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Haydariye, Güvenli Köylerinden sonra bir piknik alanı da Engûrücük’te yapıldı.

hlik'e yeni tir piknik alanı faka

l

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_fluler@hotmail.com

Kabotaj Bayramı
Her Kabotaj Bayramı’nda çocukluğum 

gelir aklıma.
Çünkü bizim gibi deniz kenarında 

büyüyen kuşak için Deniz BayramTnın 
(Kabotaj) önemi çok büyüktü.

Günler önce yağlı direğin heyecanı ile 
^nnetn^in çamaşır teknesini ala

bilmek için binbir türlü şaklabanlıklar 
7" Devamı sayfa 7’de

Gemliklilerin yakın çevrede piknik yapabilmesi için başlatılan 
çalışmalara bir yenisi de Engurucuk Koyu'nde eklendi. 
Yeniköy girişindeki çamlık, tüm ihtiyaçtan giderecek alt yapı 
sıyla piknik alanı olarak hizmete hazır hale getirildi. Syf 3'de

/birey 
dergisi DERSHANESİ

totary’de Sözen dönemi

bire bir
ilgilenmeye geliyoruz... 

istiklal Cad. Gürçay iş Mrtc No:36Tel: 514 15 15 GEMLİK 
__________ e-mail: bursa@btrey.com____________

Kabotaj Bayramı kutlanıyor
Kabotaj hakkının Türk Bayrağı ve Milletine 
tanıdığı 1 Temmuz Denizcilik Bayramının 
80'inei yıldönümü bugün düzenlenecek 
tö renlerle kutlanacak. İlk tören saat 10.oo 
da Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Anıta çelenk 
konulmasının ardından saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı okunacak. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı Liman Başkanı 
Dr. Harun Özmaden yapacak.
Daha sonra protokol ve misafirler römorkör
ler ile denize açılarak, Atatürk ve şehitlerimiz 
için denize çelenk bırakacak.

Gemlik Rotary 
Kulübü’nün devir 
teslim töreninde 
2005-2006 
Dönem Başkanı 
Peyami Çağlar, 
başkanlık göre
vini Demir Ali 
Sözen’e devretti. 
Haberi sayfa 2’de u 

re

'^==^^OzelAykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

ÖĞRENCİLER:

OLULUVüaiN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere araktır Sû.». u..--, .’ . _Yeniliklere ıirairt.'r“«r.r,L.'^7 pıanıar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,Yen,l,klere ^ -Süreç odakhd.r. kOnu da özveri i,e Vefakardır, dostlannı asla unufrnaz,

Sürek)' eğitim ilkesi ile hareket eder, Karartı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
Her yerde ve her ortamda kendim ispatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve basan

SINIFLAR 
ANA SINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretjm.k1 Z.tr 

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ

tek 
rti

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:kadri_fluler@hotmail.com
mailto:bursa@btrey.com
http://www.aykentilkogretjm.k1
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çuvaldızla iğne.. (2)

Dünden devam
Uçsuz bucaksız Nevada çölleri üzerinde 

uçarken, motorda bir arıza belirdi.
Las Vegasa zorunlu iniş yapmak zorunda 

kaldılar. Uçak şirketi görevlileri" Buranın en 
lüks otelinde, şirketimizin konuğu olarak 
kalacaksınız. Yalnız bu kentin Las Vegas 
olduğunu unutmayın. Kumar oynarsanız 
eğer, kendi hesabınıza.." derler..

"Kumar mi" dedi, Temel, karısına.. 
"Kumardan kazanmayı düşünen kafayı yçmiş 
olmalı... Allah göstermesin.."

Ama bir kez şansını denemek için, rulete 
500 dolarlık bir fiş atmaktan da kendini ala
madı. Arkası çorap söküğü gibi geldi.

Temel herşeyini rulet masasında biraktı. 
Rulet başında nefes almadan geçirdiği* 
saatler sırasında fena halde de sıkıştığını 
hissetti. Hızla tuvalete koştu. Tuvalet kapıları 
otomatikti. 25 sentlik bozuk para atılınca 
açılıyordu. Oysa Temel'de metelik 
kalmamıştı. Sıkıntı içinde dolanırken, oradan 
geçen biri, avucuna bi 25 sentlik sıkıştırdı.. 
Bu konularda deneyimliydi.

Temelin başına gelenleri anlamıştı. Temel" 
çok iyi bir insansınız. Bu iyiliğinizi hayat 
boyu unutmayacağım. Bana lütfen kartınızı 
verin. Bu borcumu da size ödeyeceğim" 
dedi. Kartı aldı, cebine attı.. Tuvalete 
döndüğünde kapıyı açık buldu. İçeri girdi, 
rahatladı.. Çıktı..

Elinde kalan 25 sentle yürürken karşısına, 
Tek Kollu Canavar çıktı. Parayı deliğe attı, 
kolu çekti ve bir şangırtı... Alet boşaldı 
adeta.. Temel bir kova dolusu 25 sent kazan
mıştı. Bunlari fişe çevirdi, rulet masasına 
döndü..Gerisi peri masalı..

İki saat içinde tam 2 milyon doları olmuş
tu. İki ay sonra yeni KaliforniyalI Temel, boş 
oturmanın kendisine göre bir iş olmadığını 
farketti. Elinden gelen tek iş pastacılıktı. 
Parası da vardı. Bir pastane açtı. Pastaları 
öylesine tutuldu ki, önce Los Angeles'e, 
sonra Kaliforniya'ya, sonrada tüm 
Amerika'ya yayıldı, Temel Pastaneleri...

Bir kaç yıl sonra, Temel, Amerika'nın en 
zengin adamları arasına girdi. Temel 
Pastaneleri'nin onuncu yılı dolayısı ile büyük 
bir gece düzenlendi. Şirketin en gözde ele
manları ile, ünlü konuklar bir araya geldiler. 
Temel yemeğin sonunda konuşma yapmak 
için kürsüye çıktı.. Tüm başına gelenleri 
anlattı..

Bütün bu başarıyı ve bu serveti bir tek 
kişiye borçluyum. O kişiyi bulana kadar, işte 
size söz veriyorum, gerekirse Amerika'daki 
her taşın altına bakacağım.." Şirketin genel 
müdürü sordu: "Ama Temel bey, size 25 sent 
borç veren adamın kartını aldığınızı 
söylemiştiniz... Adı, adresi sizde olmalı 
zaten.." "Bana 25 sent veren umurumda 
değil" dedi Temel..

"Ben, tuvaletin kapısını açık bırakan 
adamı arıyorum!.."

Not: Bu yazı bir yıl önce yazılmıştı.
Şimdi değişen ne var ?

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 95KOIIFH REKLAM

Rotary’de Sözen dönemi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanlık 
devir teslimi yapıldı. 
2006-2007 Dönem 
Başkanı Demir 
Ali Sözen oldu.
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde yapılan 
devir teslim toplan
tısına Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
As. Vet. Okl. ve 
Eğt. Mrk. ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut. Bursa Rotary 
başkanı Tunca Toker. 
Gökdere Rotary 
Kulübü Başkanı 
Abdullah Bayrak, 
Asistan Guvernör 
Tayfun Selen ve 
eşleri ile Gemlik 
Rotaract Kulübü 
Başkanı Anıl Zana ve 
kulüp üyeleri, Gemlik 
Lions Başkanı Ahmet 
Küçük ve kulüp 
üyeleri, DYP İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel ile yönetiminin 
yanı sıra Rotaryenler 
ve eşleri katıldı.
Devir teslim töreni 
öncesi konuşan 
2005-2006 Dönem 
BâşkamPeyami 
Çağlar, yıl boyunca 
yapılan faaliyetleri 
anlattı. Çağlar, 
"28 Haziran 2005'te 
Mehmet Yaşar'dan 
devir aldığımız görevi 
en layıkıyla yapmaya 
çalıştık. Rotary'ye 
daha fazla güç 
kazandırmak için 
Rotaract Kulübü’nü 
kurduk. Dönemimizde 
bizi yalnız bırak
mayan arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum" 
diyerek, kulüp 
üyelerine plaket 
verdi.
BAYRAK 
SÖZEN’DE 
2006-2007 
Dönem Başkanlığını 
Peyami Çağlar'dan 
alan Demir 
Ali Sözen, 
hizmet yarışına 
devam edeceğini 
belirterek, ‘‘dil, din, 
ırk gözetmeksizin 
topluma hizmet et 
meye devam ede
ceğim.” dedi. Dönem 
brövesini Yeni 
Başkan Demir Ali 
Sözen'in boynuna 
takan Peyami Çağlar, 
taktı. Rotaryanlar ve 
konukları müzik 
eşliğinde güzel bir 
gece geçirdiler.
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Haydariye, Güvenli Köylerinden sonra bir piknik alanı da Engürücük’te yapıldı.

Gemlik'e yeni lıiı pitt alanı ialıa 
Gemliklilerin yakın çevrede piknik yapabilmesi için başlatılan çalışmalara bir 
yenisi de Engürücük Köyü'nde eklendi. Yeniköy girişindeki çamlık, tüm 
ihtiyaçları giderecek altyapısıyla piknik alanı olarak hizmete hazır hale getirildi.
Seyfettin SEKERSÖZ

İşçi Emeklileri
Derneği üyeleri 

Atatürk’ün
emekli olduğu
günü kutladı

Geçtiğimiz sonbahar 
döneminde 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in 
girişimleriyle 
başlatılan piknik 
alanı çalışmalarında 
Gemlik güzel bir 
piknik alanına 
daha kavuştu. 
Engürücük Köyü 
sınırları içinde yer 
alan ve anayoldan 
Yeniköy'e giden 
ormanlık 
alanda düzenlenen 
piknik alanı, bölgede 
isim yapacak 
güzellikte.
AKP İl Genel 
Meclis üyelerinin 
İl Özel İdaresi 
büfesinden çıkardık- 
I-w } bin YTL ile 
«Ma^tılan çalışmalar
da Orman İşletme 
Müdürlüğü'nün de 
ağaç masa ile 
desteği sağlandı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Kültürpark içinden 
kaldırdığı Dallas 
tipi piknik masaların
dan 24 adedinin 
de gönderildiği 
Engürücük, 
Haydariye ve 
Güvenli Köylerinde 
yeni piknik alanları 
yapılıyor.
İlk aşamada 
Engürücük sınırları 
içinde yer alan 
piknik alanına 
Köy Muhtarı 
Osman Çelik'in 1 kilo
metrelik uzaklıktan 
getirttiği su ile alana 
çeşmeler ve çevre 
düzenlemesi yapıldı. 
Orman İşletmesinden 
alınan 70 adet 
masanın da üç 
köye dağıtıldığını 
söyleyen AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman 
Çelik'in çok arzulu 
ve istekli olmasının 
da piknik alanı 
düzenlemesinde

İ büyük rolü 
olduğunu söyledi. 
Erkek ve bayanlar 
tuvaletlerin de bulun
duğu Engürübük 
B ________

fçeÖaşkanı EnverŞahinve arkadaşk 
Engûı^cükbiknik alanınıgezdiler

Sil

piknik yapacaklarını 
duyuran Enver Şahin, 
alanı önümüzdeki yıl

Piknik Alanında, 9 
Temmuz Pazar günü 
Parti Teşkilatı olarak

-Engürücük
- Piknik Alanında X- 
vşt», tuvalet/ 
^iturrna.grupları _■

ışıklandıracaklarını ve 
seyyar büfe kuracak
larını bildirdi.

lik Şubesiyöneticilerf 

çelenk koyarken

Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
Atatürk'ün 30 
Haziran 1927'de 
emekli olması 
nedeniyle anıta 
çelenk köyarak 
saygı duruşunda 
bulundu.
Atatürk'ün emekli 
olduğu gün olan 
30 Haziran') 
emekliler de emekli 
günü olarak kabul 
ederek her yıl anıta 
çelenk koyuyorlar. 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi 
üyeleri dün Atatürk 
anıtında toplanarak 
bu mutlu günü bir 
kez daha anarak 
Atatürk'e, bağlılık
larını gösterdiler, 
işçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin anıta

çelenk koyarak , z 
saygı duruşunda 
bulundukları 
mutlu güne 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
ile kadın ve 
gençlik kolları 
yönetim kurulları, 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz
ile Anavatan 

Partisi İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt'ta 
katılarak destek 
verdiler.

