğu, 
bazı ülkelerden 
çıkışın diğerlerine 
göre daha hızlı ve 
etkilerinin de çok 
daha şiddetli olduğu 
vurgulandı.
Sürecin gelişmiş

ülkelerde 
enflasyonist 
beklentiler yeniden 
iyileşinceye dek 
sürmesinin ve bu 
süreçte ekonomik 
büyümenin 
yavaşlamasının 
beklendiği belirtilen 
açıklamada, şöyle 
denildi: "Türkiye, 
gelişmekte olan 
ülkeler arasında 
tasarruf açığının 
GSMH'ye oranı en 
yüksek ülkeler 
arasındadır. Yeni 
dönemde tasarruf 
açığının dolayısıyla 
cari işlemler açığının 
küçültülmesi önem 
kazanmıştır. Bunun 
için iç talebin 
kontrollü olarak 
yavaşlatılması 
gerekmektedir. 
Kısa dönemde 
asıl önemli konu 
piyasalarda istikrarın 
sağlanmasıdır. 
Merkez Bankası'nın 
rezervleri oldukça 
güçlüdür. Sermaye 
çıkışının neden 
olduğu talep 
karşılanabilecek 
düzeydedir." 
Açıklamada, Merkez 
Bankası'nın kısa 
vadeli faiz oranlarını 
artırmasıyla orta 
dönemde enflasyon 
beklentisinin yeniden 
olumluya dönüşmesi 
için güçlü bir mesaj 
verildiği kaydedil-

erek, şu noktalara 
dikkat çekildi: 
"Fakat bu mesaj 
piyasalardaki 
istikrarsızlık 
nedeniyle tam olarak 
algılanamamaktadır. 
Bu nedenle 
piyasalardaki belirsi
zliğin azaltılması ve 
ekonomik birimlerin 
kararlarının sağlıklı 
olması için kısa 
sürede para 
piyasalarında 
istikrarın sağlanması 
öncelikli hedef 
olmalıdır. Döviz 
piyasalarında 
oynaklığın azaltıl
ması amacıyla 
Merkez Bankası 
tarafından uygula
maya konulan karar
lar yerindedir ve 
kararlılıkla 
sürdürülmelidir. 
Makro büyüklükler 
değişen koşullar 
dikkate alınarak 
yeniden belirlen
melidir. Alınacak 
önlemler birbirini 
tamamlar nitelikte 
olmalı, önceden 
tasarlanmalı ve 
bir anda açıklan- 
malıdır. Açıklamalar 
yeni dönemin 
özelliklerinin 
farkında olunduğu 
mesajını içermeli, 
alınan önlemler bek

lentileri karşılamalı 
ve ikna edici 
olmalıdır.

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

‘da YAPTIRABİLECEKSİNİZ

Gıda harcaması yüzde 2,37 arttı

RADYOLOJİ MERKEZİ

TOMHKAY

TOMHKAY

20 Haziran 2006 tarihinden itibaren okulumuza 
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

Tel: 513 5084www.aykentilkogretim.k12.tr
si.com

Sessiz hastalık : OSTEOPOROZ (Kemik erimesi)
Orta yaşı geçince kadın-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 hekimlerin 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 TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmaktadır.

Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra raporunuzu alabilirsiniz.

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
F ✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ 

/ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) 
✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında) 

Gemlik - BURSA 
Tel: (0.224) 513 65 29 

513 65 30 
Fax: (0.224) 513 65 18

Türk-iş'in hesapla
malarına göre, "açlık 
sının" olarak da nite
lendirilen 4 kişilik 
ailenin bu ayki gıda 
harcaması tutarı 
geçen aya göre 
yüzde 2.37 artarak 
571 YTL 57 YKr'ye 
yükseldi. Türk-lş 
Araştırma Merkezin 
ce yapılan araştır
maya göre, dört kişi
lik ailenin dengeli ve 
sağlıklı beslenebilme 
si için aylık zorunlu 
gıda harcaması 
tutarı, bu ay bir 
önceki aya göre 
yüzde 2.37 oranında 
artarak, 558 YTL 33 
YKr'den 571 YTL 57 
YKr'ye çıktı.

Araştırmaya göre, 
"yoksulluk sınırı" 
olarak nitelendirilen 
ve dört kişilik ailenin 
aylık zorunlu gıda 
harcaması yanında 
ulaşım, kira, giyim, 
yakacak ve kültür 
gereksinimleri için 
gerekli olan tutar ise 
aynı dönemde bin 
818 YTL 66 YKr'den 
bin 861 YTL 80 
YKr’ye yükseldi. 
Gıda harcaması 
tutarındaki 6 aylık 
artışın yüzde 5.27 
olarak gerçekleştiği 
belirtilen araştırma
da, geçen yılın aynı 
döneminde ise bu 
oranın yüzde 2.50 
olduğu bildirildi.

5084www.aykentilkogretim.k12.tr
si.com
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■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HH

GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ 

(İNSflL KflPTfihl GEZİ GEMİSİ SEYİR DEFTERİ 
HAFTA İÇİ HER GÜN YARIM KÖRFEZ TURU 

HAFTA SONU TAM KÖRFEZ TURU 
AYRICA HER AKŞAM MEHTAP TURUMUZ VAR0IR.

Gezilerimiz canlı müzik eşliğinde olup, 
Körfezimizin eşsiz sularında siz değerli halkıtûıza 

unutamayacağınız anlar yaşatmaktadır.

Gezi Gemimiz özel günlere ve de cemiyetlerinize kiraya verilir 
Müracaat: GEMLİK ANI TOUR 
İrtibat Tel: 0.224 514 47 71

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in 
kaleminden

7 YAŞ

İş ve kariyer evliliği engelliyor
Psikolog Ceyda 
Subaşı, erkeklerin 
kariyer, kadınların ise 
güvence sağlayacak 
iş sahibi olduklarında 
evlilik hayallerini 
ertelediklerini, ideal 
yaş geçince de fazla 
seçici davrandıkları 
için eş bulmakta zor
landıklarını söyledi. 
Psikolog Ceyda 
Subaşı, geçmişte 
soyun devamı, çocuk 
sahibi olma, Cinsel 
ihtiyaçları giderme, 
maddi ve manevi 
güvence gibi neden
lere bağlı olarak 
gerekli görülen 
evliliğe bakışın 
günümüzde değiştiği
ni belirtti. Subaşı, 
UNESCO'nun gençlik 
dönemini 28 yaşına 
kadar çıkardığını ve 
artık Türkiye'de de 
geçmişte olduğu gibi 
18 yaşına kadar 
evlenmeyen kızlara 
"evde kaldı" gözüyle 
bakılmadığını ifade 
etti. Ekonomik ve 
eğitim düzeyinin yük
selmesinin yanı sıra 
kadınların çalışma 
hayatına girerek 
yaşamsal güvenceye 
kavuşması, erkeklerin 
de kariyer sahibi 
olmalarının evliliği 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ONURCAN ÇAKAR

ertelemeye yön
lendirdiğini anlatan 
Subaşı, "Kırsal kes
imde kadınları aile
den gördükleri baskı, 
ekonomik sıkıntılar 
ya da yaşam 
koşullarının onları 
mutlu etmemesi 
arayışa ve en kısa 
yoldan evliliğe yön
lendiriyor. Ancak, 
büyük kentlerde hem 
erkekler hem de özel
likle çalışma 
yaşamındaki kadın
larda evliliğe 
karar verme yaşı 
artıyor" dedi. 
Erken yaşta evlilik
lerin çiftlerin kişilik 
gelişiminin benzer 
dönemlerden geçme
sine, böylelikle bir
birine uymada daha 
esnek, karşılıklı 
beklentileri yerine 
getirirken daha 
toleranslı ve uyumlu 
olmalarını sağladığı
na işaret etti. 
"İLERLEYEN 
YAŞLARDA DAHA 
SEÇİCİ 
DAVRANILIYOR" 
Psikolog Subaşı, 
"İlerleyen yaşlarda 
hem kadınlar hem de 
erkekler daha seçici 
davranıyorlar. Kişi 
artık ten, saç ve göz

Siz de geleceğimize * 
bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa > 
geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

haltınızdan 3464’e mesaj atın.

renginden fiziksel 
görüntüsüne, karak
teri, aile yapısı ve 
çevresine kadar 
birçok konuyu 
dikkate alıyor. Bu da 
evlilik zamanının 
geçmesine neden 
oluyor. Halk arasında 
söylendiği gibi 'armu
da saplı, üzüme 
çöplü' diyor. 
Kafalarında oluştur
dukları eş hayalini 
gerçek yaşamda 
bulamayanlar arayışı 
sürdürmekte ısrar 
edince geç kaldığının 
farkına varmıyor. 
Ayrıca, ideal evlilik 
yaşı geçtiğinde, 
kişinin doğacak 
çocuklarıyla kuşak 
çatışması daha 
yoğun oluyor ve 
iletişim zorlaşıyor" 
diye konuştu. 
Geç kalınan evlilik
lerde, kişinin yaşam 
koşullarının değişe

cek olması, özgür
lüğün kısıtlanması 
gibi gerekçelerin ön 
plana çıktığını ifade 
eden Subaşı, 
"İlerleyen yaşta daha 
kalıplaşmış bir yaşam 
ve düşünce şekli 
karşımıza çıkıyor.
Yeni bir insanı tanı
mak, ona güvenmek 
daha çok zorlaşıyor. 
Kişinin de buna gücü 
ve isteği kalmıyor" 
şeklinde konuştu. 
Subaşı, evliliğin 
insanın yaşamını 
yönlendiren önemli 
bir karar, hatta ha 
yatın dönüm noktası 
olduğuna dikkati 
çekerek, burada 
bireylerin farklı 
düşüncelerin etk
isinde kalmadan 
tamamen kendi 
istekleriyle karar 
vermelerinin 
önemli olduğunu 
kaydetti.

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

Op. Dr. Yaşar ALTUN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı v 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur. „ 

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MİGROS yanı) GEMLİK

Tel: (0.224) 514 29 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi

Tel: (0.224) 513 92 00
GSM : (0.532) 616 01 53
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Aile içinde olumlu iletişim kurmanın yolları
Anne-baba ve çocuk 
arasında kurulan 
olumlu iletişim, 
çocuğun gelecekte 
sağlıklı sosyal 
ilişkiler kurmasının 
temelini oluşturuyor, 
ailenin de mutlu
luğunu arttırıyor. 
Çocuğunuzun kendi
ni ifade edebilen, 
özgüveni yüksek bir 
birey olmasını isti 
yorsanız, aile içinde 
olumlu iletişim kur
maya özen 
göstermelisiniz. 
Anne-baba ve çocuk 
arasındaki olumlu 
iletişimin ailenin 
mutluluğunu art
tırdığını, ayrıca 
çocuğun bu iletişim 
tarzını model alarak 
hayatı boyunca 
sağlıklı sosyal ilişki 
ler kurmasına 
yardımcı olduğunu 
ve kendini ifade 
yeteneği ile 
özgüvenini 
güçlendirdiğini 
bildiren uzmanlara 
göre iletişim, iki 
yaşındaki* çocuk için 
de ergenlik çağında
ki çocuk için de hem 
özsaygının hem de 
karşılıklı saygının 
anahtarı. Anne-baba 
ve çocuk arasında 
olumlu iletişim 
kurmanın yolları ise 
şunlar.
Çocuğunuzun

kendisiyle 
ilgilendiğinizi, 
ihtiyacı olduğunda 
yardım edeceğinizi 
bilmesini sağlayın. 
Sözgelimi, sizinle 
konuşmak iste
diğinde televizyonu 
kapatın veya 
gazeteyi elinizden 
bırakın. Çocuğunuz 
size önemli bir 
şey söylemeye 
çalışırken, telefon 
görüşmesi yapmak
tan kaçının.
Çok yorgunsanız, 
aktif bir dinleyici ola
bilmek için daha 
fazla çaba harca
manız gerekecektir. 
Gerçek bir aktif 
dinleme kolay iş 
değildir, üstelik 
bedeniniz ve zihniniz 
yorgunken daha da 
zorlaşacaktır. 
Çocuğunuzun bir 
davranışı ya da bir 
olay nedeniyle çok 
sinirliyseniz, o anda 
objektif davranama 
yacağınız için, 
yeniden sâkinleşene 
kadar iletişim kur
maya çalışmayın. 
Beklemek, yatışmak 
ve çocukla daha 
sonra konuşmak 
en iyisidir.
Çocuğunuzu dikkatle 
ve nazik bir şekilde 
dinleyin. Size bir şey 
anlatmaya çalışırken 
sözünü kesmeyin.

Ona arkadaş 
larınıza 
gösterdiğiniz 
nezaketi 
gösterin. 
Olayların 
nedenini 
sormayın, 
ne olduğunu 
sorun.
Başka insanların 
özellikle dahil olması 
gerekmediği sürece 
konuşmalarınızı özel 
tutun. Çocuğunuzla 
aranızdaki en iyi 
iletişimin etrafta 
başka insanlar 
yokken gerçekleşe
ceğini unutmayın. 
Çocuğunuzu başka 
insanların önünde 
utandırmanız veya 
güç duruma 
düşürmeniz, 
içerlemesine ve 
düşmanlık duyguları 
hissetmesine 
neden olur.
Çocuğunuzun 
tepesinden konuş
mayın, konuşurken 
fiziksel olarak onun 
düzeyine inin. 

Çocuğun anlatmaya 
çalıştığı durum 
hakkında önceden 
bilgi sahibiyseniz, 
bunları çocuğunuzla 
paylaşın. "Senin için 
neyin iyi olduğunu 
ben biliyorum", 
"sadece dediğimi 
yap, sorun çözüm
lenecektir" ya da

"ben sözümü bitirey
im sen de konuşa
caksın" gibi cüm
leleri, telkinlerde 
bulunmayı ve ahlaki 
açılardan kınamayı 
en az düzeyde tutun. 
Bu gibi ifadeler açık 
iletişim kurmaya ve 
bu açıklığı devam 
ettirmeye yardımcı 
olmayacaktır. Aptal, 
budala, tembel gibi 
aşağılayıcı sözleri 
ise kesinlikle 
kullanmayın. 
Çözüme yönelik 
somut adımlar 
geliştirmesi için 
çocuğunuza 
yardımcı olun. 
Çocuğunuzun açık 
iletişimi sürdürmesi
ni destekleyin. 
Bunu, çocuğu 1 

olduğu gibi 
kabul ederek ve 
gösterdiği iletişim 
çabalarını takdir 
ederek sağlaya
bilirsiniz.
Onu yaptığı 
veya yapmadığı 
şeylerden dolayı 
değil, kendisi olduğu 
için kabul ettiğinizi 
gösterin.

Oksitin krem ile
güneş yanığına son

Promed tarafından 
üretilen Oksitin, 
güneş yanıklarının 
gerginliğini ve 
kızgınlığını alarak 
size yumuşak ve 
sızlamayan bir cilt 
hediye ediyor.
Yaz mevsiminin 
kabuslarından biri 
de güneş yanık
larıdır. Güzel bir 
güneş banyosu 
sonrası cildiniz 
kızarır, ateşlenir 
ve dayanılmaz bir 
hal alır. Oksitin 
krem sayesinde bu 
sorunu yaşamıyor
sunuz. Promed 
tarafından üretilen 
Oksitin, güneş 
yanıklarının gergin
liğini ve kızgınlığını 

alarak size yumuşak 
ve sızlamayan bir 
cilt hediye ediyor. 
Oksitin, bebeklerin 
pişik sorunları için 
de birebir.
Kızarıklık 
görüldüğünde 
enfekte olmamış 
yara ve yanıklarda 
3 defa uygulanıyor. 
Bebekler pişiksi- 
zliğin keyfini yaşı 
yor. Yenilenmiş 
formülüyle 
içerisindeki 
çinko asit miktarı 
%40'a çıkarılan 
oksitin krem artık 
4 kat daha etkili. 
Oksitin sadece 
eczanelerde 
satılıyor.
Fiyatı ise 6 YTL.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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 Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. > 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekğaz 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 Yalnyz185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
28 Haziran 2006 Çarşamba 

ENGİN ECZANESİ 
İTel: 513 37 16 

GEMLİK

oemükIh İlk ounluk gazetesi
■■■■■ oemUk

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2478 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B .GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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YAÖMUT

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ
KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

rnica Çdİvan) Fakir HBİÎX 
TÜM KALİTELİ MARKALAR 

UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ
Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.

Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK
Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK

PHILIPS
HDOĞTAŞ

ARISTON



'R/AWTTAS "SAqlAMllk VE EsTETİk BİZİM İşİMİz"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

İNŞ. LTD.ŞTİ ®K2WM][l®[gKI WBWM][ri7ÛKI
DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

Detaylı Bilgi vı 
İrtibat Bürosu

Hisar Malı
Baytas Körfez Sites 

No: 56 GEMLİI 
Tel: 513 42 2 

513 17 9- 
www.baytasinsaat.ne

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

İM^Hİ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
29 Haziran 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr

ilgilenmeye geliyoruz..
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİI 

e-mail: bursa@birey.com

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan ilgilileri uyardı:

“Esnafımız seyyar 
manavlardan rahatsız”

Belediye Meclisi 
3 Temmuz’da toplanacak
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 
Temmuz ayı
toplantı gündemi

Turgut, belediye 
meclis üyelerine 
gönderdiği
toplantı çağrısında,

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Seyyarlardan rahatsızlık...
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 

İbrahim Talan gazetemize yaptığı açıkla
mada, yaz mevsiminin başlamasıyla 
ilçenin bilhassa ana yollarında seyyar 
manavların türemesinden yakınıyor.

Bu konuda Kaymakamlık, Belediye, 
Başkanlığı, Vergi Dairesi ve Emniyet 
Müdürlüğü'nü uyarıyor.

Devamı sayfa 7’de

Yaz mevsiminin başlamasıyla kaldırımlarda ve yol 
boylarında türeyen seyyar manavlardan yakınan 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, 
duruma ilgililerin el koymasını istedi. Sayfa 3'de

belli oldu. 
Her ayın ilk 
pazartesi günü 
toplanan 
Belediye Meclisi, 
3 Temmuz 2006 
Pazartesi günü 
saat 14.oo’de 
toplanacak.
Belediye 
Başkanı Mehmet

3 Temmuz günü 
yapılacak olan 
meclis toplantısın
da Terme Kaplıcası 
ile ilgili tekliflerin 
görüşüleceğini, 
daha sonra ise 
imarla ile ilgili 
konuların ele 
alınacağını 
bildirdi.

DYP’li gençler Elifi 
sevindirdi Haberi sayfa 2’de j

’JLUIf Şİİ'CE J51KETM

Aykent İlköğretim kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

—1 YILI ÜCRETLERİMİZ

"AYKENT

SEJ
OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
/S^dempIi co. Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygula^ özgüveni tamdır.
OGkcNLILcK; Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır..,, 

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: ücretlerimize Eğltlm-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.ne
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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İşçi Emeklileri 
Atatürk ve

şehitler için 
mevlit okutuyor

CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güner'e yazılı cevaplaması için önerge verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

30 Haziran 1927 
tarihinin Ulu 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
emekli olduğu gün 
olması nedeniyle 
Gemlik İşçi 
Emeklileri 
Derneği Atatürk 
Anıtına çelenk 
sunup aynı gün 
Çarşı Camynde 
mevlit okutacak. 
Atatürk'ün 
emekli olduğu
30 Haziran gününü 
İşçi Emeklileri 
tarafından emekliler 
günü olarak kabul 
ettiklerini bildiren 
Gemlik İşçi

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
İstiklal Cad.Bora Sok. 

No: 3/B GEMLİK (Akbank 
aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83
Fax: 513 35 95

II■IH
Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa gele
ceğimiz yok... EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan

www.elkoyun.com

Emeklileri Başkanı 
Hüseyin Yener, 
"Gemlik Şubesi 
olarak 30 Haziran 
2006 Cuma günü 
saat 11.00 de 
Atatürk Anıtına 
çelenk sunarak 
saygı duruşunda 
bulunacağız.
Aynı gün ikindi 
namazına müteakip 
Çarşı Camiinde 
Atatürk ve
Şehitlerimiz ile 
vefat eden 
üyelerimize Mevlit'i 
Şerif okutacağız. 
Duyarlı vatan
daşlarımız ile 
üyelerimizi 
bekliyoruz" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kimyevi gübre 
sektörünün en 
önemli ve temel 
girdilerinden 
birisinin doğalgaz 
olduğunu hatırlatan 
CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık, 
Enerji ve tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güner'e yazılı 
cevaplaması için 
verdiği önergede 
özellikle 
Gemlik Gübre 
Sanayii'ne 
uygulanan en 
yüksek ücretim * 
bu sektörü zora 
sokacağını söyledi. 
Küçükaşık, 
gerekçesinde 
"Ülkemizde 
doğalgaz'dan 
amonyak elde 
dilen toplam iki 
fabrika olmasına ve 
kimyevi gübrenin 
tarım sektörü ve 
çiftçilerimiz için 
vaznecilmez

DYP'Iİ gençler Elifi sevindirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
oluşturulan 
DYP İlçe Gençlik 
Kolları Serdar 
Özaydın başkanlığın
da ilk güzel 
meyvesini verdi. 
DYP'Iİ gençler 
doğuştan 
Zihinsel ve 
Bedensel özürlü 
13 yaşındaki kız 
çocuğu Elif 
Demirci'ye tekerlekli 
sandalye alarak 
mutlu ettiler. 
Umurbey Bölgesi 
Değirmen Yam'nda 
oturan Demirci 
ailesinin 3 
kardeşten 
İkincisi olan 
Elifin diğer kardeş
leri tamamen 
sağlıklı dürümdalar. 
DYP Gençlik 
Kolları Başkanı 
Serdar zaydın ile 
genç ekibi dün 
Demirci ailesini

girdilerden olmasına 
rağmen, BOTAŞ 
tarafından Gemlik 
Gübre Sanayii 
A.Ş. adına gönderilen 
fatura en yüksek 
fiyat türü olan "Aylık 
Ağırlık Ortalama 
Fiyat" şeklinde 
düzenlenmekte 
ayrıca gaz dağıtım 
şirketinin 26 dolarlık 
taşıma bedeli de 
fiyata eklenmektedir" 
dedi.
Küçükaşık, 
önergesinde;
"1-Sayın 
Başbakan'ın her 

ziyaret ederek temin 
ettikleri tekerlekli 
sandalyeyi verirken 
Elif Demirci'ye 
oyuncak araba ile 
bebek hediye 
etmeyi de 
unutmadılar.
özürlü çocukların 
kendisinde 
büyük üzüntü 
yarattığını ifade eden 

fırsatta çiftçilerimizi 
korumaya yönelik 
tedbirler alındığına 
ilişkin görüşlerini 
kamuoyu ili 
paylaştığı bir ortam
da sanayicilerimiz 
açısından da artık 
katlanılması zor bir 
noktaya gelen 
doğalgaz fiyatlarında
ki artışlar ile ilgili 
hangi tedbirleri 
almayı planlıyor
sunuz?
2- BOTAŞ tarafından 
uygulanan fiyat 
politikaları ile 
amonyak ve

Serdar Özaydın, 
bu insanlara her 
zaman yardım 
ve destek vermeye 
devam edeceğini 
söyledi.
Özaydın, "Bu 
çocuklara bizlerin 
sahip çıkması 
gerekir. Onlar 
bizim çocuklarımız, 
ailelerinin imkanı 

gübre fabrikalarının 
çalışması sanayiciler 
tarafından 
mümkün 
görülmemektedir. 
Öte taraftan 
özelleştirilen 
fabrikalarda 
yatırımcılardan 
fabrikaların 
çalışma garantisi 
istenmektedir.
Bu ikilemi nasıl 
değerlendiriyor* 
sunuz?
Nasıl bir çözüm 
üretmeyi düşünüyor
sunuz?
3- AB ülkelerinde 
yürürlükte olan ve 
ülkemizde demir 
çelik sektöründe 
uygulanan 
antidamping 
uygulamasını 
kimyevi gübre 
sektörünü de 
korumak amacıyla 
uygulamayı 
düşünüyor 
musunuz?" 
sorularına yazılı 
cevap istedi.

yoksa bizler destek 
vereceğiz. DYP 
gençliği olarak 
fakir ve yardıma 
muhtaç insanlarımıza 
sürekli yardım ve M 
destek vermeye 
devam edeceğiz. 
Öncelikli olarak 
Özürlü çocuklarımıza 
yardımlarımız 
sürecek" dedi.

http://www.elkoyun.com
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan ilgilileri uyardı:

‘Mimiz seyyar manavlardan îalıatf Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

YazıYORUM

Sözcükler !

Yaz mevsiminin başlamasıyla kaldırımlarda ve yol boylarında 
türeyen seyyar manavlardan yakınan Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, duruma ilgililerin el koymasını istedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaz mevsiminin 
başlamasıyla birlikte 
kaldırımlarda 
başlayan karpuz ve 
meyve satışı yapan
lara tepki gösteren 
Gemlik Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, "Esnafımız 
bu durumdan 
mağd 'r olmaktadır. 
Yaptı. ...jz i::m 
girişimlere rağmen 
önlem alınmaması 
bizi üzüyor" dedi. 
İstiklal Caddesi ve 
ilçenin çeşitli yer
lerinde kaldırımları 

’ işgal ederek satış 
1 yapanlara, Bahkpaza 
.rı, Manastır, Kumla 
’ Yolu üzerinde yenileri 
eklendiğini belirten 
Talan, Kaymakamlığa, 
Belediye Başkanlığı
na ve Emniyet 
Müdürlüğü'nü 
konu ile ilgili olarak 
uyararak yardımcı 
olunmasını istedik
lerini söyledi.
VERGİ 
VERMİYORLAR 
Bu kişilerin vergi ve 
ilgili kurumlara kayıtlı

bulunmadıklarını da 
ifade eden Talan, 
"Bu kişiler çevre 
görüntüsünü bozduk
ları gibi kurdukları 
tezgahlar yaya yol
larını kapatıp geçiş
leri engelliyorlar.
Yayaların caddeye 
inmesi ve alışveriş 
yapan arabaların 
seyir halindeki trafiği 
durdurması zincir
leme kazalara mey
dan verecektir." dedi. 

Daha önce 
Kaymakamlık 
tâ rcTrıTTdh«TiT y <fp u’fıı’ı1 J ıT 
anonsların etkili 
olduğunu belirten 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, anonsların 
yeniden yapılması 
için girişimde bulun
duklarını da söyledi. 
KAZILAN YOLLAR ' 
ESNAFA BIKTIRDI 
Öte yandan doğalgaz 
nedeniyle kazılan 
yolların gerektiği gibi 
kapatılmaması sonu
cu, her tarafın toz 
içinde kaldığını da 
belirten İbrahim 
Talan, "Yaz mevsimi 
nedeniyle her tarafın 
toz toprak içerisinde 
kalması, yolların 
sulanmaması, esnafın 
işyerlerinde sıcakta 
kapılarını kapatarak 
oturması, dükkan önü 
kaldırımların müşteri 
açısından bozuk 
olması gibi sebepler
den mağdur olmaları 
sıkıntı yaratmaktadır. 
Ayrıca, ilçemize 
gelen turiste görüntü 
açısından da hoş 
bir izlenim 
bırakmamaktadır" 
şeklinde konuştu.
YASAL İSLEME 
BAS VURACAĞIZ 
Doğalgaz çalışmaları 
nedeniyle kazılan 
yolların gerektiği 
gibi kapanmaması 
ve her yanın toz 
toprak içinde 
bırakılarak çevreye 
zarar verildiğini

. öne süren Talan, 
bu konüda ilgilfrM 
fîffira GFıVfüAS'a 
uyarı mektubu 
gönderdiklerini 
bildirdi.
GEMDAŞ’a 
gönderdikleri 
uyarı mektubunda 
çevre kirliliği ve 
yaratıldığına 
değindiklerini 
söyleyen Talan, 
"Ayrıca esnaf ve 
halkımızdan gelen 
şikayetlerde toz 
toprak içinde kaldık
larını, yaz sıcağında 
işyerlerin kapılarını 
kapatarak oturdukları, 
müşteriye sağlıklı 
hizmet veremedikleri- . 
ni için maddi ve 
manevi zarar 
içinde olduklarını 
belirtiyorlar" dedi. 
İlettikleri sorunların 
acil çözüm olarak 
açılan yerlerin en 
kısa zamanda 
kapatılarak günde 
2 kez yolların sulan
ması ve konuya 
duyarlılık istediklerini 
söyleyen Talan, 
"Sahipsiz bir 
Gemlik'te kimler 
görev yapacaksa 
yapsınlar. Bunun 
zararını esnafımız 
çekmesin, 
isteyenin kaldırımlar
da istediği yeri işgal 
etmesine artık 
müsaade edilmesin. 
Bu konuda ilgililerin 
önlem almalarını 
bekliyoruz" dîye 
konuştu.

Sayın okurlar; Dil uzmanı değilim, 
(Lesikograf), ama amatörce, 7-8 yılımı dil 
üzerine odaklayarak, uğraş ve çalışma ile 
Türkiye’de şimdiye kadar yayınlanmış (Türk 
Dil Kurumu Sözlüğü başta) eserleri bir araya 
getirerek (sentez) 1600 sayfalık ve yeni, 
kelime sayısı çoğalan “Büyük Sözlük” adlı 
eserimi hazırladım.