/ iki yıldan bu 
yana Atatürk'ün 
emekli olduğu 
30 Haziran günü 
çelenk sunma ve 
saygı duruşunu 
sürdürdüklerini 
söyleyen

' Hüseyin Yener, 
kendilerine destek 
veren siyasi parti 
temsilcilerine 
teşekkür etti.
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Gemlik Rotaract Kulübü Kurucu Başkanı Anıl Zana, düzenlenen devir teslim töreninde Başkanlık görevini Pelin Aslan a devretti

Elif ESMEN

Gemlik Rotaract 
Kulübü’nde yeni 
dönem başkanlığına 
Pelin Aslan getirildi. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde Rotary 
Kulübü ile birlikte 
düzenlenen devir 
teslim töreninde 
Kurucu Başkan. 
Anıl Zana'dan görevi 
devralan Asbaşkan 
Pelin Aslan ve 
ekibi hizmet yarışında 
iddialı olduklarını 
söylediler.
Pelin Aslan'ın 
dönem başkanlığında 
As Başkan Yelda 
Baykız, Genel

Sekreter Ali Berker 
Akıncı ve Sayman 
Nilüfer Toprakçı'nın 
yanı sıra üyeler 
Seda Talan ile Tolga 
Kazanç yeni dönemde 
Rotaractları daha iyi 
hedeflere taşıyacak
larını söylediler.
Kurucu Başkan Anıl 
Zana, kuruluşlarına 
büyük katkı veren 
Peyami Çağlar'a 
teşekkür ederken, 
kısa zaman içinde 
yaptıkları çalışmalarla 
en iyi hizmeti 
vermeye çalıştıklarını 
söyledi.
Yeni Dönem Başkanı 
Pelin Aslan' ile As Başkan Yelda 

Baykız, Rotaract
kulübüne yeni 
katılan üyelerin

yakalarına rozetlerini güçlendiklerini
takarken daha da belirttiler.

Yeni imajıyla hizmetinizde...

Gedelek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra 5. Km.

Uj”Tel: (0.224) 586 52 «6

►►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

IKI ıra ÖZALP EMLAK'TAH 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 Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi göreni 3+1,140 m? 
Balıkpazarı’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
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Bara jı’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.
SEKER SİGORTA 

MacîdeöZÂLP
Tel:513 2474 Fax:5141021
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Güzel Nakliyat Karadenizspor’a fırsat vermedi 5-0

[hvni "amandaAHI-AKUSINf

Seyfettin SEKERSÖZ

Olgunlar Futbol 
Turnuvasının 
iddialı takımların
dan Güzel Nakliyat 
dün oynadığı 
ikinci maçını da 
farklı kazandı.
ilk maçını Petroİ-iş 
karşısında 2-3 
farklı kazanan 
Güzel Nakliyat, dün

Karadenizspor'u 
5,-0 yenerek 
gurubunda averajla 
liderliğe yükseldi. 
Sakin geçen ilk 
yarıda yakaladığı 
fırsatları gole 
çeviremeyen Güzel 
Nakliyat 26 dakika
da golcüsü 
Erhan'la 
1 -0 öne geçti ve 
ilk yarı bu skorla

kapandı.
İkinci yarıya fırtına 
gibi giren Güzel 
Nakliyat, 37 ve 40 
dakikalarda yine 
Erhan'la bulduğu , 
gollerle durumu 
3-0 yaptı.
Oyundan düşen 
Karadenizspor'u 
52'de Nahit ve 
58'de Nuri'nin attığı 
gollerle 5-0 yenen

Güzel Nakliyat ikin* 
ci sıradaki 
Veteriner Okulu ile 
6 Temmuz'da 
gurup birinciliği 
için karşılaşacak. 
Olgunlar 
Turnuvası’n da 
guruptan çıkma 
iddiasını kaybeden 
Şahinyurdu ile 
Milli Eğitim karşı 
karşıya gelecekler.

ÜNVER TRAKTÖR’den
NEW HOLLAND IVI Ü J E ! - - -

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 : O 532 312 22 39
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Yaz Spor Okulu’nun yüzme dersleri başladı

NOWOX
PC SHOP' BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR *

REGAL

HERKESE

İlçe Spor 
Müdürlüğü’nün 
açtığı Yaz Spor 
Okulları yüzme 
branşında öğrenciler 
dün ilk derslerine 
başladı.
Tibel Oteli havuzun
da Yüzme Öğret-

meni Emine Yaşar 
ve Yardımcısı 
Merve Arıkan’ın 
gözetiminde 
ilk yüzme derslerini 
alan öğrenciler 
yaz sıcağında 
suya girmenin de 
zevkini yaşıyorlar. 
Cuma, Cumartesi 
ve Pazar günleri

saat 10.00-11.00 
arasında yapılan 
yüzme derslerinin 
ilkini İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan’da izledi. 
4 hafta sürecek 
olan Yaz Spor 
Okulu yüzme 
derslerine 13 
öğrenci katılıyor.

527 $ + K.D.V. 
başlayan (iyotlarla

775 $ +KM. 
boşloyon fiyoilorlo

REGAL 3600DMt’ll 
DVDOYNAtKI

REGAL37 
TEİETEKTTV

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ ~ âanTcoT

Baytaş İnşaat 
Atamer Motel 

GEMSİAD

Gemlik

www.gemlikkorfezgazetesi.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYARIIVIIVİI ifiBVivnınıı www.gemliknowox.com

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hatta modem, hem de 
ttStaboaelijjl bir anda 

HEDİYE!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Nüfus kaydı “kız” çıkınca kıyılan nikah geçersiz sayıldı
28 yaşındaki Koray Gürman’ın nüfus memurunun yanlışlığının kurbanı oldu.

Güne Bakış
Gemlik’te vinç 
operatörlüğü yapan 
28 yaşındaki Koray 
Gürman’ın başı, 
nüfus kaydında 
yapılan yanlışlık 
nedeniyle derde 
girdi. Askerliğini 
komando olarak 
yapan ve geçen Mart 
ayında sevdiği, 19 
yaşındaki Vildan 
Ferahher ile nikah 
masasına oturan 
28 yaşındaki 
Koray Gürman’ın, 
nüfus kaydında 
yanlışlıkla ‘kız’ 
yazıldığı için evliliği 
geçersiz sayıldı. 
Mahkeme kararıyla 

»erkek olduğunu
ispatlayıp kayıtlarda- 

। ki hatayı düzeltmek 
1 zorunda kalan

Koray Gürman, 
baba olmaya 
hazırlanırken başına 
gelen bu olaya 
tepki gösterdi. 
Koray Gümran, 
vatani görevini 2000 
yılında Nusaybin’de 

* komando olarak 
] yaptı. Daha sonra 
* memleketine dönen 
J. Gürman, Bursa’da 

i tanıştığı Vildan

Ferahher ile Koray Gürman,
evlenmeye karar 
verdi ve gerekli 
hazırlıkları yaptıktan 
sonra 13 Mart’ta 
nikah masasına 
oturdu. Gemlik
Belediyesi nikah 
memuruna ‘evet’ 
diyerek, mutlu bir 
yuvanın temellerini 
atan genç çiftin 
dünyası, bir hafta 
sonra Belediye 
Evlendirme 
Müdürlüğü'ne 
çağırılıp, “Koray 
Bey, Osmaniye Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
gelen evrakta 
nüfusta kız 
görünüyorsunuz. 
Bu nedenle nikahınız 
geçersiz" 
denilmesiyle karardı. 
Evlenme cüzdanı 
ellerinden alınınca 

erkek olduğunu 
kanıtlayıp, nüfustaki 
yanlışlığı düzelt
tirmek için
Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde 
dava açtı.
Doğum kayıtları ve 
askerlik belgelerini 
inceleyip, tanıkları 
dinleyen mahkeme, 
Koray Gümran’ın 
görüntü itibariyle 
erkek olduğu, asker
liğini yaptığı, nüfus 
cüzdanının mavi 
renkte olduğu 
gerekçesiyle erkek 
olduğuna karar verdi. 
Mahkeme kararını 
alıp, tekrar nikah için 
belediyeye başvuran 
Koray Gürman’ın 
nikahı nüfus 
kayıtlarının hala 
değişmediği

gerekçesiyle kıyıl
madı. Şimdi 6 ay 
sonra bebekleri 
dünyaya gelecek 
Vildan Ferahher 
ile Koray Gürman 

çifti, Osmaniye 
Nüfus Müdürlüğü’ne 
gönderilen 
mahkeme kararıyla 
nüfus kaydındaki 
yanlışlığın 
düzeltilmesini ve 
yeniden nikahlarının 
kıyılmasını bekliyor. 
Nüfus kayıtlarının 
yenilenmesi sırasın
da yapılan bir 
yanlışlığın bedelini 
ağır ödediklerini 
söyleyen 
Koray Gürman, 
“Askerliğimi 
komando olarak 
yaptım. Bugüne 
kadar birkaç kez 
nüfus cüzdanı 
yeniledim, hiç bir 
zaman nüfusta kız 
yazıldığım söylenme
di. Evlenince 
bu durum ortaya 
çıktı. Şimdi işimi 
gücümü bıraktım, 
bu hatayı düzelttirip 
yeniden nikah 
kıymaya çalışıyoruz" 
dedi.

Kadri GÜLER

Kabotaj Bayramı
1 Temmuz Günleri bayram saati I 

geldiğinde Gemlikliler İskele Meydanı’nı 
doldururdu.

Yüzlerce sandal, motor, bot tören yapıla
cak yerdeki şamandıraların çevresinden 
yer kapmak için erkenden demir atardı 
denize.

Bugün yıkılmış olan Liman Lokantasının 
önünde kurulan protokol masasından 
Bayram yönetilirdi.

Deniz Bayramı’nın organizatörü ile Toplu 
ailesiydi.

Baba Toplu bu işi uzun yıllar yaptıktan 
sonra yaşlanınca yağlı direği dikme ve 
yarışları düzenleme işini oğullarına bıraktı.

Deniz o yıllarda bugünkü gibi kirli değildi.
Günümüz denizde geçerdi adeta.
Bu nedenle yüzme yarışları çok önemliy

di. Kayıkhane’deki balıkçı çocukları bu 
konuda liderdiler.

İçten takma motor yarışları, çamaşır 
tekne yarışları ardından gelen yağlı direk 
ten bayrak kapma, Deniz Bayramı’nın en 
heyecanlı bölümüydü.

Gres yağı ile yağlanmış direğin ucundaki * 
bayrağı almak için onlarca çocuk direk 
üzerinde iki adım atıp denize yuvarlanırdı. 
Kimi kurnazlar becerileriyle bayrağı kapar 
armağanı alırlardı. Sonra ise ördek kapma 
yarışı yapılırdı.

Zavallı ördek, ne olduğunu anlamadan 
yüzlerce yüzücünün elinden kurtulayım 
derken birinin elinde kalırdı.

1 Temmuzlar bana çocukluğumu hatır
latıyor. Şimdi o tad kalmadı Kabotaj bayram 
larında.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISAN

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
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Maliye’den sahte belge incelemesi KPSS’nin ilk iki oturumu bugün
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
yaptıkları ön analiz 
sonuçlarına göre 
3 bin 166 mükellefin 
sahte belge 
düzenleme 
riski altında olduğu
nun görüldüğünü 
belirterek, 14 bin 
577 mükellefi 
de sahte belge 
kullanma riski 
nedeniyle 
incelemeye sevk 
ettiklerini bildirdi. 
Unakıtan, 
"Maliye Bakanlığı 
Defterdarlar 
Toplantısı"nda yap
tığı konuşmada, 
bakanlığının uzun 
süredir yaptığı 
çalışmalarla 
teknik altyapısını 
geliştirdiğini, 
bütün vatandaşların 
bilgilerinin veri 
tabanında top
landığını kaydedetti. 
Unakıtan, 
şöyle konuştu: 
"Bütün bu bilgileri 
bilgisayar ortamın
da birleştirdiğimizde 
bazı şüpheli 
durumlar ortaya 
çıkıyor. Yaptığımız 
ön analiz sonuçları
na göre3 bin 166 
mükellefin sahte

belge düzenleme 
riski altında olduğu 
görüldü. 14 bin 577 
mükellefi de sahte 
belge kullanma 
riski nedeniyle 
incelemeye sevk 
ettik. Bunlarla 
KDV hariç çıkacak 
matrah farkının 6 
milyar YTL civarın
da olduğu daha 
şimdiden gözükü 
yor. İncelemeye 
sevk edilen 
mükelleflerin de 
238*inin 2003 ve 
daha öncesinde 
işlerini terk etme
sine rağmen 2004'te 
489 milyon YTL 
tutarında satış 
faturası düzenlediği
ni ve 759 mükellefin 

de bu faturaları kul
landığını gördük. 
Bu incelemelerde 
risk analizleri yapı 
yoruz, isabet oranı 
yüzde 70-90 arasın
da oluyor. Ziyana 
uğratılan tahmini 
vergi, yüzde 60 
olursal milyar YTL, 
yüzde 70 olursa 1 
milyar 253 YTL, 
yüzde 90 olursa 1 
milyar 611 milyon 
YTL, yüzde 100 
olursa 1 milyar 791 
milyar YTL'lik vergi 
kaybı tespit edile 
bilecek durumda.' 
Benzin fiyatlarına 
yapılan zamla ilgili 
bir soru üzerine ise 
Unakıtan, akaryakıt 
fiyatlarının serbest 

piyasada belir
lendiğini, bunların 
hükümetin tespit 
ettiği rakamlar 
olmadığını söyledi 
Kemal Unakıtan, 
akaryakıttaki ÖTV 
oranlarının indirilip 
indirilmeyeceği 
sorusuna da, "Bu 
konuda sürekli 
yanlış bir anlama 
sözkonusu. Biz 
Maliye olarak ÖTV'yi 
nispi olarak almı 
yoruz, maktu olarak 
alıyoruz. Dolayısıyla 
ÖTV petrol fiyatları 
arttıkça nispi olarak 
azalıyor. Yani biz 
vergi falan arttırmı 
yoruz, maktu olarak 
değiştirmiyoruz" 
karşılığını verdi.