Halen Doğan Medya grubunda yayın 
sırasında bekleyen (Sayın Hakkı Devrim’e 
teslim edilmiş) bir çalışmanın hazırlayanı 
olarak son seneler de sözlüğümüze katılmak 
istenen bazı kelimeler, halkımız tarafından 
kullanılmaya başlamış, bazıları ise halk 
tarafından kendiliğinden saf dışı edilmiştir.

Çünkü dil, emirle, ben yaptım oldu diyen
lerle olmaz. Dil canlı varlıktır. Kendi kural
larına göre gelişir, bozulur, doğar, ölür...

Çok önceleri Meclis’e “Kamutay”- mil
letvekiline “Saylav” denmiş. Komedya’ya 
“güldürü” tutmuş, tragedya’ya “ağlatı” 
sözcüğü tutmamıştır...

Dilin gelişmesinde asıl mecra yazı değil, 
konuşmadır..

Konuşma diline girmemiş sözcüğü, siz 
günlerce yazsanız da halk buna ilgi duymu 
yorsa, kendisi bir kelime yaratmışsa bunun 
üzerinde ısrarla durur, sizin yazınızı okur 
geçer...

Örneğin konuşma dilinde, yani asıl 
Türkçe'de “ve4-* kelimesi yoktur..

, “İle kelimesi, daha doğrusu bunun takılı 
şekilleri vardır, (“ve” kelimesi İbranice ve 
Arap kökenlidir.)

Bu nedenle, halkımız “camii” demez;, 
“camisi” der. “me’mur” demez, yani ayın 
(arap) harfini çatlatmaz, “memur”, “mes’ele” 
elemez “mesele” der.... ve bu nedenle dol
muştan “uygun” bir yerde inmez, “müsait” 
bir yerde iner. Uygun diyenlere de, “bu da 
ne diyor” diye şaşarak bakar..

Avrupah olmamız, dışarıda çok 
çalışanımız olması sebebiyle şimdi dilimizde 
çok dolaşan “eyro” sözcüğü var..

Avrupa birliğinin para birimi, onlardan alı
nan bu sözcüğü halk “eyro”, daha sonra da 
daha da değiştirerek, ağız kolayına gelecek 
şekilde “yörö” olarak kullanmaya alıştı. Yazı 
da “avro” doğrusu bu, Avrupa dediğimize 
göre o kıtaya bunun birliğinin parası “Avro” 
dur diyorlar.

Aslında zorlamak gereksiz, çünkü bu pa 
ra şimdilik bizim paramız değil. Ancak, döviz 
büfelerinde görüyoruz diye düşünülebilir 
ama yarın Avrupa Birliğine girebilirsek, bu 
yanlış alışkanlığımız bizim bir hayli başımızı 
ağrıtabilir...

Yeni yetişen nesil konuşma da kullandığı 
sözcük sayısını her geçen gün azaltıyor.
300 - 500 sözcük, kendisinin ürettiği kökü 
olmayan yanlış ve acayip sözcüklerle aslın
da Türkçe’yi katlediyor.

Aslında kendisi de kaybediyor, çok değil 
20 - 30 yıl önce yazılmış eserleri anlamıyor, 
bunun neticesinde de okuma alışkanlığı 
yapamıyor.

Yoz ve sathi, basit sözcüklerle dolu bir 
toplum, sanatsal işlevlerde de sığ kalıyor ve 
eser üretemiyor.

İnanın gençlerin kendi aralarında geçen 
konuşmalarda ki sözcükleri duydukça 
Türkçe adına üzülüyor, genç neslin duyar 
sizliği, her şeyi yozlaştırarak geçiştirmesini 
ülke adına kayıp olarak görüyor, yazık, hem 
de çok yazık diyorum.

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Yaz Spor Okulları bugün açılıyor
Yaz Spor Okulları bugün saat 17.oo’de ilçe stadında düzenlenecek törenle 

açılacak. Futbol, voleybol, basketbol, yelken, yüzme branşlarında 
açılacak olan Yaz Spor Okullarına büyük talep olduğu açıklandı.

Seyfettin SEKERSÖZ

Gençlik ve Spor 
ilçe Müdürlüğü 
tarafından açılan 
2006 yılı Yaz 
Spor Okulları 
bugün ilçe 
stadında düzen
lenecek törenle 
açılacak.
Saat 17.00 de 
düzenlenecek 
törenle açılışı 
yapılacak olan 
Yaz Spor Okulları 
için açıklamada 
bulunan İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan, bu yıl geçen 
yillara oranla 
büyük talep 
olduğunu söyledi. 
Beş branşta 
açılan Yaz Spor 
Okullarında 
futbolun Pazartesi, 
Çarşamba ve 
Cuma günleri 
saat 16.00-18.00 
arasında olacağını 
duyuran Arıkan,

Basketbol'un 
Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri 
saat 11.00-13.00 
arası, Voleybolun 
Pazartesi,

Çarşamba ve 
Cuma günleri 
saat 14.00-16.00 
arası, Yelkenin 
hafta içi her gün 
10.00-16.00 saatleri

arası ve Yüzme 
okulunun Cuma, 
Cumartesi ve 
Pazar günleri saat 
10.00-11.00 arasında 
olacağını duyurdu.

Büviiksehir'tlen Zaferspor’a çim saha

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sahası çimlendirilerek, modernize edilen 
Zaferspor Tesisleri hizmete açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin, Zaferspor’un yenilenen tesisinin 
açılışı öncesinde yaptığı konuşmada, “Her 
alanda Bursa’nın ne sıkıntısı varsa çözüm- 
lüyoruz” dedi. Göreve gelmeden önce 
amatör spora destek verecekleri yönündeki 
sözünü hatırlatan Başkan Şahin, bu konuda
ki çalışmalara da Zaferspor’a suni çim saha 
kazandırıp, tesislerini yenileyerek başladık
larını, diğer kulüplere yapacakları yatırım
larında da sırada olduğunu söyledi.
Şahin’den minik futbolculara: “Geleceğin 
yıldızları olun” 
Zaferspor Başkanı Bayram Yıldız, Bursa’nın 
Fenerbahçe’si olarak tanımlanan kulüp
lerinin 44 yıllık köklü bir maziye sahip 
olduğunu belirtirken, sahalarını çimlendirip, 
tesislerini yenileyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin’e teşekkür ederek, 
plaket verdi.

i

iHer 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' 
Bahkpazan’nda 1İ5 m2 2+1 Satılık baıre

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
3 Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
3 Önünde 115 m2 Bahçeli,]■I

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

5 
£

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21€ ve Azot Kavşağına 400 m2 uzaklıkta ıcı. u iu ı tcia. u ı*t ı v a ı
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Askeri Veteriner Okulu: 1 Petrol-lş: O
Şey feUjn ŞEKERSÖZ

2006 yılı Olgunlar 
Futbol Turnuvasında 
İkinci maçını da 
kazanan Askeri 
Veteriner Okulu B 
gurubunda büyük 
avantaj elde etti. 
Dün oynanan maçta 
yakaladığı fırsatları 
değerlendiremeyen 
Petrol-lş takımı

maçtan 1-0 mağlup 
ayrılarak guruptan 
çıkmayı başaramadı. 
Maça iki takımda 
kontrollü başladı. 
Galibiyete daha çok 
ihtiyacı olan Petrol-lş 
oyunu yıktığı 
rakip kale önünde 
yakaladığı fırsatları 
kullanamadı.
İlk yarısı golsüz biten 
karşılaşmanın ikinci

yarısında adeta gol 
kaçırma yarışına 
giren Petrol-lş takımı 
rakibin golcüsü 
Dursun'un da 
sakatlanarak 
oyundan çıkmasıyla 
rahatladı.
Maçın 52 dakikasında 
yapılan hatayı 
affetmeyen Haşan 
Adalı yaklaşık 30 
metre sürdüğü

topu kalecinin 
sağından ağlara 
bırakarak Askeri 
Veteriner Okulu'nu 
1-0 öne geçirdi. 
Kalan dakikalarda 
başka gol 
olmayınca Askeri 
Veteriner Okulu 
iki maçta 
6 puana ulaşırken 
Petrol-lş umudunu 
gelecek yıla bıraktı.,

UNVER TRAKTÖR’den
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA 

BEKLİYORUZ
İbrahim Onai Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA 
Tel : 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Pilot sıkıntısı çözülecek KPSS hafta sonunda yapılacak
Türkiye'de 
sivil havacılık 
sektörünün 
büyümesiyle 
ortaya çıkan 
pilot sıkıntısı, 
uçuş okullarıyla 
çözülecek. 
Ulaştırma 
Bakanlığı, 
sorunu çözmek 
için uçuş okulları 
ücretlerinde ve 
yakıtta yüzde 
50'ye varan 
indirim sağladı. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
tedbir alınmaması 
durumunda 
halen 205 pilot 
açığına 380 
ilave edilmesiyle 
önümüzdeki 
5 yılın sonunda 
sektörde 585 
yabancı pilotun 
istihdam 
edilmesinin 
söz konusu ola
cağını söyledi. 
Yıldırım, uçuş 
okullarını nitelik 
ve kapasite 
olarak geliştirerek 
yurtiçindeki 
pilot ihtiyacının 
karşılanmasının 
yanı sıra bu

okulları Avrupa 
ve Ortadoğu 
ülkelerine de 
pilot yetiştiren 
eğitim merkezleri 
haline dönüştürmeyi 
hedeflediklerini 
belirtti 
Yıldırım, 
hükümetin iş 
başına gelmesiyle 
sivil havacılığın 
gelişmesi için 
başlattıkları 
çalışmalarda 
başarılı sonuçlara 
ulaştıklarını 
ifade etti.
Binali Yıldırım, 
Türkiye'nin 
coğrafik yapısı 
ve iklim koşullarının 
pilot eğitimleri 
için son derece 
uygun olduğunu

belirterek, 
geçen yıl 
yürürlüğe giren 
5431 sayılı Sivil 
Havacılık 
Kanunu 
çerçevesinde 
uçuş okullarını 
nitelik ve kapasite 
olarak geliştirerek 
yurtiçi pilot 
ihtiyacının 
karşılanması 
yanı sıra bu 
okulların Avrupa 
ve Ortadoğu 
ülkelenne de pilot 
yetiştiren 
birer eğitim 
merkezleri 
haline 
dönüştürülmesini 
hedeflediklerini 
kaydetti.

Lisans adaylarına 
yönelik Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS), 1-2 
Temmuzda gerçek
leştirilecek. KPSS, 
ÖSYM tarafından 81 il 
merkezi ve Lefkoşa 
da yapılacak.
Sınav, 1 Temmuz 
Cumartesi günü 
sabah ve öğleden 
sonra ve 2 Temmuz 
Pazar günü sabah ve 
öğleden sonra olmak 
üzere dört oturumda 
gerçekleştirilecek. 
Sınavın cumartesi 
sabah oturumuna 
456 bin 804, cumarte
si öğleden sonra ottu* 
rumuna 215 bin 525f^ 
pazar sabah oturu
muna 129 bin 343, 
pazar öğleden sonra 
oturumuna 77 bin 
186 aday katılacak.
Adayların sınava 
gelirken yanlarında, 
ÖSS'deki gibi sınava 
giriş ve kimlik bel
geleri, nüfus cüzdan
ları, bir fotoğrafları ile 
yumuşak uçlu kalem 
ve silgi getirmeyi 
unutmamaları 
gerekiyor.

Sınavın cumartesi 
günü sabah oturu
munda Genel 
Yetenek, Genel Kültür 
ve yabancı dil, 
öğleden sonraki 
oturumunda Eğitim 
Bilimleri, pazar günü 
sabah oturumunda 
Hukuk, İktisat, 
İşletme, Maliye, 
Muhasebe; öğleden 
sonraki oturumunda 
Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstrisi İlişki
leri, Ekonometri, 
İstatistik, Kamu 
Yönetimi, 
Uluslararası 
İlişkiler testleri 
uygulanacak. 
Cumartesi sabah 
oturumunda Genel 
Yetenek ve Genel 
Kültür testlerinin 

yanıtlanacağı birinci 
bölüm 2 saat, 
yabancı dil testinin 
yanıtlanacağı ikinci 
bölümün süresi 1 
saat, cumartesi öğle
den sonra oturumu 
2.5 saat sürecek. 
Pazar günü sabah 
ve öğleden sonraki 
oturumların süresi 
ise 3.5 saat olacak. 
Sınavda, Genel 
Yetenek ve Genel 
Kültür testlerinin 
uygulanacağı 
Cumartesi sabah 
oturumuna tüm 
adaylar katılacak. 
Sınavın diğer otu
rumlarına, adaylar 
girmek istedikleri 
kadroların gerek
tirdiği koşullara 
göre katılacaklar.

REGAL
PC SHOP

NOUVOK 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
boyloyon fiyatlarla

775 $ + HM ss 
, bofloyoi) fiyollorlt

l|g— isim@firmaniz.com
www.geml i kkorf ezgazetes 
www.baytasinsaat.net

Tatcan Zeytincilik www.tatr:^n „ com
Gemlik Tır Koop. www.gemliktirkoop.com

Gemlik Lions Kı_ıliît3îi www.gomliklions.com
DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboneliği ur anda 

HEDİYE!

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.geml
http://www.baytasinsaat.net
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gomliklions.com
http://www.gemlikweb.com
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Hükümetten teröre karşı yeni girişim j Kadri GÜLER
Güne Bakış

Hükümet, Doğu 
ve Güneydoğu'ya 
yönelik Terörle 
Mücadele Eylem 
Plam'nın hayata 
geçirilmesi için 

* harekete geçti.
Köye dönüş projesi

* teşvik edilecek, 
öğretmen ve doktor 
açığı kapatılacak. 
İşte eylem planın 
ayrıntıları: 
Hükümet, Terörle 
Mücadele Eylem 
Planı’nı öncelikler 
sırasına aldı. Planın 
uygulamasıyla ilgili 
ayrıntılı bilgi alan 
Başbakan Erdoğan, 
her bakanlıktan üst 
düzey bir bürokratın 
eylem planından 
sorumlu olarak 
atanmasını istedi. 
Bürokratlar, 
Temmuz ayı içinde

J Başbakanlıkla biraya 
: gelerek bugüne 

kadar yapılan çalış
tı maların bilançosunu 

gözden geçirecek. 
“Yapılacaklar kağıt 
üzerinde kalmaya
cak. Uygulamayı da

adım adım ben takip 
edeceğim ’’ diyen 
Başbakan, Terörle 
Mücadale Yüksek 
Kurulu’ndan da 
planın işleyişinin 
takibi için hassasiyet 
göstermesini iste-ı 
di.120 maddeden 
oluşan terörle 
mücadele eylem 
planın önemli başlık
ları şöyle sıralanıyor. 
- Köye dönüş projesi 
teşvik edilecek. Terör 
mağdurlarının zarar
larının karşılanması

na ilişkin uygulan
madaki eksiklikler 
giderilecek.
- Bölgeye iyi 
yetişmiş, bilinçli 
personel 
gönderilecek. 
Özellikle sağlık 
personeli ve Öğret
men açığı kapatıla
cak. Kamu perso 
netinin bölgede çalış
ması özendirilecek. 
- Göç veren böl
gelere yönelik özel 
istihdam modelleri 
hayata geçirilecek.

Organik tarım, küçük 
aile işletmeciliği 
desteklenecek.
- Diyanet İşleri Baş 
kanlığı, bölgede 
daha aktif rol 
üstlenecek. , 
- Batı'daki eğitim ve 
dinlenme tesislerine, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'dan başarılı 
öğrenciler getirilerek 
tatil yapmaları 
sağlanacak ayrıca 
yatılı bölge 
okullarının öğrenci 
kapasitesi artırılacak

Seyyarlardan rahatsızlık...
Yıllardır yazıyorum.
Yaz ayları geldiğinde karpuzcu, 

kirazcı, dutçu, şeftali satıcısı, kirazCısı 
tüm meyvacılar yolları ve kaldırımları 
işgal ediyor.

Belki halka ucuz meyve yedirildiği 
sanılıyor ve bu duruma göz yumuluyor.

Aslında bu durum ticaret kurallarına 
uymuyor.

Etik kurallara da uymuyor.
Yıllardır bu durumun hoş olmadığını 

ilçemizi köye dönüştürdüğünü yazdık 
çizdik.

Bu durum haksız rekabete de neden 
oluyor.

Sorun polisiye önlemlerle çözülmüş 
olsaydı bugüne kadar sorun kalmazdı.

Çözüm, üreticiden tüketiciye doğru
dan satış yapılabilmesi için Köylü 
Pazarları kurulmasıdır. '

Bunun için uygun yerleri Belediye 
bulup hazırlamalıdır.

Burada denetim de doğru dürüst 
yapılır, kimse de rahatsızlık duymaz.

Çevre belediyelerde kurulan Köylü 
Pazarları uzun yılardır hizmet veriyor.

Üretici köylü fazla ürününü bu pazara 
getirip doğrudan halka satar.

Halk hem ucuz, hem dalından yeni 
koparılmış meyveleri satın alır.

Yeter ki sorunlara çözüm bulunmak 
istensin.

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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Başkan Şahin; “Dev projeleri 
hayata geçiriyoruz”

Bursaray inşaatında röuk
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Santral 
Garaj’a yapılacak 
Kent Meydanı ile 
Görükle’de inşa ede
cekleri Türkiye’de 
benzeri olmayan 
Sebze Meyve Hali’nin 
inşaatına 15 gün 
içinde başlanacağını 
belirterek, “Cek-Cak 
macunuyla geçişti 
rilen, çocuk oyuncağı 
projelerle belediyeci
lik yapmıyoruz. 
Senelerdir konuşulan 
projeleri hayata 
geçiriyoruz. Bunu da 
gurur için değil 
halkımıza bize 
gösterdiği güvene 
teşekkür için dile 
getiriyorum” dedi. 
Başkan Şahin, 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından modernize 
edilen Zaferspor 
Tesisleri’nin açılışın
da yaptığı konuşma
da, projelerin bir bir

tamamlanması ile 
BursalIların kendile 
rine olan güvenin 
daha da arttığını, 
bunun ise çalışma 
heyecanlarına güç 
kattığını söyledi. 
“Göreve gelmeden 
önce neyin sözünü 
verdiysek, gerçek
leştiriyoruz” diyen 
Başkan Şahin, 
Esentepe’den sonra 
Polis Okulu ve 
Acemler Kavşaklan’nı 
da verdikleri süreden 
bir ay önce bite
ceğinin müjdesini 
verirken, “Cek-cak 
macunuyla geçişti 
rilen bir belediyecilik 

yapmıyoruz. Çocuk 
oyuncağı projelerle 
de halkımızı kandır
mıyoruz. Bakın yıl
lardır konuşulan pro
jeleri hayata geçiri 
yoruz. Yatırımlar 
hizmete girdikçe, 
hemşehrilerimizin 
bize olan güveni ve 
inancı daha dâ artı 
yor. Ben yatırımları 
gurur vesilesi olarak 
değil, halkımızın 
gösterdiği güvene 
teşekkür için dile 
getiriyorum.
Çünkü onlar bu 
hizmetlerin çok daha 
iyilerine layık” 
diye konuştu.

Bursa Hafif Raylı 
Sistem B Etabı 
inşaatında meydana 
gelen göçükte, 1 işçi 
toprak altında kaldı. 
Edinilen bilgiye göre, 
dün saat 15.00 sırala 
rında Bursaray'ın 
Haşim İşcan Cadde 
si'nde devam eden B 
Etabı inşaatında 
toprak kayması mey
dana geldi. Abdal 
Camii yakınındaki 
Demirtaş İstasyonu 
için yerin 20 metre 
altında beton 
dökümü için kalıp 
çakma işlemi 
yapılırken, üst kısım
dan büyük bir toprak 
kütlesi düştü. Yer 
altında inşaat imalat
larını yapan Arge fir
ması çalışanlarından 
Osmaniyeli maden 
işçisi İbrahim Çelik, 
toprağın altında 
kaldı. Vücudu toprak
la kaplanan işçinin

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.comj

şans eseri baş böl
gesinin görülmesi 
üzerine, şantiyedeki 
diğer işçiler kurtarma 
çalışması başlattı. 
B Etabı müteahhidi 
Tekfen Firması yet 
kilileri, bölgeye yardı
ma gelen Arama 
Kurtarma Derneği 
AKUT Bursa 
Temsilcisi Aziz 
Doğan'ı şantiye 
sahasına almadı. Bu 
arada olaydan sonra 

afet koordinasyon 
eksikliği de dikkat 
çekti. Olaydan 
sonra Bursa'da 
konuşlu Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma Birliği'ne 
haber verilmemesi 
sebebiyle özel eği
tilmiş resmi ekibin 
müdahalesi de gecik
ti. Bölgede çalışma 
sürerken, İbrahim 
Çelik'in kurtarılması- C 
na çalışılıyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.comj
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ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU
VRZ KURSU AÇILIYOR

YÜZME - İNGİLİZCE - MÜZİK
KİMLER KATILABİLİR? 
ilköğretim Okulu 1,2,3,4,5,6,7. . 
sınıf öğrencileri katılabilir.

HAFTALIK KURS PROGRAMI NEDİR? 
Her branş için haftalık çalışma 
saati 6 saattir.

ÜCRET NE KADARDIR?
Kurs Ücreti Aylık (24) Saat
Yüzme 160 YTL
Diğer branşlar 140 YTL

KURS HANGİ AYLARDA YAPILIYOR?
1. Dönem : 3 Temmuz - 28 Temmuz
2. Dönem : 31 Temmuz - 25 Ağustos

KURSLARA NASIL KATILABİLİRİM?
20 Haziran 2006 tarihinden itibaren okulumuza
gelerek kurslara kayıt yaptırabilirsiniz.

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

Kurslara geliş ve gidiş okulumuz servislerince sağlanacaktır.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

îenzinin pompa fiyatı 3 YTL'yi geçti
95 ve 98 oktan 
kurşunsuz benzin 
türlerinin rafineri 
çıkış fiyatlarındaki 
ayarlama, pompa 
fiyatlarına litrede 
6-10 YKr'lik zam 
olarak yansıdı. 
Benzin fiyatlarına 
yapılan zammın 
ardından 95 oktan 
benzinin fiyatı litrede 
3 YTL'ye geçti. 
Şirketler ve şehirlere 
göre değişen kurşun
suz benzin pompa 
fiyatlarındaki artış, 
dünden geçerli 
olmak üzere yürür
lüğe girdi. Yeni 
ayarlamayla 
Ankara'da OPET, 
POAŞ bayilerinde 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
2,96 YTL'den 3,04 
YTL'ye, Shell ve 
BP'de 2,96 YTL'den 
3,02 YTL'ye yükseldi. 
İstanbul'da OPET, 
POAŞ bayilerinde 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
2,97 YTL'den 3,05 
YTL'ye, Shell ve 
BP'de 2,97 YTL'den 
3,03 YTL’ye çıktı.

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ İstiklal Cad. Bora Sok. Atak Aralığı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

İzmir’de OPET, POAŞ 
bayilerinde 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı 2,96 
YTL'den 3,04 YTL'ye, 
Shell'de 2,96 YTL'den 
3,02 YTL'ye, BP'de 
2,96 YTL'den 3,03 
YTL'ye yükseldi. 
95 oktan kurşunsuz 
benzinin pompa fi 
yatında yılbaşından 
bu yana yüzde 18,3 
oranında artış 
yaşandı. Ankara'da 
1 Ocak 2006 tari
hinde litresi 2,57 
YTL'den satılan 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin fiyatı dün 
3,04 YTL'ye çıktı. 
Benzin fiyatlarına 
yüzde 18,3 oranında 
artış olurken rafineri 
çıkış fiyatı yüzde 68,7 
oranında yükseldi. 
1 Ocak 2006 tari

hinde YTL/metreküp 
fiyatı 545,02 YTL iken 
28 Haziran tarihinde 
919,46 YTL'ye çıktı. 
Geçen 6 ay da 
Maliye'nin 95 oktan 
kurşunsuz benzin 
üzerinden aldığı 
metreküpte 
1362,50 YTL tutarın
daki maktu vergi 
tutarında bir değişme 
olmaz iken petrol fi 
yatlarında yaşanılan 
artışa paralel olarak 
KDV gelirinde yüzde 
19,5 oranında artış 
yaşandı. Maliye'nin 
petrolün pompa satış 
fiyatı üzerinden aldığı 
KDV tutarı
1 Ocak tarihinde 
metreküpte 343,62 
YTL iken bu miktar. 
2 Haziran itibarıyla 
410,96 YTL'ye 
yükseldi.

Hafta sonuna kadar yağmur var
Yurdun 
kuzey ve iç 
kesimleri 
bugünden 
itibaren 
sağanak ve 
gök 
gürültülü 
sağanak 
yağışların 
etkisi altına
giriyor. Dolu ve su 
baskınlarına dikkat. 
Hangi bölgeler yağış 
alacak, yağış kaç 
gün etkili olacak? 
Yurdun kuzey Ve 
iç kesimleri 
dünden itibaren . 
hafta sonuna 
kadar Sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışların 
etkisinde kalacağı 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Marmara 
bölgesinin doğusu, 
Karadeniz, İç Ege, 
İç Anadolu, doğu 
Akdeniz ile Doğu 
Anadolu bölgesinin 
kuzey ve batısı, 
bugün sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışların

etkisi altında kala
cak. Yağışlar, 
iç Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Akdeniz, Orta ve 
Doğu Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve batısında 
Cuma günü de 
devam edecek. 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışların özellikle 
Marmara’nın 
doğusu, İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu, Batı 
Karadeniz bölgesinin 
iç kesimleri ile 
Orta Karadeniz'de 
etkili olması bek
lendiğinden 
ilgililerin ve 
vatandaşların 
yıldırım, dolu, su 
baskını gibi olaylara 
karşı tedbirli 
olmaları istendi.

84www.aykentilkogretim.k12.tr
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Fazla şeker yiyen 
çocukların dikkat
lerinin dağıldığı, 
huysuzlaştığı ve 
kolay sinirlendiği 
bildirildi.
Uzmanlar, beslenme 
açısından bakıldığın
da uygun miktarda 
şeker alınmasının 
sağlığa yararlı 
olduğunu, ancak 
fazla kaçırılmasının 
şişmanlama, 
diş çürümesi ve 
"tatlı sendromu"na 
yol açacağını belirtti. 
Uzmanlar, bunun 
nedenlerini ise 
şöyle sıralıyor: 
"Şeker vücut içinde 
glikoza dönüşür.
Vücut, glikozu 
çözmek için 
B1 vitaminine 
ihtiyaç duyar. 
Uzun zaman fazla 
şeker alınması, 
vücutta 
B1 vitamininin 
çok tüketilmesine 
ve B1 vitamini 
yetersizliğine 
neden olur.
Glikozun çözüle
memesi ise, süt 
asidi gibi mad
delerin oluşumuna 
yol açar. Bu gibi 
maddeler merkezi 
sinir 
sisteminin faaliyet

lerini olumsuz etk
ileyerek, çocuklarda 
dikkat dağınıklığı, 
huysuzluk, kolay 
sinirlenme gibi belir
tiler görülmesine 
neden olur." 
Şeker ve tatlı 
seven çocukların 
anne ve babalarına, 
günlük hayatta 
çocuklarına mısır, 
yulaf, kepekli tahıl
lar, soya çeşitleri, 
ciğer gibi B1 vitami
ni bakımından zen
gin yiyecekler 
yedirmelerini öneren 
uzmanlar, ayrıca 
yemeklerden ve 
uykudan önce 
çocuklara şeker ve 
tatlı yedirmemeyi de 
tavsiye ediyor. 
Uzmanlar, yemek 
öncesinde yenilen 
şeker ve tatlıların, 
kan şekerinin yük

selmesine ve 
çocuğun iştahının 
kapanmasına 
neden olacağını ve 
bu durumup uzun 
süre devam etmesi 
halinde de 
çocukta yetersiz 
beslenme görüle
ceğini belirtiyor. 
Çocuklar için 
günlük şeker 
miktarının kiloya 
göre hesaplanması 
ve ölçünün kilo 
başına yarım 
gram olması 
gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
yaşın ilerlemesiyle 
şeker miktarının 
artabileceğine, 
ancak bir çocuk 
için günlük 
şeker miktarının 
24 gramı aşmaması 
gerektiğine dikkat 
çekiyor.

Matbaamızda yetiştirilmek üzere '
ÇIRAK ARANIYOR

|i a Ri■■ a istiklal Caddesi Bora Sokak No:3/B
RunlU llldLİ (Akbankaralığı StudyoPrestijyanı 
IIVIIIHVIVU jei.pj^jjjjGEuuK

GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ 

UNSAL KAPTAN GEZİ GEMİSİ SEYİR DEFTERİ
HAFTA İÇİ HER GÜN YARIM KÖRFEZ TURU 

HAFTA SONU TAM KÖRFEZ TURU 
AYRICA HER AKŞAM MEHTAP TURUMUZ VARDIR.

Gezilerimiz canlı müzik eşliğinde olup 
Körfezimizin eşsiz sularında siz değerli halkımıza 

unutamayacağınız anlar yaşatmaktadır.
Gezi Gemimiz özel günlere ve de cemiyetlerinize kiraya verilir

Müracaat: GEMLİK ANI TOUR
İrtibat Tel: 0.224 514 47 71

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

Op. Dr. Yaşar ALTUN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur.