Lisans adaylarına 
yönelik Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı'nın (KPSS), ilk 
iki oturumu bugün 
yakılacak.
2006-KPSS, ÖSYM 
tarafından 81 il 
merkezi ve 
Lefkoşa'da gerçek
leştirilecek. Sınav, 
bu sabah ve öğleden 
sonra ve 2 Temmuz 
Pazar günü sabah ve 
öğleden sonra olmak 
üzere dört oturumda 
yapılacak.
Sınavın bu sabah 
oturumuna 456 bin 
804, öğleden sonra 
oturumuna 215 bin 
525 aday katılacak. 
Öğretmen aday
larının bugün yapıla
cak sabah ve öğle
den sonraki oturum
lara girmeleri 
gerekiyor.
Adaylar, sınava 
gelirken yanlarında 
sınava giriş ve kimlik 
belgelerini, nüfus 
cüzdanlarını, bir 
fotoğraflarını getire
cekler. Adaylara ayrı
ca, yumuşak uçlu 
kalem ve iz bırak
mayan bir silgi 
getirmeleri önerili 

yor. Sınavda 
ÖSS'deki kurallar 
geçerli olacak. 
Adayların cep tele
fonu ve benzeri alet
leri yanlarında 
getirmemeleri 
gerekiyor. Sınavın 
cumartesi günü 
sabah oturumunda 
Genel Yetenek, 
Genel Kültür ve 
yabancı dil, öğleden 
sonraki oturumunda 
Eğitim Bilimleri test
leri uygulanacak. 
Genel Yetenek ve 
Genel Kültür test
lerinin yanıtlanacağı 
birinci bölüm 2 saat, 
yabancı dil testinin 
yanıtlanacağı ikinci 
bölümün süresi 1 
saat, öğleden sonra 
oturumu 2.5 saat 
sürecek. Sınavda, 
Genel Yetenek ve 
Genel Kültür test
lerinin uygulanacağı 
Cumartesi sabah 
oturumuna tüm 
adaylar katılacak. 
Sınavın diğer 
oturumlarına, 
adaylar girmek 
istedikleri 
kadroların gerek
tirdiği koşullara 
göre katılacaklar.

Tûrftyç'nın Süper martalar'mcar

taksit

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Haziran sonuna kadar
1 Euro = L75 YTL olarak sabitledik!

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 bilgi6rî'vaillant.com.tr
ÎETKİLİ SATICIMIZ 
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

| vade 
f veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

http://www.vaillant.com.tr
vaillant.com.tr
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GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU

' KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ

(im KOH CEZİ GEMİSİ SEYİR DEFTERİ
HARA İÇİ HER GÜN YARIM KÖRFEZ TURU 

HARA SONU TAM KÖRFEZ TURU
AYRICA HER AKSAM MEHTAP TURUMUZ VARDIR. a

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

Büyüme hızı ilk 
3 ayda yüzde 

6,3 oldu
Büyüme hızı piyasa 
beklentilerinin 
üzerine çıkarak, bu 
yılın ilk çeyreğinde 
gayri safi milli 
hasılada (GSMH) 
yüzde 6.3, gayri 
safi yurtiçi hasılada 
(GSYH) ise yüzde 
6.4 oldu.
Büyüme hızı rakam
ları 2005 yılının ı 
tamamında GSMH’de 
yüzde 7.6, GSYH'de 
ise yüzde 7.4 
seviyesinde 
bulunuyordu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
üretim yöntemiyle 
hesaplanan GSMH 

tve harcama yön
temiyle GSYH 
sonuçlarını açıkladı. 
Bu yılın 1. çeyreğinde 
Türkiye'nin GSMH'si 
cari fiyatlarla 80 
milyar 309 milyon 
dolar, GSYH'si de 80 
milyar 416 milyon 
dolar oldu. 2005 yılın
da GSMH 360 milyar 
876 milyon dolar, 
GSYH de 361 milyar 
470 milyon dolar 
seviyesindeydi.

Düşünsel Boyut I
Yelda BAYKIZ

Gemlik Rotaract Kulübü
Genel Sekreteri 

e-mail: yeldabykz@yahoo.com

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 

EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA,.;

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
_____________________________________ _______________n____ :________ ı_____ ___ ■ ■ '_____ l

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)5139683 Fax:(0.224)5133595

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Milli Mutabakat Değerlendirmesi
Rahşan Ecevit son günlerde sık sık "Milli 

Mutabakat" söylemiyle gündemde. Bülent 
Ecevit'in koma durumuna girmeden önce 
düşüncesini oluşturduğu bu olayı, Rahşan 
Ecevit artık tam anlamıyla dile getirmeye 
başladı.

Olası bir erken seçim ve cumhurbaşkanı 
seçimi için alternatif bir yol olarak da değer
lendirebileceğimiz yeni bir siyasi oluşum 
olan bu hareketi, şimdiden birçok eski lider 
ve bir kısım kişiler benimsemiş gibi 
görünüyor.

Örneğin Rahşan Hanım bu konuyu 
medyaya aktardıktan sonra eski siyasi lider
lerden Demirel ile görüşmeye başlayarak, 
ilk adimi atmış oldu. Demirel bu konuşma 
da siyasetçinin eskisi yenisi olmaz diyerek 
yeniden yeşil ışık yaktı.

Burada ben hemen bir parantez açarak 
bal gibi olur diyorum.

Çünkü eski siyasetçi artık aktif siyaset 
ha yatını bitirmiş demektir.

Pasif bir konumdadır, sadece çeşitli 
şekillerde görüşlerini dile getirir.

Ne yazık ki bu bizim ülkemizde biraz 
garip karşılanıyor, çünkü siyasetçiler başa 
gelince koltuk nedense onlara çok tatlı 
geliyor.

Sağlı sollu ittifak anlamına gelen "Milli 
Mutabakatın" yepyeni tartışmaları da 
beraberinde getireceği bir gerçek. Ama 
unutulmaması gereken en önemli nokta, 
ister sağ olsun ister sol otsun Türk 
Milleti'nin artık eski siyasetçilere pek 
güveninin kalmadığıdır.

Bunun da en iyi göstergesi seçim 
sonuçlarıdır.

Elbette ki şu an iktidar partisinin her şeyi 
güllük gülistanlık yaptığı da pek söylene
mez. Diğer taraftan Yüce Divan'dan sonra 
açıklama yapan Mesut Yılmaz politikaya 
dönüş sinyalleri verdi.

Böyle bir girişimin nedenini şöyle bir 
düşündüğümüzde vatandaş olarak cevabını 
bulmamız pek zor olmayacak.

Bugün karşı çıkılan iktidar partisinin bu 
konuma gelmesini ve Cumhuriyetin temel 
değerlerini fazlasıyla rahatsız etmesini 
sağlayan kim? Cevap çok basit, bugün 
dönüş için uğraş veren eski siyasetçilerdir. 
Sanki başta bulundukları süre içerisinde 
yönetim, sağlık, adalet, ekonomi gibi temel 
sosyal konuları açısından iktidar dönemleri 
çok çok iyi bir durumdaymış gibi tekrar 
dönüş için umutla geleceğe bakıp, icraat 
yapmak için kollarını sıvıyorlar.

Artık.yeter!
Bu halk sizi çoook denedi.
Ama ne yazık ki her gelen lider, 

Türkiye'nin bugün Avrupa ülkeleri ile aynı 
düzeye gelmesini tam anlamıyla sağlaya
madı.

Her yerde bir kokuşmuşluk almış başını 
gidiyor.

Biz Türk Halkı olarak bundan sonra 
yepyeni taze kanlar istiyoruz, eski siyasetçi
lerin köstek değil, destek olduğu, Atatürk 
îlke ve devrimlerinin sonuna kadar 
savunucusu olan genç beyinlerden yanayız.

Yoksa ne kadar sağı da solu da 
bileştirirsen birleştir, eski tas eski hamam 
olayından öteye geçmezsiniz.

Bu güzelim Türkiye Cumhuriyetini bu 
hale getirenlerin (her ne kadar iş işten çok
tan geçmiş olsa da) artık şapkayı önlerine 
koyup düşünmesi gerekir?

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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CHP Kabotaj Bayramı’nı kutladı
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 1 
Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı 
nedeniyle basın açık
laması yaptı.
Akyürek, açıkla
masında şu görüşlere 
yer verdi.:
“Büyük Denizci 
Barbaros Hayrettin 
Paşa denizlere hakim 
olan cihana hakim 
olur tespitini yaklaşık 
500 yıl önce yaparak 
denizin önemini vur
gulamış ve Büyük 
Atatürk de 
Türkiye'nin Denizcilik 
hedefini 1 Kasım 
1937 tarihinde TBMM 
açılış konuşmasında 
'Denizcilik sadece 
ulaştırma işi değil 
iktisadi iş olarak 
anlaşılacak ve ter
saneler, gemiler, 
limanlar, iskeleler 
inşa edilecek deniz 
spor kulüpleri kurula
cak ve kurulup 
geliştirilecek çünkü 
toprakların ucu deniz 
olan bir ulusun 
sınırını halkının 
kudret ve yeteneği 
hududu çizer en 
uygun coğrafi kon
umda ve üç tarafı 
denizlerle çevrili olan 
Türkiye endüstrisi 
ticareti ve sporu ile 
en ileri bir denizci 
ulusu yetiştirmek 
yeteneğindedir 
Denizciliği Türk'ün 
büyük milli ülküsü 
olarak düşünmeli ve 
bunu en kısa zaman
da başarmalıyız' söz
leriyle pekiştir- 
mişlerdir.1926 yılın
da yabancılardan alı
narak Türklere geçen 
kendi sınırlarımız 
içersinde mal ve 
hizmetlerin taşın
abilmesi hakkı olarak 
kısaca açıklanabile
cek olan kabotaj ve 
denizcilik bayramının 
yıl dönümüdür. Bu 
çok önemli kanun ile 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ekonomik 
olarak insanın 
refahını artırmak ile 
beraber aynı zaman

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

da sınırları içersinde
ki egemenliğini de 
perçinlemiş ve 
dünyaya kabul ettir
miştir. Ancak mevcut 
hükümetin uygula
makta olduğu tes
limiyetçi ve ver kur- 
tulcu yaklaşım ne 
acıdır ki egemen
liğimizi devri anlamı
na gelebilecek olan 
kabotaj haklarımız
dan vazgeçme nok
tasına da getirilmiş 
bulunmaktadır.
Lozan sonrası kazan 
dığımız ve Montrö 
antlaşmasıyla ile 
perçinlenen egemen
lik hakkı yerine 
Boğazlarda devletler 
arası yönetim iste
nilmektedir. Montrö 
antlaşmasının artık 
eskidiğinden söz 
edilmekte ve bunun 
ortadan kaldırılması 
gerektiği önem 
sürülmek yolu ile 
konunun ABD kon
gresinin gündemine 
resmen alındığını 
öğrenmekteyiz.
ABD, Karadeniz ile 
ilgili olarak 
1862'lerdeki poli
tikaları ile Karadeniz 
deki bütün limanlar
dan da kapitülasyon 
özelliği ile yaralan
mak istemiştir.
Kabotaj haklarımız
dan bir takım kelime 
oyunları ile vazgeçe 
rek kabotaj hakkımı 
zın devredilmesi yolu 
ile ABD'nin Karade 
niz'e açılarak 
Rusya'yı Güneyden 
Türkiye!yi Kuzeyden 
kontrol etme amacına 
da hizmet edilme 
çabaları iktidar 
tarafından da 
desteklenmektedir. 
AK Parti hükümeti, 
Türkiye'nin çıkarlarını 
koruyan Devlet poli
tikalarını ‘Çözümsü
zlük Çözüm değildir' 
sloganı ile bir bir 
ABD ve Sonu belli 
olmayan Üyelik 
kandırmaca sı ile 
AB'ye İktidarı 
sürdürebilme amacı 
ve telaşı içersinde 
feda etmeye çalış- *

maktadır.
Kabotaj hakkı yalnız
ca bir ülkenin deniz
leri ve su yolu taşı
macılığı ile ilgili değil 
aynı zamanda 
kara,Hava olmak 
üzere tüm taşımacılık 
kollarında da 
başlangıç ve bitişi 
Türkiye'nin içinde 
olan insan ve yük 
taşımacılığının Türk 
bayraklı araçlar ile 
yapılabileceğini 
belirten bir kanundur. 
Yakın bir gelecekte 
eskinin ipek 
yolu,Avrupa birliği ile 
orta Asya ve Çin 
arasındaki ulaşım 
turizm ve ticaret 
etkinlikleri yeniden 
devreye konacaktır. 
Bu nedenle bölgenin 
stratejik olarak en 
önemli noktasında 
olan ülkemizin olacak 
gelişmelere ve bun
lardan dolayı ortaya 
çıkacak ekonomik 
çıkarlardan pay
laşımın kendi isteği 
doğrultusunda belir
lenmesinde en önem
li güç olması gerek
mektedir. Türk 'ün 
Türk olmanın ne anla
ma geldiğini 
bilmeyen ou iKuaar 
Ülke çıkarlarım bilgi
sizlikten kaynaklanan 
bir korku ile göz ardı 
etmektedir. Ak parti 
iktidarının devam 
etmesi ülkemizin 
gelecekteki menfaat
lerinin de şimdiden 
ipotek altına alınması 
demektir. Cumhuri 
yet Halk Partisi 
olarak bu duruma 
seyirci kalmamız 
mümkün değildir.
Denizcilik sektörünün 
gelişmesi gele
ceğimiz açısından da 
büyük önem taşımak
tadır .Bu bakımdan 
denizdeki mevcut 
potansiyelimizin en 
iyi biçimde değer
lendirmesi başarısını 
gösterebilmeliyiz 
CHP ilçe örgütü 
olarak Kabotaj ve 
Denizcilik Bayramını 
bu düşünceyle 
kutluyoruz”