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 29 48 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel: (0.224) 513 92 00 
GSM : (0.532) 616 01 53
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avuzlarda enfeksiyonlara dikkat
Doç. Dr. Galip 
Ekuklu, yüzme ha 
Buzlarında suyun, 
bakteri, virüs, parazit 
Igibi etmenlerle 
Kirlenmesinin, 
‘bulaşıcı hastalıkların 
[ortaya çıkmasını 
tetikleyebildiğini 
söyledi. Peki korun
ana yolları neler? 
Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Galip 
Ekuklu, yüzme 
[havuzlarında suyun, 
bakteri, virüs, parazit 
gibi etmenlerle kir
lenmesinin, bulaşıcı 
hastalıkların ortaya 
çıkmasını tetikleye- 
[bildiğini söyledi. 
Doç. Dr. Ekuklu, 

[yaptığı açıklamada, 
[havuzdaki kirlen- 
menin atık suların 

[karışması ya da su 
kaynağının kirlen
mesi ile olabileceği 
gibi havuzu kullanan 
kişiler tarafından da 
oluşturulabileceğini 
belirtti. Kirlilik veya 
hastalığın kaynağının 
yalnızca havuz 
olmayacağını ifade 
eden Doç. Dr.
Ekuklu, kullanılan 
koltuk, şezlong gibi 
malzemeler, duşlar, 
havlular ya da 
oturulan zeminin de 
bulaşıcı hastalık 
riskini oluşturabile

ceğini söyledi. Özel
likle yüzme havu
zlarında suyun bak
teri, virüs, parazit 
gibi etmenlerle kir
lenmesinin, bulaşıcı 
hastalıkların ortaya 
çıkmasını tetikleye- 
bileceğini bildiren 
Doç. Dr. Ekuklu, 
şöyle devam etti: "Bu 
kirlenmenin temel 
nedeni, suyun dışkı 
ve benzeri etmenlerle 
kirlenmesidir. Yüzme 
havuzlarıyla ilgili 
salgınların çoğunda 
neden, havuz suyu
nun yetersiz ya 
da hiç dezenfekte 
edilmemesidir.
Yaşanan havuz 
salgınlarında en sık 
karşılaşılan nedenler, 
virüsler ve bakteri 
lerdir. Gözde konjunk 
tivit, boğaz kızarık
lığı, boğazda yanma, 
öksürük gibi belirti 
lerle seyreden viral 
hastalıklar olabile
ceği gibi, bulantı, 
kusma, baş ağrısı, 
ishal ve ateşle seyre
den viral hastalıklar 
da gözlenebilmekte
dir." Klorlama, ozon 
kullanımı ya da fil- 
trasyonun en sık 
başvurulan temi
zleme yöntemi 
olduğunu ifade eden 
Doç. Dr. Ekuklu, bun? 
ların işletmecilerce 
alınması gereken en 
etkili korunma yolları 
olduğunu söyledi.

-HASTALIK
TAN KORUN
MA YOLU-
Yüzme öncesi 
duş alın
masının, ter, 
idrar, dışkı, 
kozmetikler, 
güneş yağı 
gibi kirleticilerin 
uzaklaştırılmasına 
yardımcı olduğunu 
ve böylelikle havuz 
kirlenmesinin 
azaltıldığını bildiren 
Doç. Dr. Ekuklu, duş 
için kullanılacak 
suyun temiz olması 
ve havuza sürekli 
yeni suyun veril 
meşinin, kullanıcıları 
koruyacak önlemler 
olduğunu kaydetti. 
En sık karşılaşılan 
bakteriye! hastalık
ların ise sıklıkla 
bulantı, kusma, 
karın ağrısı, karında 
krampla kanlı ya da 
kansız ishal ve ateşle 
seyrettiğini belirten 
Doç. Dr. Ekuklu, tüm 
bu hastalıklardan 
korunmanın asıl yol
unun, yüzme havu
zlarının uygun aralık
larla ve uygun dezen
fektanlarla temizlen
mesi olduğunu bildir
di. Kişisel alınabile
cek önlemlerin ise 
bu tür su kay
naklarını kullan
madan önce duş 
alınması ve çocuk
ların kaynakları kir
letmemeleri

konusundaki 
eğitimleri olduğunu 
vurgulayan Doç. 
Dr. Ekuklu, "Özellikle 
hasta insanların 
tükürük gibi salgıları 
havuz suyunun 
kirlenmesinde çok 
önemlidir, Bu yurt
taşların hasta olduk
ları dönemde havuz 
gibi su kaynaklarını 
kullanmamaları 
önerilir" dedi. 
Orta kulak iltihabı, 
mantar enfeksiyon
ları, idrar yolu enfek
siyonları, solunum 
yolu enfeksiyonları, 
göz hastalıkları, cilt 
hastalıkları, ishal
lerin, havuzlar 
aracılığıyla bulaşa
bilecek başlıca 
hastalıklar olduğunu 
vurgulayan 
Doç. Dr. Ekuklu, 
suyun dezenfeksi 
yonu sırasında kul
lanılan kimyasallar, 
sabun artıkları, 
sudaki kimyasalların 
reaksiyonu, 
güneş yağları, 
idrar gibi pek'çok 
kaynaktan gelen 
kimyasalların risk 
oluşturabileceğini 
kaydetti.

Pasif içicilik de

ABD yönetimi, 
sigara içilen, ortam
larda bulunmak ve 
sigara dumanına 
maruz kalmak 
anlamında kullanılan 
"pasif içiciliğin" de 
öldürücü olduğunu 
duyurdu.
VVashington yöneti
minin tıbbi konular
dan sorumlu en üst 
düzey yetkilisi olan 
Richard Carmona, 
gazetecilere açıkla
masında, "bilimsel 
kanıtlar artık 
tartışma götürmü 
yor. Pasif içicilik, 
sadece 
rahatsız edici bir 
durum değil, bu, 
çocuklarda ve 
sigara içmeyen 
yetişkinlerde 
zamanından önce 
ölümle sonuçlanan 

hastalıklara yol 
açabilen ciddi bir 
sağlık tehdidi" dedi. 
Carmona’nın büro
sunun konuya 
ilişkin hazırladığı 
raporda, ABD'de 
sigara içmeyenlerin 
yüzde 60'ının, 
sigara dumanına 
maruz kaldığına 
işaret edildi.
ABD'de Hastalıklann 
Kontrolü ve 
Önlenmesi 
.Merkezinin geçen 
yıl hazırladığı bir 
raporda da ülkede 
sigara içmeyenler 
arasında "pasif içici
lik nedeniyle" her 
yıl 46 bin kişinin 
kalp hastahklann- 
dan, 3 bin kişinin de 
akciğer kanserinden 
öldüğü 
duyurulmuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156 

51310 55 
513 18 79 
513 12 06

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

51310 51
51310 53
513 29 54
513 10 28

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

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

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ. Ocağı 
Tomokay Tomografi

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45

OTOBÜS

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova 1 (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

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

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

İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 1.8 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta
Otobüs İslet

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25 
«51*1 ac Od 1R9

IÇIVl.
Su İşlet. 
İtfaiye 
Muhasebe Md 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

• ulu Hu 4 I • 104 

513 45 21 -111 
Yalnyz 185

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İprâgaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE29 Haziran 2006 Perşembe VEZİROĞLU ECZANESİ Eşref Dinçer Mh. Irmak Sk. Tel: 513 03 75 - GEMLİK
■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE RMH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2479 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



YAĞMUR*

TUM KALİTELİ MARKALAR
ARISTONUYGUN FİYAT SEÇENEKLERİ

Merkez: Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad.
Kordon Apt. No: 60 Tel: 0.224 512 02 32 - GEMLİK

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 51/A GEMLİK

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI 
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ
KLİMA ve BEYAZ EŞYA

arnica dîvan Fakir fOİÎXATLANTİK

PHILIPS
öDOĞTAŞ



"SAçlAMÜk VE EsiETİk BİZİM İşİmİz"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

VERMEYİN
DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Baytaş Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK birey 

dergisi DERSHANESİ ~

bire bir
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK
e-mail: buraa@blrey.comıziran 2006 Cuma lnfo@gemlikkorfezgazetesl.com 25 Ykr

Asım Kocabıyık Yüksek Okulu Temmuz ayında Üniversiteye teslim ediliyor

erleske’ye 3 y W oM daha
’* Güne Bakış

Kadri GÜLER
kedrl_guler@hotmall.com

Sadaka kutuları
Uzun zamandır ilçemizde birçok İşyeri 

ne kimler tarafından konduğu vatan
daşlar tarafından bilinmeyen “Sadaka 
Kutulan" dikkatimi çekiyor.

Üzerine yazılan yazıda “Yapacağınız 
yardımlar başarılı öğrencilere verilecek
tir" sözünden başka hangi dernek veya 
kurumun bu yardımı topladığı belli değil. I Devamı sayfa 7’de

-AT
YAPACAĞINIZ YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİBİ
BAŞARILI ÖĞRENCİLERE VERİLECEKTİR.

SADAKA ÇOK

2005-2006 eğitim ve öğretim yılında Bitki Sağlığı ve 
İthalat ve Ihracaat Yüksek Okulu ile kapılarını öğren
cilere açan Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi'ne 
3 yeni bölüm daha ilave edildi. Haberi sayfa 3’de

I

Yardım kutuları denetimsiz

İlçemizdeki çeşitli 
iş yerlerine yardım 
toplamak için konan 
kumbaraların 
denetimsizliği 
yakınmalara 
neden oluyor.

İlçe Kaymakamı 
Mehmet Bay gül ise 
konuyla ilgili ken
disinden yardım 
toplama izni alın
madığını söyledi. 
Haberi sayfa 3'de

Denizcilik Bayramı 
yarın kutlanıyor Syfl’de

O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"içi bir gelecek Rykent ile başlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

.ÂYKBNT

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarım planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Hor zaman ve hor konu da özvorl İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz
ÂAppuiph pp. Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder, Kararlı vo tutarlıdır, kendi kararlarım verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UuKtlVLlLCK, Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM"der ve başarır....

ra R w ot
ER ■

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
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: Ücretlerimize Eğltlm-Öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:buraa@blrey.com
mailto:lnfo@gemlikkorfezgazetesl.com
mailto:kedrl_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12
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Buluşma
Tatil 
genç| 
bir ta 
hem 
biline 
amaç 
Büyü 
Belec 
6.’sın 
Kent) 
Genç: 
geri s 
Kamf 
bekle 
ederi1 
Gene 
Abdu 
başk; 
Ürün 
topla: 
bir kc 
gözdı 
Kent 
Genç 
hazırl 
tamaı 
olduç 
Tığ, e 
hafta 
gider 
belirt 
“Büy 
Belec 
bir gt 
gelen
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Bgl Gürhan ÇETİNKAYA

Çuvaldızla iğne..
Ahlak sükut etti.
Ahlaksızlık yönetim ve yaşam biçimi oldu. 
Üretmemek,hazırı tüketmek artık normal 

olay.
Fırsatçılık ayrıcalık.
Kural tanımazlık farklılık..
Şimdi iktidarı elinde bulunduranlar uzun 

soluklu bir çabanın ya da aymazlığın sonucun* 
da gündeme geldiler. Şimdi biz...

Gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye 
çalıştığı icraatlarıyla tepki toplayan AKP ikti
darını eleştiriyoruz.

Ancak eleştirilerimiz de hiç de haklı değiliz.
Çünkü onlar her ne kadar kabul etmeseler 

de bir ideolojiyi yaşama geçirmek üzere 
seçildiler ve iktidar koltuğuna oturdular. Seçim 
öncesi siyasal çalışmaları sırasında gelecekte 
ne yapacaklarını çok da saklamadılar. Laflarıyla 
icraatları arasında farklı bir profil oluştur
madılar. Özellikle türbanı çok ciddi bir seçim 
malzemesi olarak kullandılar.

Sonuç itibarıyla seçimde oy kullanan yüzde 
35 oranındaki seçmenin yüzde 65’inin oyunu 
alarak iktidar oldular. Şimdi de parlamentodaki 
sayısal çoğunluğuna güvenerek ve dayanarak, 
avlarını da ürkütmemek için üfleyerek sistemi 
değiştirmeye dönük girişimlerde bulunuyorlar.

Kendilerini akladılar aklamaya devam edi 
yorlar..

Bu durumda AKP’yi doğal olarak eleştirmek 
gerekir de..

Asıl.. Eleştirilecek olan eyyamcı, kaderci, 
bana neci bir seçmen profili yaratan işbirlikçi 
ve grup çıkarları gözeterek ülkeyi yöneten 
geçmiş dönemlerin siyasal otoritesi.

Asıl Türkive Cumhuriveti’nin inini çekenler 
onlar. Görmeyen, duymayan, karışmayan bir 
kitle yaratmak için ellerinden geleni artlarına 
koymadılar.

Yediler, içtiler,yakın çevrelerine peşkeş çek
tiler. Kendi deyimleriyle ülkeyi 30 sente muhtaç 
ettiler.

Ekonomiye sosyal yaşama etkileri ve 
katkıları tartışılmaz olan Kamu İktisadi 
Kuruluşlarına siyasal yandaşlarını doldurarak 
arpalığa çevirdiler ve güçsüzleştirdiler.

Özelleştirme adı altında üç otuz paraya 
satılığa çıkardılar.

Dinsel değerleri politikanın ayrılmaz parçası 
haline getirdiler. Gelinen noktada, yurttaşın 
sorumluluğu yok mu?

Elbette ki var.
Sormadılar, sorgulamadılar. 
Günü kurtarmaya baktılar. 
Dünyada ve yurtta olup bitenin farkına var

mak için çaba göstermediler. Öğrenmediler..
Dolayısıyla bugün yaşananların ve 

yaşanacak olanların zemini elbirliğiyle hazır
landı.

Temel’in ABD’de başına gelenler iyi bir 
örnek;

“Temel, 55 yaşına kadar canını dişine tak
mış çalışmıştı.. Pastacı çıraklığı ile alıştığı hay
ata, pastane sahibi olarak devam etmiş, 
yetenekleri ve becerisi sayesinde Türkiye'nin 
en ünlü pastanesinin sahibi olmuş, milyarlar 
kazanmıştı.. Bir gün karısına ‘Paraları mezara 
götürecek ha limiz yok. Kendimize yeni ve 
rahat bir hayat seçtim’ dedi.."Bizim oradaki 
hemşerilerle konuştum... Herseyi iyice 
öğrendim. Kaliforniya'ya gideceğiz. 
Kazandığım para bize ömrümüzün sonuna 
kadar yeter.. Çocuklar da güzel üniversitelerde 
okurlar..." Temel, neyi var, neyin yok sattı. 
Paralarını dolara çevirdi. Bir milyon doları 
olmuştu. Karısını yanına aldı. Uçağa bindi..

Los Angeles'e uçtular birgün...
Devamı yarın....

Kütüphaneler için kampanya başlatıldı
Elif ESMEN

Kütüphanelerin 
fiziksel durumlarının 
iyileştirilmesi, 
teknolojik alt yapı 
ve donanımının 
modernleştirilmesi, 
koleksiyonlarının 
nitelik ve nicelik 
bakımından 
zenginleştirilmesi, 
kitap, kütüphane 
ve okuma kavram
larını sürekli kulla
narak okuma 
alışkanlığının 
geliştirilmesi, 
halkırk kütüphaneler 
ile olumlu etkileşim 
kurması, halktan, 
sivil toplum kuru
luşlarından, kamu 
ve özel kurumlardan 
sağlanan desteklerle 
kütüphaneleri 
sahiplenme 
duygusunun 
pekiştirilmesi, kişi, 
kurum ve kuru
luşların kütüphane 
kurmaya teşvik 
edilmesi amacıyla 
"İster Bir Kitap, 
İster Bir Raf 
"İster Onarın, İster 
Donatın" sloganlarıy

la yurt çapında 
"Kütüphaneler İçin" 
adıyla kampanya 
başlatıldı. 
Gemlik Kütüphane

cihazlarla donatın, 
adınız kütüphanenin 
bir salonuna verilsin. 
3- 10.000 ve üzeri 
kitap bağışlayın,

bakanımızdan 
Teşekkür belgesi 
alın.
7- Bir eserin 
yayınlanmasına

Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, 
kişiler ile kuruluşların 
kampanyaya 
destek vermelerini

adınız kütüphanenin 
bir salonuna verilsin. 
4- 5.000-10.000 kitap 
bağışlayın, adınız 
kütüphanenin bir

öncülük edin, x 
eser size veya iseB 
diğiniz bir kişiye ■ 
ithaf edilsin slogan
larının kullanılması^

sağlamak amacıyla;
1- Bir kütüphane 
yaptırın, adınız 
kütüphane ile son
suza kadar yaşasın.
2- Bir kütüphaneyi 
onarın veya modern

bölümüne verilsin. 
5- 1.000-5.000 kitap 
bağışlayın, adınız 
kütüphane dostları 
köşesinde yer alsın. 
6- 1.000 kitap 
bağışlayın, sayın

ve basın yayın 
kuruluşları il
aracılığıyla kamuoyj| 
na duyurulması 
hususunda gerekli J 
özenin gösterileceği । 
duyuruldu.

Denizcilik Bayramı yarın kutlanıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Kabotaj hakkının 
Türk Bayrağı ve 
Milletine tanıdığı 
1 Temmuz Denizcilik 
Bayramının 80'inci 
yıl dönümü yarın 
düzenlenecek 
törenlerle 
kutlanacak.
Liman Başkanı 
Dr. Harun özmaden, 
düzenlenen törenler 
ve su sporları 
şenliği için verdiği 
bilgide, ilk törenin 
saat 10.oo da 
Atatürk Anıtı’nda 
yapılacağını duyurdu. 
Anıta sunulacak 
çelenklerin ardından 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardın
dan Liman Başkanı 
Dr. Harun özmaden, 
günün anlam ve 
önemini belirten bir 
konuşma yapacak. 
Atatürk Anıtı’nda 
yapılacak törenin

ardından protokola 
katılan misafirler 
römorkörler ile 
denize açılacaklar. 
Ulu önder 
Atatürk ve 
Şehitlerimizin 
aziz hatıralarını 
anmak üzere 
hazırlanan çelenk 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
denize atılacak. 
Çelengin denize 
atılışı sırasında 
limanda bulunan 
tüm gemiler 
sirenlerini çalarak

saygı duruşunda 
bulunacaklar.
TEKNE SERGİSİ 
AÇILACAK 
Öte yandan 
törenlerin hemen 
bitiminde Belediye 
Sergi Salonu’nda 
Ünsal özbostanlar 
tarafından el emeği 
göz nuru yapılan 
tekne modelleri 
sergisi kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından açılacak. 
Yaklaşık 20 tekne 
modelinin bulunacağı 
sergide deniz ve

tekne tutkunları 
arzuladıkları 
teknelerin küçük 
modellerini 
zevkle görme fırsatı 
bulacaklar.
ŞENLİK VE 
ÖDÜL TÖRENİ
SAAT 16.00 DA 
Öte yandan 
Denizcilik 
Bayramının 
vazgeçilmezleri 
olan su sporları 
şenliği iskelede 
yapılacak.
Şenlik kapsamında 
her yıl olduğu gibi 
yine 100 ve 200 
metre serbest yüzme 
yarışları, 10 beygir 1 
motor güçlü tekne j| 
yarışları, Kürekli | 
tekne yarışları, 
ördek yakalama 
yarışları, yağlı 
direkten bayrak alim 
yarışı ile optimist «T t
yelken yarışları ] f
sonrasında derece-* 
alanlara ödülleri 
verilecek.

KAYIP Ankara Mesleki Açık öğretim Lisesi’nden almış olduğum 
tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. DERYA GÜLER
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Aıım Kocıbıyık Yüknk Okulu T»mmux uyındu Üniversiteye tellim «diliyor

Yerleşke’ye 3 yüksek okul daha
2005-2006 o(|ltlrn vo öğretim yılında Bitki Sağlığı vo İthalat vo Ihra- 
c.ı.ıt Yüksok Okulu llo kapılarını öçjronclloro açan Uludağ Ünivor- 
sitosl Goınllk Yorloşkosl’no 3 yonl holüm daha llavo edildi
hııylnltlM Ül Kİ KöOZ
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vnli|mıı, I ııılıı DuQmfi 
Yıııdıı Inınhııdnıı kon 
duûuıııı miyimhmı, 
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ııifımdır,,

Dayın okurlm bun *unu yörUyortıtn;
I üi'ldyo'do va dünyada aoltın klaalk 
baatalıklmındmı biri, laf kalabaliQina boQtıl- 
lıınk, ayrıntılar Ü/arlndn tartı*ıp kavtpı 
olmak, mmunda dn "amip" (jll)l bölünmoktlr 
Aon ydl/yıl İçimin bu hop böyla oldu. Küçük, 
birkaç laratları olan, bir tatrola bir t>a*kan 
parlllnrl uörüyormımı/,, Oomlikto do bunlar 
var, l'aıtlclk oynayan, arada bir çıa/ato 
aülıııılarııidla pürünmak İçin poz varan, 
üynlorl, taınftnıı olmayan, flklrdan yokaun 
bu parlhdloı anlında bu yanlı* harokotlorl llo 
kondl Noayal aınıflarma, daha açık aöyloyay- 
İm çalıyaıı, 1**1/ halkına kötülük yaptıQinın 
farkında mı?

I Üı klyu'dokl çpmol ko*ulların, toplumaal 
Mikıııtı vo duya»lıklarm i alin Amorlka llo 
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mada da blı ataya tiollnoınk, haçlın İttifakları 
yapılaıak alınan İktidarları du*ünürok bu 
formüllorln dononmonlnl Ihlamak 
hakkımızdır.

İtalya'daki modollııln bmı/orlnln 
lüıklyo'do da ıp>rçoklo*llrllabllmo*l İçin 
ku*ku*uz öm.olıkla Clll"nln bu konuda 
karar varmoal, l>irlo*tiric.ı olmalıdır

Daha öm.akl *açlmloıda t|ör(lldü0Ü (jlbl 
■olun % 40 4K dolaylarında bir oy t|ücü var. 
Ulkanln içimin buhınduQu zor *nıtlaıda hu 
artıyor,

Yakında yapılacak mrçlımh? on İyi tahmin
imin CHP'nln % 20 'yi yakalama*ı zor 
yürünüyor. Hu da, otıoı % 10 barajım bir ya 
da İki paıll açnran, (BlP'nin ivtocll*tokl mll- 
lotvoklll sayınımla öm*mli azalma olacapını 
t|Ohİpı 11 llumlmı oncokl mçlmlordo tlörülon 

I oy bÖlünmolorl hiımıml.ı ııolrı k,1 ybedıldlQl 
i nl, holudiyo aeçlmlorımlo Hkıııbul Ankara

I lolmllyo ba*kaıdıtimm kaybodlldlülmlo, 
halkımız blı ataya çocukla* tpbl yolomoymı 
parti halkalılarını hiç ama hiç affotmodl, 
Onun İçin 1 aovlt'lıı Karaoplan olan o 
unutulma/ adı, "blı hölon" olan halkın 
konu*malarma tlh'dl . Yazık kİ yazık.
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öım>0ln DİSK laıahmlaıı olu*tuıulacak "Sol 
platform " katıldım blı hlrl<»*ml* «nçlımto, 
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Iklldaıa yürüyobllm «*t)l lahallıkla 
nöyhmolılllr.
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almalaıım, btn büyüttüm havanından uzak 
la*arak, a*a(pdan tinimi tlüçlü dalyalaıa, 
akıl mantıpa vo ooıumluhık llkolorlno 
uymaları tnı halkın İMtediyı *oylmdlı

Şlmdlyt» kadar hiçbir paıtl lldorl bu oııuoll 
ayacak kahıamaıılıOı yüttoromodl .

Ucu/, laflaıla, lımıı komtlııl daha da 
kötünü ludkl aldattıktı CHP I laçkam Sayın 
lionlz Haykrıl hu höfloılmiıı çotlu naııa alt . 
Anuaıi mÜymroktı* toplamuak bu mlllotlıı 
(u ılaıımı *011 vtrocok adımları at

»,»111111 İyi bil kİ yltıo nol kaylıodoı ao, m> 
h,ı*lm hamail *öyl«>vh»ı *öylo»on ıh» bu dofa 
halk nonl, *mıln ulhl dıl*ümmlorl affotmoyo 
çık. Bira# akıl Iran fodakarhk, *01111 
kahramanlık

km.uk
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Gemlik Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Murat Karaman'a İlçe Emniyetinden veda yemeği verildi.

Emniyetten Jandarma Bölük Komutanı’na veda yemeği ÖSS kılavuzu okullarda satılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Van Özalp ilçesi 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı görevine 
atanan Gemlik 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Murat Karaman'a 
kardeş kuruluş 
İlçe Emniyetinden 
veda yemeği verildi. 
Aydın Izgara 
Salonu’nda düzenle
nen veda yemeğinde 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ile 
Emniyet Amiri 
Kerim Karaboğa, 
Emniyet Amiri 
Turan Sarı ve rütbeli 
personel katıldı. 
Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
görevine 2001 yılı 
Ağustos ayında 
Üsteğmen olarak 
başlayan Murat 
Karaman, geçen 
beş yıllık hizmetinde 
gösterdiği üstün 
hizmetlerle 
sevgi kazanmıştı. 
Emniyet Teşkilatı'nın 
kardeş kuruluşu 
olan Jandarma ile 
iyi ilişkiler içinde 
başarılı görevlere

imza attıklarını 
söyleyen İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Emniyet personeli 
adına kendisine 
veda yemeği düzen
ledikleri söyledi. 
Bu süre içinde yap
tıkları ortak çalış
malar için Yüzbaşı 
Murat Karaman'a 
teşekkür eden Kurt» 
iyi ilişkilerinin bun
dan sonra da devam 
edeceğini söyledi. 
Gemlik'te geçen beş 
yıllık görev süresi 
içinde geçitğimiz yıl 
Yüzbaşı rütbesine 

yükselen Murat 
Karaman duygulu 
anların yaşandığı 
yemekte polis 
teşkilatına teşekkür 
ederken, önümü/H., 

hafta içinde yeni 
görevine başlamak 
üzere Gemlik'ten 
huzurlu ve iyi 
dostluklar içinde 
ayıudcujını söyledi. 

ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nu, bu sene
den itibaren okullar
da satışa sunacak
larını bildirdi. 
Yarımağan, söz 
konusu kılavuzu tüm 
adayların adreslerine 
postalama uygula
masından artık 
vazgeçtiklerini belirt
ti. Yükseköğretim 
programları tercih
lerinin bu seneden 
itibaren tüm 
adaylardan internet 
üzerinden alınacağını 
kaydeden Yarımağan, 
adayların tercih 
formlarını ya kendi
leri, ya da ÖSS 
başvurularında 
olduğu gibi okullar
dan randevu alıp 
görevliler aracılığıyla 
internetten 
doldurarak, yine 
internet üzerinden 
ÖSYM'ye göndere
ceklerini anlattı. 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nun okullar
da satışa sunula
cağını ifade eden

Yarımağan, şunları 
kaydetti: "Eski sis- j 
temde tercih formunu; 
ve kılavuzu tüm 
adaylara postalıyor
duk. Şimdi sistem 
değişti. Bazı adaylara 
bu kılavuzu gönder
memize gerek yok. 
Çünkü tercih yapma 
hakkı bulunmayan 
adaylar var. Hakkı 
olanların da zaten 
önemli bir kısmı 
puanı düşük olduğu 
için tercihte bulun
muyor. Bu yıldan 
itibaren getireceğimiz 
uygulamayla isteyen 
adaylar kontenjan 
kılavuzunu, ÖSS 
başvuru kılavuzunda 
olduğu gibi okullar
dan alacak, iste
meyenler almayacak. 
Bu şekilde daha 
uygun olduğunu 
düşündük." 
Yarımağan, 
Yükseköğretim, 
Programları ve 
Kontenjanları j
Kılavuzu, yerleştirme! 
ve hizmet ücreti 4
olarak adaylardan fi. 
geçen yıl toplam 
20 YTL aldıklarını, 1, 
ancak bu yıl fiyatı I 
15 YTL'ye düşürdük^ 
lerini bildirdi.

Yeni imajıyla hizmetinizde...
►►Köy Kahvaltısı
►► Balık Çorbası
►► Gözleme
►►Kiremitte Kaşarlı Alabalık
►► Kiremitte Kaşarlı Mantar
►► Piliç Çevirme
►► Meze Çeşitleri
►►Mangalda €t
►► Kuzu Pirzola
►►Çöp Şiş
►► İnegöl Köfte
►►Kaşarlı Köfte
►►Kasap Köfte
►►Kuzu Külbastı

i IMKMÖZMEILAM| -a........ .. .. l_., 

| Her Çeşit Emlak
| Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri | 
| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi I

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
j ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I 
| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 Z I 
| Öalıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire j| I
5 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı O I

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 
Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

Gedelek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra 5. Km.