0p. 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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CHP, “Sivas katliamı unutulmamalı”
“2 Temmuz 1993 - 2 
Temmuz 2006 Yıllar 
çabuk geçiyor 
Aydınlanma mücade
lesinin en sinsi ve 
acımasız düşmanı 
ise,unutkanlık olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Evet unutmamalı ne 
Sivas katliamı'nı 
nede Aziz Nesin'i 
Asım Bezirci'ler, 
Behçet Aysan'lar, 
Metin Altıok'lar 
Hasret Gültekin'ler, 
Nesimi Çimenler, 
Muhsin Akarsular ve 
diğerlerini unutmah” 
diyen CHP İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, yaptığı 
basın açıklamasında, 
“En acımasız kıyım
lardan birinin öfkesi
ni ve aydınlık bir 
mücadele insanının 
hatırasını inadına 
yaşatmalı...
Bu ne derin acıdır! 
Bu ne büyük traje

didir. Sivas'ta göz 
göre göre insanlar 
katledilir. Şeriatçılar 
bir bayram yerinde 
buluşmuş gibi 
Madımak Otelini 
sarar ve insan
larımızı katlederler. 
8 saat genç kızları 
mızın, oğlanlarımızın, 
şairlerimizin, bağla
ma ustalarımızın, 
semahçılarımızın 
çığlıkları tüm insan
lık kulaklarını 
tıkamıştır 8 saat 
içinde dünyanın bir 
başka ucuna müda
hale edilebildiği 
halde, Sivas'a 
yardım gönder
ilmemiş, İnsanların 
katledilmesine engel 
olunmamıştır! Sivas 
nasıl unutulur. 
Bunları Asla unutma! 
Bazı anlarda bazı 
sözler söylenir, 
bazen bu sözlerin 
ve bu sözleri 
söyleyenlerinin de 
asla unutulmaması 
gerekir.” dedi.
AKyürek, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: “Devletin 
valisi yüzde 99'u 
Müslüman olan 
Türkiye'de halkımızın 
dini değerleriyle alay 
eden bir konuş
macıya karşı tepkisiz 
kalmışsa,Milletin ve 
Devletin o valiye 
güvenmesini 
bekleyemezsiniz...' 
Aynı tutum Cumhur 
Başkanı Süleyman 
Demirel'de de 
görülüyordu

'Olaylar ağır bir 
tahrik sonucu 
başladı .Olaylar 
yayılmadı, Alevi- 
Sünni tartışmasına 
dönüşmedi.
Güvenlik 
Kuvvetleriyle Halkın 
bir çatışması yok. 
Sadece Havaya ateş 
edildi' Cumhur 
Başkanımızda insan
larımızı katleden 
şeriatçı katillere bir 
şey olmadığını, 
katillerin burun
larının kanamadığını 
müjdelemektedir. 
Bu sözler nasıl 
unutulur
Sivas'ı Unutma! 
Bu sözleri Ve Bu 
Sözleri söyleyenleri

t-

Asla Unutma ! 
Bilinsin isteriz, 
Bu ülkenin Aydınlık 
İnsanları 
Katledilmekle tüken
mez. Bu karanlığı 
dağıtacak güç ve 
kararlılıkta olan 
demokrasi güçleri, 
bu ülkenin toprak
larında inatla ışımaya 
devam edeceklerdir. 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak, 
Özgüdüşünceyi, 
bilimi, sanatı, 
demokrasiyi, 
bağımsızlığı, 
Kardeşçe barış 
içinde yaşamayı, 
Savaşsız 7
sömürüşüz bir 
Dünyayı, Sivas yıl | 
dönümünde can
larımızı anarken bir 
kez daha savu
nacağız”
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Havuzlar mantara ortam hazırlıyor
Kapı kolları, havuzlar 
ve tuvaletlerin

| mantar hastalığının 
bulaşması için en 
uygun yerler 
olduğu bildirildi. 
Acıbadem 
Kadıköy Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Tülin Uygur, 
insan vücudunda 
onlarca mantar 
bulunmasına 
rağmen, bunların 
hastalık yapmadığını, 
ancak kapı 
kolu, tuvaletler, 
havuzlar ve 
kullandığımız 
eşyalarda barınan 
mantarların ise 
cilt rahatsızlıklarına 
s^bep olduğunu 
söyledi.
Mantarların tabiatta 
yaygın olarak bulu
nan bir mikrop türü 
olduğuna işaret eden 
Dr. Uygur, bunların 
uygun ortamı bul- 

I duğunda insanlarda 
cilt hastalıklarına 
sebep olduğunu, 

^hastalığın vücutta 
çok değişik 
görünümde ortaya 
çıkabildiğini belirtti. 
Mantarların genellikle 
nemli ve sıcak ortam
larda büyümeyi 
seven bir mikrop 
türü olduğunu anla
tan Dr. Uygur, deri

kıvrımları, tırnaklar, 
kıl kökleri ve cilt 
yüzeyinin mantar
ların üredikleri 
bölgeler olduğuna 
dikkat çekti.
Mantarın çok kolay 
bulaştığını ifade 
eden Uygur, 
"Mantar hastalıkları 
vücutta yerleştikleri 
bölgelere göre 
değişik belirtiler 
gösteriyor.
Mantar, çocuklarda 
saçların dökülmesi, 
kepeklenme, kırık 
veya cerahatli yaralar 
şeklinde ortaya çıkar. 
Mantar hastalığı, 
genellikle yatılı 
okullarda ve 
askeriye koğuşların
da kişiden kişiye 
çok çabuk bulaşır. 
Mantar hastalığı en 
sık tırnaklarda 
görülür. Bunun sebe
bi kötü tırnak kesimi 
ya da travma sonrası 

tırnak kırılmaları gibi 
basit olaylardır.
Sağlıksız şartlarda 
yapılan manikür, 
pedikür de, mantar 
hastalığının kolay 
bulaşmasına sebep 
olabilir" dedi.
Ayakta başlayan 
mantar hastalık
larının kolaylıkla 
tırnaklara sirayet 
ettiğini kaydeden 
Uygur, "Mantar 
hastalığının belirti
lerini kendimizde 
tespit edebiliriz. 
Kaşıntı, deri dökün
tüleri ve özellikle 
parmak aralarında 
oluşan acılı yaralar 
mantar hastalığının 
ilk belirtileridir.
Ayak mantarlarından 
korunmanın en 
önemli yollarından 
biri, başkalarının 
kullahdığı ayakkabı, 
terlik, çorap gibi 
giysileri kullanma

maktır. Naylon 
çoraplar yerine 
pamuklu çoraplar 
tercih edilirse, 
terleme az 
olacağından 
mantarın 
çoğalması 
önlenmiş olur" 
diye konuştu.
Uygur, mantardan 
korunmak için şun
ları tavsiye etti: 
"Bunların ilki, 
banyodan sonra 
vücudunuzu nemli 
bırakmamak ve iyice 
kurulamaktır. İkincisi 
ıslak ve nemli 
zeminlerde çıplak 
ayakla dolaşmamak, 
üçüncüsü plajda 
ya da havuzda 
başkasına ait terlik, 
ayakkabı ya da 
havlu kullanmamak
tır. En önemlisi ise, 
hekimin verdiği 
ilaçları düzenli olarak 
kullanmaktır."

Bakımsız klimalar
sağlığın düşmanı
Yaz aylarında 
serinlemek için 
kullanılan klimalar, 
temizliğine ve 
monte edildikleri 
yerlere dikkat 
edilmediğinde 
çeşitli hastalıklara 
sebep oluyor. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün 
internet sitesinde 
yayınlanan yazıya 
göre, klimanın 
bulunduğu yerin 
uygun olmaması 
durumunda, boyun, 
göğüs ve omza 
gelen akımlar 
hastalıklara 
sebep olabiliyor. 
Klimaların yakınında 
uzun süre durma
mak ve klima 
akımına direk 
maruz kalmamak 
gerektiği, klimalı 
mekanlardan güneşli 
havaya çıkmak ya 
da güneşli havadan 
birden klimayla 
soğutulmuş bir 
yere girmenin insan 
vücuduna zarar 
verdiği ifade edildi. 
Klimanın yol açtığı 
rahatsızlıkları 
önlemek için 
havayı yavaş yavaş 
soğutmak gerek
tiğinin altını çizen 
uzmanlar, klimaların, 
ortamı belirli 
zaman aralıklarında 

soğutmak için 
kullanılması 
gerektiğini söyledi. 
Çok sıcaktan ve 
çok terliyken 
klimalı ortama 
geçmenin vücut 
ısısını birden bire 
düşürdüğü için 
kas ve iskelet 
ağrılarına sebebiyet 
verdiğini belirten 
uzmanlar, 
"Klimalar doğru 
kullanıldığı 
takdirde kimse 
için sağlık problem
ine sebebiyet 
vermiyor. Ancak 
bilinçsiz kullanıl
maları halinde 
özellikle kas 
romatizması ve 
kireçlenmesi 
olanları etkiliyor" 
dedi.
Klimaya karşı 
oturmanın hastalık
lara davetiye 
çıkardığı belirtildi. 
Vücuda gelen 
klima akımlarının 
zatürreeye yol 
açabileceği, bakım 
yapılmamış 
klimalarda çeşitli 
mikropların 
ürediği, bu mikrop 
ların teneffüs 
yoluyla alındığı 
takdirde çeşitli 
enfeksiyonlara 
sebep olduğu 
kaydedildi.
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Kabotaj Hakkının Türk Bayrağı’na verilmesinin 80. yıldönümü nedeniyle törenler ve yarışmalar düzenlendi

ı kutlandı
* Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Elektrik kesintileri
Devletin en önemli görevleri arasında 

yol, su, elektr ik gelir diye biliriz.
Yol konusunda büyük atılımlar gerçek

leştirildi.
Su konusunda aynı şeyi söylemek 

mümkün değil.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin 

ırmakları ve dereleri verimli kullanılmadığı 
için sulama ve elektik konusunda başarılı 
olunamadı. Devamı sayfa 7’de

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı önceki gün 
ilçemizde düzenlenen törenlerle kutlandı. 
Sabah yapılan ilk törende Atatürk Anıtı’na 
çelenk konduktan sonra, motorla denize 
açılarak, deniz şehitleri için denize çelenk 
bırakıldı. Öğleden sonra ise İskele’de 
yarışmalar düzenlendi. Haberi sayfa 3’de

O ÖZEL ®W ÖKfcîH OKULU
VİJ5Y/ "İyi i>>r gelecek Aykent ile boşlar"

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 ile çalışır, Vefakardır, dostlannı asla unutmaz,
Aftscurlı co Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UbnENCILER; Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....■

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahceler 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 Eğitlm-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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■■■ OUNLÜK SIYAtl GAZETE MMH

I Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Nus ve Tekdir ve de Kötek..
Takke düştü kel göründü..
Buz üzerine yazı yazarak ekonomi 

yönetilmiyor.
Sadece ekonomi mi?
Ülke de yönetilemiyor.
Dış kaynaklı etkenler ülke ekonomisinin 

canına okudu..
Ekonomi simsarlarının da çanına ot tıkadı.
Demek ki ekonomi hayal dünyasında 

gezinerek, gerçekleri saptırarak ilerlemiyor.
Çünkü ekonomi bilimi matematik.
Matematik de gerçek..
Türk ekonomisi çok kırıldı.
Döviz yükseldi.
Faizler yükseldi..
Borsa tepetaklak..
Vatandaş perişan..
Esnaf dertli..
Sanayici tedirgin..
Hükümet mutlu..
Bu işte bir terslik var..
Ama ne..
Ya biz hesap bilmiyoruz..
Ya da hükümet sayı saymayı..
Bugünlerde ekonomi kaynaklı nedenlerle 

ülkenin büyük bölümü “buhran” içindeyken 
hükümet nasıl mutlu olur ki ?