İlk-.. Tel: (0.224) 586 52 66
ORHANGAZİ

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

%

i

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,
SEKER SİGORTA

Macıde ÖZALP ’
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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satılacak Yaz Spor Okulları açıldın, şunları 
"Eski sis- 
cih formunu 
tu tüm 
postahyor- 
ii sistem 
azı adaylara 
tu gönder
erek yok. 
cih yapma 
jnmayan I 
ir. Hakkı 
da zaten 
kısmı

ük olduğu 
te bulun- 
ı yıldan 
2tireceğimiz 
yla isteyen 
mtenjan 
ıı, ÖSS 
Havuzunda 
3İ okullar
la, iste- 
almayacak. 
* daha
uğunu

ı, 
retim
ırı ve

toplam 
iıklarını, 
yıl fiyatı 
düşürdük- 
rdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü 
tarafından açılan 
yaz spor okulları 
başladı.
İlçe stadında dün 
yapılan açılış törenine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Hüseyin Zan ile 
çok sayıda öğrenci 
velisi katıldı.
Bin önceki yıla göre 
yaz okullarına 
katılımın beklenenin 
üstünde olduğunu 
ifade eden İlçe 
Spor Müdürü Burhan 
Arıkan, yaptığı 
açış konuşmasında 
^uyarlı ailelere 
teşekkür etti.
5 branşta açılan yaz 
spor okullarına

Futbolda 62, Basket 
bolda 22, Voleybolda 
11, Yüzmede 13 ve 
Yelkende 9 öğrenci 
nin müracaat ettiğini 
açıklayan Burhan 
Arıkan, bu sayının 
önümüzdeki hafta 
içinde ikiye katlana 
bileceğini söyledi. 
Sporu toplumun her 
kademesine yaymak, 
çocuk ve gençlerin 
serbest zamanlarını 
en iyi şekilde değer
lendirmelerini sağla
mak amacıyla yaz 
spor okullarını açtık
larını söyleyen 
Arıkan, "Çocuk
larımızı içki, sigara 
ve tüm zararlı 
alışkanlıklardan 
korumak, ruhen ve 
bedenen bağlığı 
yerinde bir nesil u 
yetiştirmek ve onları 
iyi yönlendirmek 
amacındayız. Bu 
gençlerimiz ileriki 
yıllarda Gemlik'i 
sporda başarıyla 
temsil edecekler" 
diye konuştu.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'da 
yaptığı konuşmada. 
Belediye olarak 
gençliğe spor yapma 
olanakları sağlamak 
için çalıştıklarını 
belirterek, "Daha 
önce Gemlikspor'da 
Gemlikli gençler fut
bol oynayamıyordu, 
şimdi ise takımın 
tamamı Gemlikli 
gençlerden oluşuyor. 
İnşallah gençlerimize 
daha fazla spor . 
yapacak tesisler 
kazandırırız" dedi. 
Gençlerin boş geçen 
zamanlarını sporla 
doldurabilmek ve 
onları yeterince 
disipline edebilmek 
için yaz spor 
okullarının çok fay
dalı olduğunu belirten 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, "Spor 
Müdürlüğümüz 
her zaman başarıyı 
yakalamıştır, bundan 
sonra daha da iyisini 
yapacaklarından 
eminim" şeklinde

konuştu.
Yaz Spor Okulu futbol 
branşında Turgut 
Akcan, Haydar 
Yiğit, Ömer Erdem, 
Basketbolda
Tuğan Büyükbaşaran, 

Voleybolda Ömer 
Erdem ile Miray 
Demiriz, Yüzme'de 
Emine Yaşar, Yelken 
de ise Önder Cesur 
ile Ender Doruk 
hocalık yapacaklar.

Sayfa

Muazzez 
Ersoy 

Gemlikliler 
coşturacak 
45. Uluslararası 
Bursa Festivali 
kapsmında 
düzenlenen 
konserlerden 
bugün Muazzez 
Ersoy Gemlikli 
hayranlarıyla 
buluşacak.
İskele Meydanı’ndc 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
konser, saat 
20.30’da 
başlayacak.
Türk Sanat 
Müziği’nin sevilen 
sanatçılarından 
olan Muazzez 
Ersoy’un 
Gemliklileri 
geç saatlere 
kadar coşturması 
bekleniyor.

UNVER TRAKTOR’den
itleri
Arazi

NEW HOLLAND ■VI 5LÎP 8CP EE
TRAKTÖRÜ OLMAYAN KÖYLÜ KALMAYACAK

satılık dükkan'

jrive

GEMLİK - ORHANGAZİ 
NEW HOLLAND 
TRAKMAK BAYİ 

TRAKTÖRSÜZ KÖYLÜ 
KALMAMASI İÇİN HER 

TÜRLÜ KOLAYLIĞI 
GÖSTERİYOR.

KREDİ İŞLEMLERİNİ 
BİZ HALLEDİYORUZ. 
HİÇ PEŞİNSİZ UZUN 
VADELİ SATIŞLAR 
İÇİN DÜKKANIMIZA

BEKLİYORUZ
İbrahim Onal Cad. No : 26 Orhangazi - BURSA
Tel: 573 27 77 - 573 64 52 GSM : 0 532 312 22 39
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Tekne tutkunlarının beklediği sergi açılıyor
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Elif ESMEN

Gemlik'te ilk kez 
tekne modelleri 
sergisi Cumartesi 
günü açılıyor.
1 Temmuz 2006 
Denizcilik 
Bayramının
80. Yıldönümü 
kutlamalarının 
ardından Belediye 
Sergi Saİonu’nda 
açılacak olan

tekne sergisinin 
açılışını Kaymakam 
Mehmet Baygül 
yapacak.
Uzun süredir 
Gemlik'te bu 
işlerle uğraşan 
Ünsal Özbostanlar, 
el emeği göz 
nuruyla meydana 
getirdiği 20 
civarındaki tekneleri 
sergileyerek 
tekne tutkunlarına 

merhaba diyecek. 
Atölyesinde 
açacağı sergi 
için son çalış
malarını yapan 
BP'den emekli 
Ünsal Özbostanlar, 
deniz kenarında 
büyümesinin ve 
çocukluk döne
minde tenekeden 
yaptığı teknelerin 
kendisini hobi 
olarak en 

güzel uğraşı 
kazandırdığını 
söylüyor.
Şimdilerde ise 
en güzel ürettiği 
Tırhandil, Taka, 
Oltacı Kayıkları, 
Gezi botları, 
römorkör ile 
Klasik ve Modern 
Yelkenlileri sevgisini 
deniz ve tekne 
tutkunlarıyla 
paylaşmak istiyor.

Cumartesi günü 
saat 11.oo sıraların
da açılışı yapılması 
beklenen sergiye 
tekne ve deniz 
tutkunlarının 
büyük ilgi 
göstermesi 
bekleniyor. 
Emeğini ve 
sevgisini 
esirgemeden 
aylarca uğraşarak 
ürettiği tekne

modellerinin 
açılışına bu işe 
gönül vermiş ve 
meraklı tüm 
Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
söyleyen Ünsal 
Özbostanlar, 
yaptığı tekne E
modellerinin 
beğeniyle 
izleneceğinden • | 
emin olduğunu 
ifade etti

Ge 
Ab 
ba 
Ür 
tof 
biri 
gö| 
Keı 
Ge 
haa 
tan 
old 
Tığ 
haf 
gidi 
beli 
"Btj 
fîe/f 
bir ı

REGAL
PC SHOP

NOWOX
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + H.D.V. 
boşlayan Fiyatlarla

775 $ +KM 
k boşlayan fiyatlarla

EGAL3600DMHI 
OTDOYNAtKl

MİMaHr; "B

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com

isim@firmamz.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NÛWÛX BİLGİSAYARIİVVIVA DIlaUlvMIMlt www.gemllknowox.com

ADSL ABONELİK PAKETİ

■MSS8&&*
HEDİYE!

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemllknowox.com
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BUSMEK Sergisi göz kamaştırıyor
Burun Büyükşehlr 
Bolodlyoal Sanat vo 
Moslok Eğitim 
Kursları (BUSMEK) 
kursiyerlerinin ol 
emeği, göz nuru 4 
hin 274 ürünün yor 
aldığı sorgl, gezen* 
lorln gözlerini 
kamaştırıyor.
Burun Büyükşehlr 
Boledlyesi'nln kentte 
var olan İntan gücü 
potansiyelinin 
niteliğini artırarak, İş 
dünyasına kalifiye 
personel yetiştirip, 
bu sayede istihdam 
oluşturmak vo birey
lerin sosyal adapta
syonunu sağlamak 
amacıyla başlattığı 
sanat vo moslok 
edindirme kursların
da oğltlm göron kur
siyerlerin ürettiği 
eserlerin yor aldığı 
BUSMEK 1. Genel 
Sergi, büyük İlgi 
görüyor. Tayyare 
Kültür Merkezi vo 
Ressam Şefik BursalI 
Sonat GalorIsl'ndo 
sergilenen el nakışın
dan, İğne oyasına, 
yatak örtüşünden 
ablyo kıyafetlere,

ebrudan, web 
tasarımına kadar 
birbirinden güzel 
eserlerin yor aldığı 
sergiyi 0 günde 
16 bini aşkın 
kişi gezdi.
BUSMI K üretiminin 
ekonomik değeri 
1,6 milyon YTL 
Büyükşohir 
Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal işler Daire 
Başkanlığı yetkilileri, 
BUSMEK kursiyer
lerinin 2006-2006 
oğltlm döneminde 
ürettikleri ürünlerin

ekonomik değerinin 
yaklaşık 1,6 milyon 
YTL olduğunu 
belirtirken, bunun 
Bursa hem kont

ekonomisine, 
hem do aile 
bütçelerİne 
katkı sağladığını 
vurguladı.

Güne Baku
Kadri GÜLER

Sadaka kutuları,..
Bu kutuları Emin Buhara öğret 

Yurdu’ndan konduğu söyleniyor.
Bu yurttaki öğrenciler İçin seda 

toplanarak yardım yapılıyor ama ku 
lara yardımı toplayan kurumun t 
neden yazılmıyor?

Emir Buhara Yurdu, bildiğim kat 
rıyla Fottullah Gülen cemaatinin or 
nlze ottiği yurtlardan,.

Gülen Hocayla ilgili olarak bug( 
lerde medyada yine önemli açıklama 
yapılıyor.

Yapan da uzun yıllar Fottull 
Gülon'o yekinen hizmet etmiş ol 
Nurettin Veren, Gülen'ln »ağ kolu.

Bu şahıs, Haber Türk'te üç güne 
çok önemli açıklamalar yapıyor Gül 
Hoca'nın içyüzünü ortaya koyuyor.

Arzu edenler www.nurettlnveren.r 
sitesine girip Veren'i bir okusunlarl

İsteyenin istediği yere bir kutu koy 
kayıtsız kuyutsuz yardım toplamı 
olacak şey mİ?

Bunu kim donotloyocok?
Bu yardımlar hangi makbuzla Işyı 

terinden alınıyor.
öğrendiğime göro makbuz falı 

kesilmiyor.
Yakında bu işe aracı olan 

yörelerinin do başı ağrırsa şaşmayalıı
İyilik yapalım dorkon zararı kont 

lorlno gelmesin.

<<^04^ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(Tsisan^)
AKILLI ISITMA 

SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

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

http://www.nurettlnveren.r
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Yıldızspor: 5 Şahinyurduspor: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Olgunlar Futbol 
Turnuvası'nda 
çekişmeli maçlar 
oynanırken 
dün oynanan 
A gurubu 
maçında Yıldızspor, 
Şahinyurdu'nu 
5-1 yenerek 
ikinci tura çıkma 
şansını büyük 
ölçüde yakaladı. 
İlk maçını

berabere kapayan 
Şahinyurdu ile 
Milli Eğitimspor’u 
5-1 yenen 
Yıldızspor 
arasındaki maç 
turnuvanın en sert 
karşılaşması oldu. 
İki takımda 
galibiyet için 
çıktığı maçta 
Şahinyurdu, 
24 dakikada 
kazandığı penaltıyı 
Şaban Tangil'le

gole çeviremedi. 
27 dakikada yine 
Şahinyurduspor, 
yakaladığı fırsatı 
Remzi Avcı ile 
gole çevirince 
1-0 öne geçti. 
Yediği golden 
sonra ataklarını 
sıklaştıran 
Yıldızspor, 28. 
dakikada Bilal 
Yiğit'in ayağından 
bulduğu golle 
ilk yarıyı 1-1

kapadı.
İkinci yarıya 
daha iyi başlayan 
Yıldızspor, 
35 ve 40 
dakikalarda yine 
Bilal Yiğit, 
47 ve 52 dakikalar
da Erhin'le bulduğu 
gollerle maçı 5-1 
kazanırken 
Şahinyurduspor’dan 
Şaban Tangil kırmızı 
kart görerek oyun 
dışı kaldı.

cazip fiyatlarla

Haziran sonuna kadar

444 2 288

Tûrtoye'nin Sûpermartalar'ıncan bnyız.

taksit i tartı*

1 Euro = 1.75 YTL olarak sabitledik!...

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler- BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Peşin j| A vade 
fiyatına I V veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

"W

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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KAYIP
Barbaros BALMUMCU

Sayın Faruk Güzel

KAYIP

“Denizlerimize sahip çıkalım”

gelişmeye başlamıştır. Temmuz Denizcilik

Barbarosçal

Ülkemizde Deniz 
Ticaret Filosu, 
Denizcilik alt yapısı ve 
tersaneleriyle milli

ve Kabotaj Bayram 
kutluyorum" 
şeklinde konuştu.

toplanılan İzmir
1. İktisat Kongresinde göstermemektedir.

fa 8

İrtibat Tel: 0.224 514 47 71

‘da YAPTIRABİLECEKSİNİZTOMBKAY

Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi’nden 

aldığım tastiknamemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
İBRAHİM KEŞKEK

Beko Casio marka 
398 SR MF AG 8 GE 
000 41211601 nolu 

yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ALİ TEKİNLİ

GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ ,

am KON GEZİ GEMİSİ SEYİR DEFTERİ
HAFTA İÇİ HER GÜN YARIM KÖRFEZ TURU 

HARA SONU TAM KÖRFEZ TURU
AYRICA HER AKSAM MEHTAP TURUMUZ VARDIR.

a

Daha önceki yazılarımda zaman gelecek 
kulup başkanlığını Faruk Güzel’e verecek
lerdir diye yazmıştım.

Genel Kurulda bulunanların hepsinin 
isteği ile Faruk Güzel kulup başkanlığına 
seçildi.

Faruk bundan evvel şaibeli yapılan 
seçimde isim listesinden isimleri çıkarılan 
kişilerin isimleri tekrar yazdır.

Bu senin vazifen seni GemlikTılerin 
hepsi seviyor.

Layıkıyla bu işi yapacağına eminim.

unutamayacağınız anlar yaşatmaktadır.