Akla iki neden jıeliyor.
Birincisi gerçekler gizleniyor, halkta panik 

havası yaratmamak için yandan oynanıyor.
İkincisi hükümet kendi bireysel işlerini 

halletti onun mutluluğu içinde.
Hangi nedenle olursa olsun bir tek bilinen 

var o da
Toplumda dengeler kaydı.
İş şirazesinden çıktı..
Kantarın topuzu kaçtı.
Zafiyet başladı..
Çözülme had safhaya ulaştı..
Dalga dalga aşağıdan yukarıya doğru tır-

I manıyor.
Dalga tanımı yetmez.
T-sunami..
Ekonomik anafor küçük büyük önüne 

geleni yutuyor.
Onun için..
Türkiye kendini kurtaracak çareleri ara

malı ve bulmalı..
En uzak olasılıkla 2007’de önüne konula

cak sandıkta hak ettiği yönetim biçimini 
seçmeli..

Eğer o günlere sağ salim ulaşabilirse..
Akla gelen son söz şu:
“Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir..
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.”

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, Gemliklilere unutulmaz bir gece yaşattı

Nostalji kraliçesi coşturdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türk Sanat Müziği'nin 
Nostalji Kraliçesi 
unvanlı sanatçısı 
Muazzer Ersoy, İskele 
Meydam’nda verdiği 
konserde hayran
larını coşturdu.
45. Uluslararası 
Bursa Festivali 
etkinliklerinde 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
organize edilen kon
seri Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Gemlikliler 
izledi. Sahnede bir

birinden güzel nos-> 
taljik eserleri 
seslendiren Ersoy, 
hayranlarının açtığı 
"Nostalji kraliçesi 
Gemlik'e hoş geldin, 
seni çök seviyoruz” 
pankartlarını 
görünce mutluluğunu 
□izleyemedi..
İlk kez geldiği 
Gemlik'te bu kadar 
çok hayranının 
olduğuna inana- 
madığını söyleyen 
Ersoy, en güzel 
akşamlarından 
birini yaşadığını 
söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi, MuazzeZ 
Ersoy'a çiçek ve 
seramik tabak hediye 
ederken Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, çiçek 
vererek kendisini

Gemlik'te görmekten 
mutlu olduklarını 
söyleyerek, 
tebrik ettiler.
Sahnede kaldığı iki 
saat boyunca bir

birinden güzel 
şarkılarıyla hayran
larını coşturan 
Muazzez Ersoy, 
Gemliklilere unutul
maz bir gece yaşattı.

'•tediye Başkan

rhedlye

İskele tatile girdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi’nin 
5 Haziran 2006 
Pazartesi günkü 
toplantısında aldığı 
karar gereği 
Belediye iskelesi 
1 Temmuz 2006 
Cumartesi 
gününden itibaren 
iki ay süreyle 
tatile girdi.
Meclisin AK Partili 
üyeleri tarafından

verilen önergenin 
kabul edilmesinin 
ardından 1 Temmuz 
ile 1 Eylül 2006 tarih
leri arasında tatile 
giren iskelede tahmil 
tahliye işlemleri 
yapılmayacak.
Yaz aylarında İskele 
Meydam’nda 
trafiğin yoğunlaşması 
üzerine alınan 
kararın ardından 
iskele eski 
hüviyetine kavuştu.

Yıllar önce pazar 
günleri ve akşamları 
iskeleye yanaşan 
gezi motorları 
vatandaşları Körfez 
gezisine götürüyordu. 
Özlenen tablo 
Cumartesi 
gününden itibaren 
yine gerçekleşti. 
İki aylığına da 
olsa iskelede 
gezi motorlarını 
görmek vatandaşları 
mutlu etti.
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Kabotaj Hakkının Türk Bayrağı’na verilmesinin 80. yıldönümü nedeniyle törenler ve yarışmalar düzenlendi

Kabotaj Bayramı'na coşkulu kutlama
YazıYORUM

Kabotaj hakkının 
Türk Bayrağı ve mil
letine verildiği gün 
olan 1 Temmuz 
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı'nın 80. 
yıldönümü düzenle
nen törenle kutlandı. 
Atatürk Anıtı’nda 
başlayan törenlerde 
anıta çelenkler sunul
du, İstiklal Marşı oku
narak, saygı duruşun
da bulunuldu.

Horene Kaymakam 
Mehmet Baygül, As.

|Vet. Ok. Ve Eğt. Mrk. 
Ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün, siyasi partiler 
ve özel kuruluş 
temsilcileri katıldı. 
Günün anlam ve öne- 

‘ mini belirten konuş
ma yapan Gemlik 
Liman Başkanı 
Dr. Harun Özmaden, 
Atatürk'ün "En güzel 
coğrafi vaziyette ve 
üç tarafı denizlerle 

tın Orhan

çevrili olan Türkiye, . 
endüstrisi, ticareti 
ve sporu ile en ileri 
denizci millet 
yetiştirmek kabiliyetin 
dedir. Bu kabiliyetten 
istifade etmesini 
bilmeliyiz. Denizciliği 
Türk'ün büyük milli 
öyküsü olarak 
düşünmeli ve onu 
az zamanda başar
malıyız" sözlerini 
hatırlatarak, "Bugün 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren limanları 
mız, Türkiye limanları 
arasında önde gelen 
limanlar haline gelme 
sinin yanı sıra, tahmil 
ve tahliye kapasitesi 
ile de dünya deniz
ciliği ile rekabet 
halindedir" dedi. 
Denizciliği, hem 
amatör hem de pro
fesyonel ticari bazda 
üst seviyede tutan bir 
millet hem ekonomik 
hem de sosyal olarak 
kalkınmış bir millet 
olacağını belirten 
Özmaden, "Denizcilik 
bir misyon, bir vizyon 
ve bir sevda işidir. 
Sevdamızın renginin 
solmaması ve karar

maması için, deniz 
kirliliğine karşı fert, 
toplum ve ülke 
bilincini geliştirmek 
için her Türk evladı 
çaba göstermelidir" 
şeklinde konuştu. 
DENİZE ÇELENK 
BIRAKILDI 
Atatürk Anıtında 
yapılan törenin ardın
dan römorkör ile 
denize açılan pro
tokol ve misafirler 
Körfez turu attılar. 
Körfez’in ortalarına 
gelindiğinde Ulu 
Önder Atatürk ve 
şehit denizcilerimizin 
aziz hatıralarını 
anmak üzere 
hazırlanan çelengi 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon; 
Komutanı Albay Özen 
Şenyiğit ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte 
denize attılar.
DENİZ YARIŞMALARI 
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı anısına 
düzenlenen Su 
Sporları deniz şenlik
leri iskele’de yapıldı. 
Vatandaşların 
bu yıl fazla ilgi 
göstermedikleri 
şenlikte 100 metre 
serbest yüzme 
yarışında Salih Çevik 
birinci gelirken, 200 
metre serbest yüzme 
yarışını Serhat Kılıç 
kazandı.
10 Beygir tekne yarış
masında İsmail Balta 
birinciliği alırken 
kürekli tekne yarışını 
Eyüp Küpeli kazandı. 
İki kere tekrarlanan 

ördek kapmada 
Ruhi Güneş ma
haretini göstererek 
ördeği yakalarken 
herkesin merakla 
beklediği yağlı 
direkten bayrak 
alma yarışı büyük 
mücadeleye 
sahne oldu. 
Uzun süren 
mücadelenin ardın
dan Fatih Orhan 
yağlı direkten bayrağı 
alarak deniz 
sporlarına sön 
noktayı koydu. 
Grup Aile Çay 
Bahçesi’nde yapılan 
ödül töreninde ayrıca 
aynı gün yapılan 
Optimist yarış
malarında derece 
alanlara da 
ödülleri verildi.
Optimist birinciliğini 
Haşan Sal alırken 
ikinciliği Murat 
Samsun 
üçüncülüğü 
ise Cengiz 
Beliz kazandı.
Yarışmacılara 
ödülleri olan 
kupalarının yanı sıra 
birer altın ve katılım 
belgesi verildi. 
Kızlarda ise Tuğba 
Öksüz birinci olurken 
ikinciliği Merve 
Öksüz üçüncülüğü 
de Zeynep 
Salduz kazandı.
Yarışmacılara ödülleri 
ile kupa ve altınlarını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Albay Özen 
Şenyiğit ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi.

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

Seviyesizlik....
Son yirmi yıl içinde gerçek şu ki, 

Türkiye’de korkunç bir kalite düşüklüğü var. 
Toplumun büyük kesiminde eğitimsizlik ve 
zevksizlik bir taraftan, öbür taraftan medya 
denen kesimin basitlikleri, bunlar yetmezmiş 
gibi Amerikan kültüründen alınan bize 
uymayan sığlıklar bu işi körüklüyor...

Ruh sağlığı son derece bozuk bir toplum
da, eğitim ve kültür seviyeside, zeka 
düzeyide bozuk olur..

Bu düzeyin içinde olanlar toplumu adım 
adım teslim alıyorlar..

En seviyesiz seyirciye seslenen diziler, 
en kafasız müşteriye yönelik haber bül
tenleri..

Belgeseller, bir şeyler veren programlar, 
zorunlu olduğu için gece yarısından herkes 
uykuda iken, yasak savma kabilinden ve 
riliyor.

Sabahın köründe evlerinde işleri olmayan 
hanımlar, adam başı yirmi lira verilerek, bir 
de kumanya sağlanarak, eğitimi olmayan, 
üniversiteye girememiş kızlarımız sözüm 
ona seyirci diye toplanıyor, boyalı, yedi 
kocadan ayrılmış, bu medyanın sanatçı 
dediği ne olduğu belirsiz, kişiliksiz bayan- 
lar-baylar bir yığın laf kalabalığı, danışıklı 
dövüşler -sövüşlerle biri birine giriyor 
sonra da sabah sabah şakkada şukkada 
göbek atarak seviyelerini gösteriyorlar!...

Gazeteci’ mı’, soytarı mı, haberci mi, şakla^ 
ban mı olduğu belli olmayan kamera karşısı
na çıkan kişiler televizyon haberciliğini de 
öldürdüler..

Haberle alakası olmayan ucuz magazin 
haberleri saatlerce ekranda bize zerk edilm
eye çalışılıyor..

Bir de “Beğenmiyorum ama halkın 
nabzını tutmak için seyrediyorum” diyenler 
var. Aslında iki yüzlülük ediyor, onlarda bal 
gibi hoşlandıkları için bu rezillikleri 
seyrediyorlar..

Bazı yönetmenler kendilerini bir şey 
sanıp, yoz konularla oyalanıp, ben odunu 
bile oynatırım diye övünerek televizyon 
dizilerini de, filmciliği de öldürdüler...

İpin ucu kaçtı..
Bundan sonra toparlanmak zordur..
Bu durumun toplumu yozlaştırdığını, 

seviyenin gittikçe düştüğünü görenler, 
uyarılarını yapmalarına rağmen, geçmiş ikti
darlar ve bu iktidar başka paralı işlerle 
uğraştıkları, dikkat ve becerilerini akçalı, 
kendi kesesine yararlı işlerle yoğunluk- 
laştırdıklan için halk göbeğini atsın, ben 
işime bakarım felsefesi ile bu günlere 
getirdiler.. ..

Türkiye Avrupa Birliği’ne girmek için belli 
kriterler olacakmış, cari açık büyüyormuş, 
dış finansman sahipleri kur farklarından bizi 
soyuyorlarmış, okullarda üçlü tedrisat var
mış, hastanelerde kıyamet kopuyormuş, 
emeklisine 400 lira emekli paraşı veriyor
muş, yobazlar Cumhuriyetin temellerini 
oymaya çalışıyorlarmış, bu teyzelerimizin 
umurunda değil...

Gelsin Banu Alkan, gitsin Ahu Tuğba, 
onun gibiler, birde Mehmet Ali Erbil’in sulu
lukları, onların merakı..

Türkiye’nin çok önemli meseleleri bunları 
teğet geçiyor..

Şair Orhan Veli kanık yıllarca önce bun
ları hissederek yazmış...