Müracaat: GEMLİK ANI TOUR

1 Temmuz Denizcilik 
Bayramı nedeniyle 
yazılı açıklama yapan 
AKP İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
"Denizimize 
sahip çıkalım, kir
letenleri uyaralım. 
Uyarmıyorsak biz 
de atanlar kadar 
sorumluyuz" dedi.

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

Sessiz hastalık : OSTEOPOROZ (Kemik erimesi)
Orta yaşı geçince kadın-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 hekimlerin 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 TETKİKİ ÇOK KOLAYDIR
Hastaya herhangi bir ilaç verilmeden sırtüstü yatırılarak çekim yapılmaktadır.

Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra raporunuzu alabilirsiniz.

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

1 Temmuz 1926 
yılında Kabotaj 
kanununun yürürlüğe 
girmesiyle birlikte 
yabancılara verilen 
kapitülasyonların 
kaldırıldığını hatırla
tan Yılmaz, "Türk 
denizcileri açısından 
dönüm noktası olan 
Kabotaj kanunu ile 
birlikte yabancılara 
verilen haklar 
kaldırılarak Türk 
Denizciliğinin önü 
açıldı" dedi. 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
denizlerimizin uluslar 
arası önemini ileri 
görüşlülüğü ile 
tespit ederek, Lozan 
anlaşması öncesinde

ekonomiye katkıları 
artan bir ivme ile 
sürdürmektedir. 
Dört tarafı denizlerle 
çevrili olan ülkemizde 
Denizcilik Ve Kabotaj 
bayramı coşkulu bir 
şekilde her yıl kutlan
maktadır. Denize 
kıyısı olan ilçemizde 
de çeşitli etkinliklerle 
kutlanacaktır. 
Unutulmaması 
gereken bir konuda 
masmavi olan deniz
imizin her geçen 
gün daha çok 
kirletilmiş olmasıdır. 
Kara kirliliğinden 
çok deniz tanker
lerinin yaşattığı 
kirliliktir. Bununla 
birlikte herkes deniz 
temizliği konusunda 
gereken özeni •

Kabotaj hakkının 
tamamen kul
lanıldığını ve 
Türk denizciliğinin 
dünya devletleriyle 
bütünleşmesinin 
yolunu açtığını 
söyleyen Gencay 
Yılmaz, "Kabotaj 
hakkı Türkiye 
Cumhuriyetinin elde 
ettiği uluslar arası bir 
başarıdır. Bu kanunla 
birlikte denizcilik hızla

Denizlerimize atılan 
pet şişeler, plastik 
tabaklar başta olma 
üzere her türlü 
cisimlerle daha da 
kirletilmektedir. 
Denizimize sahip 
çıkalım, kirletenleri 
uyaralım.
Uyarmıyorsak biz d 
onlar kadar sorum
luyuz. Bu duygu ve 
düşüncelerle Tüm 
ulusumuzun 1

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)

Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3 
(Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında 

Gemlik • BURSA 
Tel: (0.224) 513 65 29 

513 65 30 
Fax: (0.224) 513 65 18
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8u okuldan mezun olan issiz kalınıyor
Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "En Kaliteli Okullar" 

yarışmasında birinci olan Bursa Tophane Anadolu Teknik Lisesi 
ve Endüstri Meslek Lisesinden mezun olanların, 

iş bulma sıkıntısı çekmediği bildirildi.
Okul Müdürü Rahmi 
Özyiğit, yaptığı açık
lamada, göreve 
geldiği 2001 yılından 
itibaren toplam 
kalite çalışmalarıyla 
okulu yeniden yapı
landırdıklarını 
belirterek bu doğrul
tuda öğrencilerle 
kurdukları sosyal 
faaliyetleri 
geliştirme, başarıyı 
artırma, devamsızlığı 
azaltma gibi çalışma 
ekipleriyle sınıflarda
ki başarı çıtasını 
yükselttiklerini 
söyledi.
Çalışmalarının 
karşılığını, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından bu yıl ilk 
kez düzenlenen 
"En Kaliteli Okullar" 
yarışmasında birinci 
olarak aldıklarını 
ifade eden Özyiğit, 
"Yeni hedefimiz, 

ilk olarak 
Ulusal Kalite 
Ödülü'nü ala
bilmek, sonra 
da Avrupa 
Kalite 
Ödülü'nü..." 
dedi.
Toplam 238 
öğretmenin 
görev aldığı 
okulda, 
5 bin 150 
öğrencinin 
eğitim gördüğünü 
kaydeden 
Özyiğit,' 
şöyle konuştu: 
"Okulumuzdan 
mezun olanların 
iş bulma konusunda 
problemi olmuyor. 
Tophane'nin 
kurumsal kültürü 
ve yetiştirdiği 
öğrencilerin kalitesi 
bilindiği için 
öğrencilerimizi 
tercih ediyor.

138 yıllık tarihi 
süreçte Bursa 
sanayisini 
kuran okulumuzdan 
mezun olanların 
bir kısmı, 
çok önemli işletme 
ve fabrikaların 
sahipleri konu
mundalar.
Aynı zamanda 
çok önemli 
işletmelerde, önemli 
mevkilerde çalışan 
mezunlarımız var." 
şeklinde konuştu.

Kara Harp Okulu’na 
bu yıl alınacak kız 
öğrencilerin gireceği 
beden eğitimi 
sınavındaki standart
lar belli oldu. Kız 
öğrenci adaylarının 
beden eğitim 
sınavında şunları 
yapması şart: 
Beden eğitimi 
sınavında en alt 
puan 10, en üst puan 
ise 100 olarak belir
lendi. Sınavda kız 
öğrencilerden 
barfiks tutuşu yap
maları, mekik çek
meleri, 800 metre 
koşmaları, durarak 
uzun atlamaları ve 
basketbol topu fırlat
maları istenecek. 
KARA harp Okulu’na 
girmek isteyen kız 
öğrenci adaylarının 
beden eğitim 
sınavında tam 100 
puan almak için şu 
şartları yerine 

getirmeleri 
gerekiyor: 
800 metreyi 2 dakika 
59 saniye veya altın
da koşmak.
Durarak 195 cm veya 
üzerini atlamak 
Bir dakikada 50 veya 
üzeri mekik çekmek 
Barfikste 46 saniye 
veya üzeri açık 
tutuşta beklemeyi 
başarmak.
Basketbol topunu 23 
metre veya üzerine 
fırlatmak.
EN ALT PUAN 10 
En alt puan olan 
10’un sınırı ise şöyle 
belirlendi:
800 metreyi 4.20-4.30 
arasında koşmak.
Durarak 150-154 cm 
arası atlamak.
Bir dakikada 15-18 
arası mekik çekmek. 
Barfikste 25-27 
saniye arası açık 
tutuşta bekleye
bilmek.

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

Basketbol topunu 
7-8 metre fırlatmak. 
BOY VE KİLO SINIRI 
Harbiye’ye girmek 
isteyen kız öğrenci
lerin boy ve kilo 
standartları da şöyle: 
16 yaş: Boy alt sınırı 
157 cm, kilo alt sınırı 
45 kg.
17 yaş: Boy alt 
sınırı: 159 cm, kilo 
alt sınırı: 47 kg. 
18 yaş ve üzerinde

ise boy alt sınırı 160 
cm ile 185 cm arası 
belirlendi. 160 cm. 
boyda ağırlık alt 
sınır: 49 kg, ağırlık 
üst sınır : 67 kg 
olarak tespit edildi. 
Harbiye’ye başvura
cak kız öğrencilerin 
hangi seviyede 
yüzme yeteneğine 
sahip oldukları ayrı 
bir yüzme testi ile 
belirlenecek.

Op. Dr. Yaşar ALTUN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 

01.07.2006 tarihinden itibaren 
muayenehanemde hastalarımı 

kabul etmeye başlıyorum.
Saygıyla duyurulur.

Muayenehane: İstiklal Caddesi Uzunkaya 
Apt. No: 67/1 (MIGROS yanı) GEMLİK - 

Tel: (0.224) 514 29 48 
Muammer Âğım Gemlik Devlet Hastanesi 

Tel: (0.224) 513 92 00
GSM: (0.532) 616 01 53
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Güvenmediğiniz yerde salata yemeyin
Yaz aylarının gelme
siyle birlikte ısınan 
havalarda mikrop 
ların üreme ortamı 
genişlediği için, 
uzmanlar bu konular
da vatandaşların 
yiyecek mad
delerinde daha seçici 
olunma>>-gerektiği 
uyarısından bulundu. 
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
Klinik Bakteriyoloji 
ve İnfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet 
Bitirgen, yaz ayların
da en fazla sindirim 
sistemiyle alakalı 
hastalıkların sayısın
da bir artış olduğunu 
ifade ederek, "Her 
mevsimde bağırsak 
hastalıkları ishalleri 
görürüz ama yaz 
aylarında bu sayı 
biraz daha artar. 
Sonbaharda 
maksimum seviyesi
ni bulur, ondan sonra 
da yavaş yavaş aza
lır, ancak sıfırlanmaz. 
Burâda insanların 
aklına şu soru 
gelebilir. Bu hastalık
lar kış mevsiminde 
neden bu kadar 
yaygın değil de, 
yazın niye fazla? 
Bunu şöyle izah 
ediyoruz. Mikrobik 
hastalıklar 
genellikle mide ve 
bağırsaklarda 
iltihaplanma yapar.

ağırşaklardaki iltiha
planma başka sis
temleri de etkileye
bilir. Bunlar da besin
lerle alakalıdır.
Yaz aylarında ortam 
ısındığı için mikro
pların üreme ortamı 
daha geniştir. Kış 
aylârında bu olmaz. 
Mesela yaz aylarında 
dondurma tüketimi 
fazladır. Ona bağlı 
hastalıklar çokça 
görülür. Çünkü don
durma kışın çok fazla 
tüketilmez. Yazın bir 
yerde dondurmanın 
satış sürümü iyi 
değilse ve uygun 
halde muhafaza 
edilmiyorsa, donmuş

danoz, 
marul gibi 
sebzeler 
çoğu 
böyle 
sulanıyor. 
Lağım

SAĞLIK

içerisinde ne kadar 
mikrop varsa onlar 
yapraklara yerleşe
cek. Yenileceği 
zaman çok itinalı 
bir biçimde temizlen
mesi lazım. Evlerde 
de bilinçli olarak 
temizlenirse bu 
tehlikeler aza 
indirilebilir. Ama 
dışarıda yemek yiyen 
insanlar salata 
yerken çok dikkat 
etmeli. Hele hele

2

Çocuklarda ishale tt

haldeki dondurmanın yoğunluğun arttığı,
içinde de mikrop 
ürer. Bu da bir çok 
hastalığa neden olur. 
Onların dışında çjğ 
sebze ve meyve 
tüketimi yazın daha 
fazla olur. Kış 
mevsimlerindeki 
çiğ sebze ve meyve 
üretimimin çoğu sera 
ürünleridir. Sera 
ürünlerinin hormon 
gibi sorunları var 
ama bir takım avan
tajları da var. Mesela 
sera ürünleri hiçbir 
zaman lağım 
suyuyla sulanmaz. 
Ülkemiz tarımında 
maalesef lağım suyu 
bahçe sulama 
işlerinde kullanılır. 
Bu da çok büyük 
problem. Tere, may-

garsonların servis 
yapmakta zorlandığı 
öğle saatlerinde bu 
sebzeler yıkanmadan 
servis ediliyor.
Vatandaşlarımıza 
tavsiyem güven
medikleri bir yerde 
yemek yeme zorunlu
lukları varsa pişmiş 
gıdaları yesinler.
Çiğ sebzelere, 
salatalara çok 
daha dikkat etsinler. 
Güveniyorlarsa 
sorun yok.
Zaman zaman yolcu
luklar olabiliyor.
Tanınmayan bir 
dinlenme tesisinde 
veya restoranda 
yemek yenilecekse, 
salata yemekten 
kaçınılmalı.

Pişmiş gıdalardan 
kolay kolay 
hastalık bulaşmaz 
diye konuştu. 
Yazın hat seviyeye 
çıkan su içme 
isteğinin de önemli 
hastalıklara davetiye 
çıkarabileceğini 
belirten Prof. Dr. 
Mehmet Bitirgen, 
"Sebillerde zincirle 
asılmış bakır kaplar 
bulunur. Onlardan 
su içmek hiç sağlıklı 
değil. Akşama 
kadar yüzlerce, 

binlerce insan 
oradan su içiyor. 
Aynı kap kullanılıyor. 
Su içenlerin 
içerisinde hasta 
olahlar da vardır. 
Vatandaş illa su içe
cekse elini güzelce 
yıkasın, eliyle içsin. 
Halkımızın bu konu
da uyarılması lazım. 
Fabrikalarda 
üretilmiş aüvenli ve 
kapalı sular var. 
Hepsi, TSE belgeli, 
ISO 9000 belgeli, 
HACCP belgeli sular. 
Birde eskiden kul
lanılan cam şişelerde 
ağzı alüminyum 
kapakla kapatılmış 
şişeler var. Onlar da 
çok büyük tehlike 
arz ediyor.” dedi.

Yozgat Doğum ve 
Çocuk Bakımevi’nde 
görevli Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ali Osman 
Koksal, yaz ayların
da çocuklarda 
ishal vakalarının 
çoğaldığını 
belirterek, 
açıkta satılan 
sağlıksız gıdalara 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Çocukların çevre, 
şartları ve sıhhi 
düzeneği iyi 
olmayan yerlerden 
yiyecek almaların
dan dolayı ishal 
vakalarında 
büyük artış gözlen
mekte olduğunu 
ifade eden Dr. 
Koksal, "Özellikle 
açıkta satılan don
durma, şekerleme 
gibi gıdaların bilinç
sizce tüketilmesi, 
ishalin artmasına 
neden olmaktadır" 
dedi.
İshalin önlen-

meşinde el temi
zliğinin çok önem 
olduğuna değiner 
Dr. Koksal, "Sıcak 
havalarda mikro
pların üremesi ço 
daha fazla olmak
tadır. O nedenle 
çocuklar tuvalet 
temizliğine çok 
dikkat etmeli, elle 
çok iyi yıkamalı. 
Ayrıca çok temas 
edilen musluklar, 
kapı kollarının 
mümkün olduğu 
kadar steril olmas 
sağlanmalıdır. El 
temizliğine ne kad 
çok dikkat edilirse 
ishalin yayılma on 
o kadar düşecekti 
diye konuştu.
İshal olan çocukla 
çok sıvı tüketmesi 
gerektiğini belirter 
Dr. Koksal, "Çocul 
larda ishal ile ateş 
gözüküyorsa, muti 
ka bir sağlık kuru
luşuna başvurul
malıdır" şeklinde 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet, 
itfaiye

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

513 23 94

84
60
12
23

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

'256 77
544 30 

(212)516 12
(226)811 13

İpO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 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 51310 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2480 

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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