Ne atom bombası, ne Londra Konferansı, 
Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. 
Umurunda mı dünya...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Ünsal özbostanlar, yaptığı yaklaşık 20 tekne modeli ile Gemlik’te ilk kez sergi açtı.
VI II

Deniz ve tekne 
tutkunlarının merak
la beklediği Tekne 
Modelleri Sergisi 
Belediye Sergi 
Salonu’nda açıldı. 
Açılış kurdelesini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Garnizon 
Komutanı Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit 
ile Belediye Başkanı

Mehmet Turgut'un 
birlikte kestikleri 
sergi tüm hafta 
boyunca açık 
kalacak.
Gemlik'te ilk kez 
bu tür sergi açan 
Ünsal Özbostanlar, 
yıllar önce 
başladığı tekne 
maketleri nasıl 
yapıldığını ve ne 
kadar zevkli 
olduğunu sergiyi 

izleyenler ile 
paylaştı, 
izleyenlerin büyük 
merak ve ilgiyle 
izlediği tekne 
maketlerini yapan 
Özbostanlar, 
sergilediği yaklaşık 
20 parça tekne 
modeliyle 
Gemlik'te bir ilki 
gerçekleştirdi. 
El emeği göz nuru 
meydana getirdiği

Tırhandil, Taka, 
Oltacı Kayıkları, 
Gezi Botları, 
Römorkör ile 
Klasik ve Modern 
Yelkenlilerden 
oluşan sergiyi 
gezen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, tekneleri 
çok beğendiğini 
belirterek, bunları 
herkesin görmesi 
gerektiğini söyledi.

II II

Turgut, yıkılan Yeni 
Çarşı’nın yerine 
yapılacak olan iş 
merkezinin bir 
yerinde kendisine

tahsis edeceği 
dükkanda ürettiği 
tekneleri yıl boyu 
sergileme sözü 
verdi.

ALABALIK
^1n di 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

; Her Çeşit Emlak
! Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
• ■   - ■■ ■ - ... —. -

J Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2
î BalıkpazarPnda 115 m2 2+1 Satılık baıre
j _ _ _ _ _ 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı .
< Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
î _ _ _ _ _ _ Eski Sahilde 3+1110 m2asansörölü, kombi kaloriferli daire
J Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan.
J _ _ _ _ _ _ _  ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

MâcîdTÖZÂLP
Tel:513 2474 Fax:5141021
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BUSKİ'nin seyyar tahsilat aracı yazlıkçıları sevindirdi
Elif ESMEN

BUSKİ'nin alt kademe 
beldeleri gönderdiği 
su tahsilat aracı 
Kumla'daki yazhkçıla 
rı sevindiriyor.
Gemlik'in 
Büyükşehir'e girme 
şinin ardindan.su 
tahsilatlarının BUSKİ 
tarafından yapılması 
ve sadece Gemlik 
işletmesinde bulunan 
su tahsilat vezneleri 
beldelerde yaşan 
vatandaşları zor 
durumda bırakıyordu. 
Mobil tahsilat aracıy
la alt kademe belde 
lerde su tahsilatı 
yapan Buski ekipleri

ödemelerin yapıla
cağı günlerde ge 
lerek hizmet veriyor. 
Vatandaşın ayağına 
hizmet götüren

BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, 45 araçla 
alt kademe beldeler 
olan Umur bey, 
kurşunlu, Kum la'da

ilk ödeme ile son 
ödeme günleri 
arasında 3 gün 
boyunca tahsilat 
yapıyor.

MTV’nin 2 .taksit
ödemesi bugün

Motorlu taşıtlar, ver
gisinin 2. taksit 
ödemeleri, yeni bir 
uygulamayla birlikte 
bugün başlıyor. Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
motorlu taşıtlar ver? 
gisinin eksik ya da 
fazla ödenmesi ve 
tahsilatın kayıtlara 
girmemesi gibi 
sorunların önüne 
geçmek için "sorgu
lu tahsilat sistemini" 
devreye sokuyor.
1 Temmuz'un hafta 
sonuna gelmesi 
nedeniyle, araç 
sahipleri bugünden 
itibaren bankalar 
veya MTV tahsiline 
yetkili vergi daireleri 
ne giderek, araçları 
nın motorlu taşıtlar 
vergisini yatırabile
cek. Vergi ödeme 
dönemi, 31 Temmuz 
Pazartesi akşamı 
sona erecek. Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
ikinci taksit ödeme 
lerinin, sorgulu tah
silat olarak adlandın 
lan yeni bir sistem

ile ödenmesi için 
çalışma yaptı. Vergi 
toplamaya yetkili 
bazı banka ve katılım 
bankalarında bugün 
uygulamaya girecek 
yeni sistemde,- artık 
ruhsatı alarak ban 
kaya gitme ve aracın 
yaşı, motor silindir 
hacmi gibi genel bil
gilere göre vergi öde 
me dönemi sona ere
cek. Yeni uygulama
da, MTV için sisteme 
entegre olan banka 
veya katılım bankası
na giden araç sahib
inin plakayı söyleme 
si yeterli olacak. 
Oluşturulan teknik 
altyapının yardımıyla 
görevli, kendi siste
minden, hemen Gelir 
Idaresi'ne bağla-

. narak, mükellefin 
araç bilgilerine ulaşa 
cak. Sistemdeki ver 
gi borcuna göre de 
tahsilat yapacak. 
Araç sahibinin vergi 
ödemesi, aynı anda 
Gelir Idaresi'ne de 
işlenecek.

UNVER TRAKTOR’den
NEVVHOLLANDİWE _ _ _ _Z —

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

ardindan.su
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Kumla’da temiz deniz seferberliği
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Küçük Kumla 
Belediyesi, Gemlik 
Liman Başkanlığı 
ve Rahmi Koç'un 
temiz deniz 
sloganıyla 
kurduğu (TURMEPA) 
Deniz Temiz Derneği 
işbirliğinde dün 
balıkadamlar su 
içinden atık 

temizlediler.
1 Temmuz 
Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı 
etkinliklerinde 
yapılan temizlik 
çalışmalarını Kumla 
Belediye Başkan 
Vekili Abdullah 
Çokal, Halkla ilişkiler 
Müdürü Günay 
Konak, Gmelik 
Liman Başkanı Dr.

Harun Özmaden 
ile TURMEPA 
Gemlik^ Mudanya, 
Armutlu Koordinatörü 
Merk Gürbüz 
izlediler.
Bu yıl İkincisi 
yapılan temiz 
deniz seferberliğinde 
balıkadamlar, 
deniz içinde 
insanların 
attıkları her tür

çöpü toplamaya 
çalıştılar.
Sahillerde 
denize giren 
vatandaşlara 
denizlerin 
kirletilmemesi için 
uyarı broşürleri 
dağıtıldı.
TURMEPA 
Koordinatörü 
Mert Gürbüz, 
yaşadığımız

çevre denizlerimizi 
temiz tutmak 
için çaba gösterdik
lerini söyledi.
Gürbüz, "Amacımız 
ve misyonumuz 
belli, denize 
yakın yaşayan 
tüm insanlarımızın 
görevi denizi 
temiz tutmak 
olmalıdır. Milyonlarca 
para harcayıp 

tesis kuranlar 
maalesef arıtma 
tesisi kurmayarak 
atıklarını denize 
vermekteler.
Ekmeğini denizden 
sağlayan balıkçı 
kardeşlerimiz bile 
çöplerini denize 
atıyorlar.
Denizlerimiz 
can çekişiyor" 
şeklinde konuştu.

NOIRfOK 
BİLGİSAYAR

BB
sn ı<-k.d.v. 

başlayan fiyatlarla

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

^7ShKM 
başlayan fiyatlarla

AYRICA FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

REĞM’DEMESS’EÖZa

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atam o r Motel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.ofg

DİĞER REFERANSLARIMIZ

www.gemliktirkoop.com * 
www.gemliklions.com 
İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOXBİLGİSAYAR »££££•“

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, İsem de 
AKI abooeliğîbfı andı 

HEDİYE!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.ofg
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
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3 bin 227 belediyenin İller Bankası’na borcu var
İller Bankası veriler
ine göre, yurt 

'genelinde yalnız 7 
belediyenin hiç borcu 
bulunmazken, geri 
kalan 3 bin 227 
belediye adeta 
borç batağında. 
Borcun yaklaşık 
yüzde 85'i (8,6 milyar 
YTL) 465 belediyeye 
ait. Ödeme 
güçlüğü çeken bu 
belediyelerin, 
5 yıllık tahmini geliri, 
borcun ancak 
yüzde 20'sini 
kapatmaya yetiyor. 
İller Bankası Genel 
Müdürlüğü'nün, CHP 
Adana Milletvekili 
Kemal Sağ'ın KİT 
Komisyonu'nda 
•yönelttiği sorular için 
hazırladığı yazılı 

^cevapta, belediyelerin 
borç tablosu ve 
ödeme potansiyelleri 
ortaya kondu.
Buna göre, yurt 
genelindeki toplam 
3 bin 234 belediyeden 
yalnız 7'sinin 
hiç borcu yok. 
Diyadin/Ağrı, 
Tepecik/Aydın, 
Norgah (Pazaryolu) 

KAYIP 16 ZN 819 plakalı JAWA marka motorsikletimin ruhsatını kaybettim. 
Hükümsüzdür. NEVZAT ÇELİK

/Erzurum, 
Uzur\dere/Hakkari, 
Erenler/Kütahya, 
Ziyaret/Siirt ve 
Nazimiye/Tunceli'nin 
dışında yaklaşık 320 
belediyenin de 1.000 
YTL'den az borcu 
bulunuyor.
Tüm belediyelerin 
toplam borcu 10,1 
milyar YTL’ye ulaşı 
yor. Borcun, 7,2 mil
yar YTL'sini amme 
borçları, 2,8 milyar 
YTL'sini banka kredi 
borçları ve 34,4 
milyon YTL'sini de 
muhtelif borçlar 
oluşturuyor. Bu bor
cun yaklaşık yüzde 
85'i, İller Bankası'nın 
“ödeme güçlüğü 
çeken belediyeler” 
olarak nitelendirdiği 
465 belediyeye ait. 
İller Bankası ile 
diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına 
olan borçların topla 
mı, 5 yılda alacakları 
tahmini pay toplamın
dan fazla olan beledi 
yeler, "ödeme güçlü 
ğü içinde olan 
belediyeler” şeklinde 
tanımlanıyor.

Bu şekilde tasnif 
edilen 68 ildeki 465 
belediyenin toplam 
8,6 milyar YTL 
borcu bulunuyor. 
Bu borcun da 6,3 mil
yar YTL’sini amme 
borcu, 2,2 milyar 
YTL'sini banka kredi 
borcu, 10,1 milyon 
YTL'sini de muhtelif 
borçlar oluşturuyor. 
Söz konusu 
belediyelerin 5 yıllık 
tahmini tahakkuk 
geliri ise 1 milyar 792 
milyon 334 bin 921,18 
YTL tutarında kalıyor. 
Buna göre, 
belediyelerin 5 yıl 
içinde toplam borcun, 
6,8 milyar YTL'sini 
ödemesi mümkün 
görünmüyor. Başka 
bir deyişle, İller 
Bankası'nın, 5 yıl 
içinde borcun ancak 
yüzde 20'sini 
tahsil edebilmesi 
bekleniyor.
ÖDEME GÜÇLÜĞÜ 
ÇEKEN 
BELEDİYELER 
“Ödeme güçlüğü 
çeken belediyeler” 
içinde en kötü 
durumda bulunanı 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi... 
İzmir Büyükşehir . 
Belediyesi'nin 
toplam 1,27 milyar 
YTL borcu 
bulunuyor.
Belediyenin 5 yıllık 
tahmini tahakkuk 
geliri ise 152,7 
milyon YTL 
düzeyinde kalıyor. 
İsparta Belediyesi'nin 
de toplam borcu 1 
milyar YTL'yi aşıyor. 
İsparta'nın 5 yıl 
içindeki tahmini 
tahakkuk geliri de 
23 milyon YTL 
olarak öngörülüyor. 
Buradan hareketle 
belediye bütçesinde 
980,8 milyon YTL 
açık bekleniyor. 
Muğla sınırındaki 
4 tatil beldesi de 
borç yükü altında 
bulunuyor.
Marmaris'in 501 
milyon YTL, 
Dalaman'ın 188,6 
milyon YTL, 
Armutalan'ın 160,2 
milyon YTL, İçmeler 
Belediyesi'nin de 
127,3 milyon YTL 
borcu görünüyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

Elektrik kesintileri
Önceki gece Dünya kupası maçları 

içinde bence en önemlilerinden bir 
olan Fransa-Brezilya karşılaşmasını 
izlemek için hazırlandık.

Gel gör ki, tam üç kez elekrik kesin
tisi sonucu bu fırsatı kaçırdık.

Adapazan’ndan gelen enerji hattının 
dağıtım yaptığı tüm bölgeler aynı 
kesinti sonucu karanlıkta kaldı.

Bu, özel durumlarda TEDAŞ’ın bir 
bölgeyi karanlıkta bırakacak kadar 
önlem alma planlamasının bulunma
masının sonucudur.

Saatler süren bir kesinti batı 
ülkelerinde yaşansa yer yerinden 
oynar, Enerji Bakanları istifa etmek 
zorunda kahr.

TEDAŞ’ın “Pat” diye yerli yersiz 
kesintisinin ekonomiye getirdiği zararı 
bir düşünün.

Duyuru yapılmadan yapılan elektrik 
kesintileri sinirleri de bozüyor.

Yüzlerce düğün aksadı, karanlığın 
stresi herkesin moralini bozdu.

Batıda elektrik kesintisi zorunlu 
olduğunda A planından B planına 
geçilir.

Böylece kesinti olmaz arıza giderilir.
Kimse bunun farkında bile olmaz.
AB’ye girmek için çabalayan 

Türkiyemin enerji politikası sınıfta 
kaldı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN
AKILLI ISITMA 

SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

DOGALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

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

OUM.UK
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Geleneksel Fevziye Köyü Köy Şenliği yapıldı
Fevziye Köyü Muhtarlığı ile Kalkındırma ve Güzelleştirme Kooperatifi'nin ortaklaşa düzenlediği köy şenliğine ilgi gösterildi

Fevziye Köyü 
Muhtarlığı ile 
Kalkındırma ve 
Güzelleştirme 
Kooperatifi'nin 
ortaklaşa düZen-

lediği köy şenliği 
köye 4 kilometre 
uzaklıkta bulunan 
Karagöl'de yapıldı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
de katıldığı 
şenlikte köyün

kadınları evlerinde 
yaptıkları 
kuru gıdaları 
satarak köye 
gelir sağladılar. 
Aynı zamanda 
şenlik alanında 
hamur işleri de

yapan köy 
kadınlarının 
pişirdiği 
yiyeceklere 
ilgi fazla oldu. 
Abant Gölü’nün 
haricinde Nilüfer 
çiçeğinin olduğu

tek yer olan 
Karagöl, aynı 
zamanda piknik 
yapmak 
isteyenlerin de 
tercih ettikleri 
bir mekan oluyor. 
Fevziye Köy

Şenliği’nde 
geleneksel 
dağıtılan pilav 
ve ayranın yanı 
sıra misafirlere 
köy kadınlarının 
yaptığı yiyecekler 
ikram edildi.

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. dulu Cad. Akasya Apt. No : II Sırameşeler- BURSA 

www.vaillant.com.tr bilgi(o)vaillant.com.tr 
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

»ye'nır Süpermanalar’ncar o

Peşin 4 A vade 
fiyatına | V veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

http://www.vaillant.com.tr
vaillant.com.tr
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GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ 

ÜNSfiL KfiPTfIH GEZİ CEMİSİ SEYİR DERERİ
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.

OTELREZERVASYOHLARltePAKETTURlARDÛZENLEKIR

MNLAOIR OLALIM

Geri Gemimiz M cinlere »e de cemiyetlerinize kiraya teıilit

Müracaat: GEMLİK ANI TOUR 
İrtibat Tel: 0.224 514 47 71

Seyfettin ŞEKERSÖZ

13 yıl önce 
yaşanan Sivas 
olayları Tuncelililer 
Derneği’nin 
öncülüğünde 
bir gurup' örgüt 
tarafından anıldı. 
Dere boyu 
Taşköprü üzerinde 
toplanan kalabalık 
sloganlar atarak 
Sivas olaylarını

yapanları kınayarak 
lanetlediler.
13 yıl önce 
düzenlenen Pir 
Suftan Abdalı anma 
şenliklerine katılan 
35 aydın, şair, 
yazar, sanatçının 
Madımak Otelin’de 
çıkan yangında 
hayatlarını 
kaybetmelerini 
lanetleyen 
örgüt temsilcileri

belirtilirken, 
"Tartışmaları devletin 
din üzerinden elini 
çekmesi değil, 
devletin eliyle 
örgütlenmiş 
dini kurumların 
başında kendi 
yandaşlarının 
bulunması üzerine 
oluyor" dendi.
Sivas Madımak 
otelinde katledilen 
35 aydının anısına

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOMHKAY ‘da YAPTIRABİLECEKSİNİZ

Sessiz hastalık : OSTEOPOROZ (Kemik erimesi)
Orta yaşı geçince kadm-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.

bunun vahşi bir 
saldırı olduğunu 
ifade ettiler.
Kınamada 
okunan açıklamada, 
Cumhuriyete 
sahip çıkma 
adına sürdürülen 
laiklik tartışmalarının 
aslında hiçbirinin 
gerçek laikliği 
savunmak olmadığı

müzeye 
dönüştürülmesi 
için çaba harcayan 
demokratik güçlerin 
bu talebinin 
desteklendiği 
belirtilirken ayrıca 
İsrail'in Filistin 
halkına yeniden 
uygulamaya 
başladığı insanlık 
dışı zulümde kınandı.

İhracat rekoru kırıldı

TOMSKAY
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

İhracat Genel 
Müdürü Ali Boğa, 
döviz kurundaki dal
galanmaların Türkiye 
ihracatına yılın ikinci 
yarısında yansıya
cağını belirterek, 
Türkiye'de 
Cumhuriyet tarihinde 
ihracat rekorunun 
Haziran ayında 
kırıldığını söyledi. 
Uludağ İhracatçılar 
Birlikleri'nin (UIB) 
aylık toplantısında 
konuşan İhracat 
Genel Müdürü Ali 
Boğa, Türkiye'de 
yapılan 3 yıllık ihra
catı değerlendirdi. 
Bursa'nın ihracat 
yönünden ele 
alındığında 
Türkiye'de önemli 
yere sahip olduğunu 
belirten Boğa,

Türkiye ihracatının 
yüzde 20'sinin 
Bursa'dan yapıldığı
na dikkati çekti. 
Türkiye genelinde 
son 3 yıllık dönemde 
önemli ölçüde ihra
cat yapıldığına 
temas eden Boğa, 
"Yıllık ihracat hede
fimizi 79 milyar dolar 
olarak belirledik ye 
geçen 6 aylık 
dönemde 39.9 milyar 
dolarlık ihracat yap
tık. önümüzdeki 
dönem itibariyle de 
45 milyar dolar daha 
ihracat yapmayı 
planlıyoruz. Eğer 
yıl sonuna kadar 
Türkiye ve dünyada 
olumsuz bir gelişme 
olmazsa bu 
hedefi geçmeyi 
planlıyoruz" dedi.



Sayfa 103 Temmuz 2006 Pazartesi

Kumsalın sultanları 
Kurşunlu’ya geliyor

ÇİZİYORUM
Banş Güler’in kaleminden

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türkiye'nin en*iyi 
bayan çiftlerinin 4 
gün süreyle kıyasıya 
mücadele edeceği ve 
11 etap üzerinden 
gerçekleştirilecek 
organizasyonun iki 
etabı önce Kurşunla 
daha sonra da 
Kumla'da yapılacak. 
Perşembe günü 
yenilenen Kurşunlu 
Belediye Plajı'nda 
başlayacak "Epirden 
Beach Volley 2006" 
Türkiye serisi müsa 
bakalarına 12 takım
dan toplam 40 bayan 
sporcu katılıyor. 
Nefesleri kesecek tur
nuvanın Kumla ayağı 
ise 14 Temmuz 2006 
Cuma günü yapıla
cak. Sporseverlerin 
büyük ilgi göstermesi 
beklenen turnuva 
hakkında bilgi veren 
Komite Başkanı 
Haşan Epirden, 
yeniden Kurşunlu'da 
olmaktan mutlu 
olduklarını belirterek, 
"Ekip olarak 6 yıl 
aradan sonra organi
zasyon yapmaktan 
son derece mutluyuz. 
Katkılarından ve de 
bizleri yıllar sonra 

yeniden bu şirin 
tatil beldesinin 
insanlarıyla bir araya 
getirdiğinden dolayı 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir'e çok teşekkür 
ediyoruz" dedi.
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir'de tüm

sporseverleri 
Bayanlar Beach 
Volley şenliğine 
davet ederek, 
aynı zamanda 
elden geçirilerek 
düzenleme yapılıp 
özelleştirilen 
belediye plajını 
görmeleri için 
davet etti.

7 YAŞ

Ayakkabının ucuzluğuna aldanmayın
Kayseri'de kun-^ 

| duracılar, ayak " 
sağlığını tehdit 
ettiği uzmanlarca da 
doğrulanan 
ucuz ayakkabı 
konusunda vatan
daşları uyarıyor. 
Kunduracı esnafın
dan İlhan Aşıcıer, 
ayakkabı alırken 
bütçenin yanı sıra, 
ayak sağlığını da 
düşünmenin gerek
tiğini belirtirken, 
"Ucuz mal alayım 
derken ayak 
sağlığınızdan 
olmayın" dedi. Ucuz 
maliyetli, kaçak ve 
imitasyon 
ayakkabıların ayakta 
mantar, yara gibi 
kalıcı rahatsızlıklara

‘Gemlik Körfez' internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

yol açtığını kaydeden 
Aşıcıer, ayakkabı 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenleri 
ise şöyle özetledi: 
"Ayakkabı alırken 
deri ayakkabı alın
masında fayda var. 
Orjinal ayakkabıların 
altında deri 
olduğunu gösteren 
amblemler bulunur.

Ayakkabı alan vatan
daşlar buna dikkat 
etsin. Ayrıca unut
mayalım ki, 
dünyada hiç kimse 
hiçbir şeyi daha kötü 
yapmadan daha 
ucuza satamaz. Bir 
malın sadece fiyatına 
bakmak, bazı, hileleri 
peşinen kabul 
etmektir".

| 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

Te» : (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 (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

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

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kulaklarımızı nasıl korumalıyız?
maz ayları, kış 
aylarındaki gibi sık 
olmasa bile değişik 
kulak burun boğaz 
hastalıklarına zemin 
hazırlayabilir. Dr. 
Erhun Şerbetçi, sık 
görülen şorunları 
anlattı.
Havuz ve deniz 
mevsiminin başla
ması ile en sık 
görülen sorun dış 
kulak yolu iltihaplan
malarıdır. En temiz 
havuzlarda bile dış 
kulak yolu enfeksi 
yonlârı görülme riski 
vardır. Havuz veya 
dehiz mevsimi 
*öhcesinde mevcut 
olan kulak kirinin 

^mutlaka temizletilme- 
si gerekir. Aksi 
takdirde çok ciddi 
orta kulak problem
leri yaşanabilir.
Havuz ve deniz suyu
nun kulağa kaçması 
sonucu oluşan kulak 
iltihaplarının genelde 
dış kulakta oluş

tuğunu ve kulak 
zarının delik olduğu 

^durumlarda ise orta 
kulakta iltihaplan
malara neden blur. 
Her insanda dış 
kulak yolunda nor
mal olarak kulak sal
gısı bulunur. Fakat 
buhavuz veya denize 
girildiğinde ıslanıp 
şişerek dış kulak 
yolunu kapatır.

Islanan kulak kiri 
mikropların üreme
sine elverişli ortam 
oluşturur ve bakteri 
ler veya mantarlara 
bağlı dış kulak yolu 
enfeksiyonlarına yol 
açar. Bu durumda 
genellikle tıkanıklık 
ile birlikte kulak, 
önünde basma ile 
oluşan ağrı olur, 
beraberinde akıntı Ve 
şişlikte olabilir. En 
temiz havuzlarda bile 
dış kulak yolu enfek
siyonunun görülme 
riski vardır. Deniz 
suyunda ise bu risk, 
kıyaslanmayacak 
kadar daha azdın 
Önlem olarak; kulak 
kirinin havuz veya 
deniz mevsimi 
öncesinde temiz 
letilmesi, kulak 
pamukları ile 
dikkatlice dış kulak 
yolunun kurutulması, 
temizliği iyi olmayan 
deniz ve havuzların 
tercih edilmemesi 
mutlak yapılması 
gereken şeylerdir. 
İltihaplanma oluş

tuğunda ise, mutlaka 
tedavi gerekir.
Özellikle kulaklarına 
tüp takılmış çocuk
larda yada müzmin 
orta kulak iltihabı 
gibi kulak zarının 
açık olduğu durum
larda ise havuz yada 
deniz suyunun 
kulağa kaçması 
durumlarının çok 
daha tehlikelidir. Bu 
durumda kulakta ağrı 
ve akıntı gibi belirtil
er ortaya çıkabilin 
Normal şartlarda 
başın suya sokul
ması bir problem 
oluşturmazken^ kulak 
zarının delik olduğu 
durumlarda başın 
suya sokulmaması, 
vazelinli veya glis
erinle yağlanmış x 
pamuk tıkaçlar veya 
plastik kulak tıkaçları 
kullanılması önerilir. 
DERİN SUYA DAL
IŞLARA DİKKAT 
Burun - sinüsler - 
geniz - orta kulak ve 
boğazın anatomik 
olarak birbirleriyle 
bağlantılı olduklarını 

ve derine dalındığın
da oluşan basınç 
değişikliklerinin 
kulak burun boğaz 
bölgesinin her hangi 
bir yerinde bulunan 
enfeksiyonların diğer 
komşu bölgelere de 
yayılmasına yol açar. 
Nezle ve soğuk algın
lığı gibi durumlarda 
dalış yapmamak 
gerekir.
Basit bir nezle 
sinüzite, veya orta 
kulak iltihabına yol 
açabilir. Eğer basınç 
değişikliği vücut 
tarafından ayarlana- 
maz ise barotravma 
dediğimiz olay mey
dana gelir. Bu durum 
en sık kulak zarı ve 
orta kulakta ortaya 
çıkar. Kulak.zarında 
basit kanamalardan 
tutun kulak zarı 
yırtılmaları, orta 
kulak enfeksiyonları, 
hatta iç kulak ve 
denge sistemi 
hasarına kadar 
çeşitli sorunlara 
yol açabilir.

Sinüslerde problem 
mevcutsa şiddetli 
ağrı veya sinüzite yol 
açabilir. Bu yüzden 
özellikle dalma 
sporuna gönül 
vermiş derin su 
altı dalıcıları 
mutlaka her sene 
bir KBB kontrolün
den geçmelidirler. .

Yaban 
vitamin
Doğada kendiliğin
den yetişen ve nor
mal çileğe oranla 
daha küçük olan 
yaban çileğinin vita
min deposu olduğu 
ve bazı hastalıklara 
yol açan virüsleri 
öldürücü etkisi 
bulunduğu bildirildi. 
Uzmanlar, yaban 
çileğinin bağışıklığı 
güçlendiren ve 
besin değeri yüksek 
bir meyve olduğunu 
belirtti. Yaban 
çileğinin çocuk 
felci, ağız ve deri 
yaralarını oluşturan 
bazı virüsler için 
öldürücü etki 
taşıdığı ifade edildi. 
Halk arasında dağ 
çileği olarak da bili
nen yaban çileğinin 
C vitamini açısından 
oldukça zengin, aynı 
zamanda ishale yol 
açan bazı mikroor
ganizmaları durdür- 
ma özelliğine de 
sahip olduğunu 
belirten uzmanlar, 
"Yaban çileği çok 
besleyici ve vücuda 
zarar verecek bazı' 
kimyasal maddelere 
karşı savaş veriyor. 
Sigaranın yarattığı 
damar tahrip edici 
özelliği azaltabiliyor. 
C vitamini açısından 
zengin olan ve 
besleyici özelliği 
bulunan yaban 
çileği,

bileği 
deposu

vücuttaki serbest 
radikalleri, bir şekil 
de vücuttan atmaya 
yönelik bir fonksi 
yon içeriyor. Kırmızı 
meyvelerde mevcut 
olan ancak yaban 
çileğinde yoğun 
miktarda bulunan 
antösiyanin pigmen
ti sayesinde, vücut
taki zararlı etkenlerle 
savaşan yaban 
çileği, aynı zamanda 
damar tıkanmalarını 
önleyici özelliğe sa 
hip. Ciltteki sivilce 
ve aknelere iyi geli 
yor. Kansere karşı 
koruyucu ve iler
lemesini önleyici 
özellikler içerir. İdrar 
söktürüçü, romatiz
ma ağrılarını azaltıcı 
etkisi vardır. Sinirleri 
kuvvetlendirip, 
bağırsak kurtlarını 
döker ve ateş düşü 
rür. Çok güçlü bir be 
sin olduğu için ba 
zen alerjiye neden 
olabilir" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156 

51310 55 
513 18 79 
513 12 06

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

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ. Ocağı

513 92 00
513 23 29
513 10 68

Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme ’ 

Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.

I İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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 
I. 513 45 21 -182 

513 45 21 -111
Yalnyz 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 81113 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)814 1020
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 3?
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43

. İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 
PETROL

513 30 33

TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
3 Temmuz 2006 Pazartesi 
YASEMİN ECZANESİ 

Hamidiye Mh. İstiklal Cad. 
No: 40 GEMLİK

BBHm GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■S9IB

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2482 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ARISTON
PHILIPS

İDOGTAS

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

ATLANTİK arnica (dîvak) Fakir HE?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



İNŞ. LTD.ŞTİ

"SAÇİAMllk VE EsTETİk BİZİM İşİMİz"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

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

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 

e-mail: bursa@birey.com4 Temmuz 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Gemlik Belediye İskelesi'nde yükleme boşaltma hizmetleri Haziran ayında alınan kararla durdurulmuştu.

Iskele’de geri adım
Gazetemizin eski Sorumlu Müdürü Avukat 

M.Cengiz Göral, ölümünün 27.nci yılında anıldı 

Cengiz Göral 
unutulmadı

* Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Aydınlarını katleden ülke
i Türkiye, dünyada aydınlarına sahip çıka

mayan ender ülkelerden biridir.
Önümde 27 yıl önce bir kiralık faşist 

t tarafından kafasına sıkılan tek kurşunla 
katledilen Adliye Köyü doğumlu Avukat 
Mehmet Cengiz Göral’ın gazetemizde 
yazdığı yazılardan oluşan kitabı 
“Demokrasi Adına" duruyor.

Kitabın kapağında Cengiz, o bana bakı 
yor, ben ona... Devamı sayfa 7’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplan
tısında iki aylığına kapatılan Jskele’de yükleme 
boşaltma işleri belirli saatlerde yeniden yapılması
na karar verildi. Terme Kaplıcalarının işletilmesi 
konusunda iki firmanın Belediye’ye teklif verdiğini 
söyleyen Başkan Turgut, konunun geniş olarak 
inceleneceğini ve karar verileceğini belirtti. 3’de

Avukat Mehmet Cengiz Göral, ölümünün 27.nci 
yılında Adliye Köyü’ndeki mezarı başında 
düzenlenen törende sevenleri ve Bursa Barosu 
temsilcileri tarafından anıldı. Haberi sayfa 2’de

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı
r

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahceler 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

—I YILI ÜCRETLERİMİZ

t

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,
AAoEMrh co- Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.

■LcK; 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 Eğltim-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Haftadan Haftaya
Av. M. Cengiz GÖRAL

Demokrasi Adına
Demokrasinin Türkiye’de ne menem şey olduğu yavaş 

yavaş ortaya çıkmaya başladı. Solu yasaklayan bir 
anlayışla demokrasi, sadece bir aldatmacadır. Egemen 
güçler arasında al gülüm ver gülüm biçiminde oynanan 
ve halkla dalga geçilen bir cıvık oyundur, bir acı aldat
macadır.

Halkın cehaletinin ve şartlandırılmışlığının yanına, 
polis baskıları, yargılamaları, hapisleri koyun ve ondan 
sonra bir sol siyasal örgütten sağlıklı örgütlenme bek
leyin! Bunun olanağı var mıdır? Ondan sonra da, kendi 
aranızda bağırıp çağırın, “Vay komünist, vay Rus uşağı” 
diye ona, buna: “Ve bunun adına da demokrasi” deyin.

Demokrasi varsa, toplumun tüm sınıf ve katmanların 
sesini duyurabilme olanağı da olmalıdır... Sağda istediğin 
gibi örgütlen, istediğin gibi propaganda yap ama sola 
gelince, bir kitap çevirsen karşılığı en azından beş yıl...

Bunun adına demokrasi değil, demokratik toplum 
düzeni, bedevi toplum düzeni bile zor denilebilir.... 
Yalnızca hayvanlar düşünemezler.. İnsanların düşüncesini 
yasakladığınız ve sınır koyduğunuz zaman, onu hayvan
laştırıyorsunuz demektir. Onun için en aşağılık düzen, 
düşüncenin suç sayıldığı düzendir.

Parlamentoda bir gecede parti değiştiren, bir gecede 
bakan olan, bakanlıktan ayrılıp, transfer yapan milletvekil
leri pek de azımsanacak sayıda değildir... Parlamentonun 
bir. tek işlevi kalmış gibidir; O da partiler arası transferi 

canlı tutabilmek... ve bunlar demokrasi'aaına yapılmak- ı 
tadır. Türk halkı da demokrasi adına geri bırakılmaktadır... 
Gençler demokrasi adına öldürülmektedir... Yeraltı, 
yerüstü zenginlikleri de demokrasi adına yabancılara 
sömürtülmektedir... Yazarlar, çizerler de demokrasi adına 
hapsedilmektedir. Sömürü de demokrasi adına sürmekte
dir.

Velhasıl herşey demokrasi adına olmaktadır, 
Türkiye’de. Demokrasi adına yapılmayan tek şey de 
demokrasinin kendisidir.

Bir şekil suçu yüzünden beş yılını cezaevinde geçir 
meye mahkum edilmiş, kamu haklarından yoksun 
bırakılmış gençler de bu demokrasiden nasibini almak
tadır, mobilya ihraç edip vergi iadesi alan gençler de... 
Her iki genç de bu ülkenin ve bu demokrasinin 
çocuğudur.

Bir çeviri nedeniyle yıllarca çürümeye terk edilecek 
bilim adamı, yazar da demokrasiden nasibini almaktadır 
Türkiye’de; devletten iki yüz milyon kredi alabilen 
işadamı da... Sırtında çocuğuyla tarlada çalışan, bir hay
van kadar değeri olmayan köylü kadını da nasibini almak
tadır demokrasiden; bilmem neresini boyamak için yurt 
dışından şu bu getirten bayan da.. Her ikisi de ülkenin ve 
bu demokrasinin kadınıdır... Ve nedense demokrasi bin
lerinin pek işine yaramaktadır da Türkiye’de, bir 
başkalarının pek o kadar işine yaramamaktadır..

Bunu söylediniz mi, zinhar demokrasiyi incitmiş olur
sunuz, kırarsınız demokrasiyi! Çünkü naziktir, incedir 
bizim demokrasimiz.

Türkiye’de sol yasaktır ama demokrasi serbesttir... 
| Bunu ortaya kovmak aerekir. Tartışmak, konuşmak vp 
l topluma mal etmek gerekir bu konuyu... Halka açık açık 

anlatmak gerekir ki, demokrasiler sola kapalı olamazlar. 
Kapalı olurlarsa, bu demokrasinin özüne aykırı olanak 
tanımalıdır. Aksi takdirde buna halk demokrasisi değil, 
azınlığın demokrasisi denir ki, azınlığın yararlandığı bir 
toplum düzeninin adi oligarşidir...

Demokrasinin ölçülerini anlatmalıyız ve bu tartışmayı 
gündeme getirmeliyiz halk önünde. O zaman, anlar bu 
kısır döngünün nedenini. Ve parlamento, milletvekili 
transferlerinden başka şeylerle de uğraşabilir belki.. 
Kamuoyundan ürkmeyen, halkı uyutacağını bilen bir 
kişinin, çıkarından başka uğraşacak bir konusu da yok
tur.. Korkulacak, ürkülecek halk da, aydınlanan, bilinçle
nen halktır. Çünkü denetlenmesini bilir, oynanan oyunu 
bozar. Yoksa, her türlü düşünceyi işine gelmezse yasak
lar. Oradan oraya geç seçildikten sonra; gazeteciler sor
sunlar “Kaç para aldın?” diyerekten. Futbolculara bile bu 
kadar rahat sorulamıyor bu soru. Ama parlamentere soru
tabiliyor! Hey gidi dünya hey! Tüm demokratik örgütler, 
meslek kuruluşları, yazarlar, çizerler, birleşiniz ve halka 
anlatınız gerçek demokrasiyi. Politika yapmanın 
demokrasi demek olmadığını anlatınız halka...

Ne bekliyorsunuz ki?...
(Cengiz Göral'ın 30 Haziran 1979 tarihinde Gemlik Körfez Gazetesi’nde 
yayınlanan son yazısı)

Gazetemizin eski Sorumlu Müdürü Av. M. Cengiz Göral, ölümünün 27,nci yılında anıldı

Gazetemizin eski 
Sorumlu Müdürlerinden 
Avukat Mehmet Cengiz 
Göral, ölümünün 27.nci 
yıldönümünde Adliye 
Köyü’ndeki mezarı 
başında sevenleri 
tarafından anıldı.
Dün saat 14.oo’de Adliye 
Köyü mezarlığında 
düzenlenen anma töre
nine, Bursa Barosu 
temsilcileri ile Mehmet 
Cengiz Göral'ın meslek- 
daşları, annesi Renginaz 
Göral, eşi Ayhal Göral, 
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrenci
lerinden bir grup ile 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler katıldı.
Anma töreninde, Bursa 
Barosu adına yapılan 
konuşmada, Bursa 
Barosu, Mehmet Cengiz 
Göral’ın ölümünden 
sonra eşi ve arkadaşları 
tarafından bastırılan 
‘Demokrasi Adına adi. 
kitabının yeni baskısını 
yaptırarak, tüm üyelerine 
ve isteyenlere ücretsiz 
olarak verildiği, onun 
bir hukuk adamı olarak 
verdiği mücadelenin 
saygıyla anıldığı 
belirtildi.
Daha sonra söz atan 
Bursa Barosu eski 
başkanlanndan İsmail 
Acar ise, Cengiz Göral’ın 
vurulduğu an ile ilgili 
anısını anlattı.
Eşi Ayhal Göral ise, 
Cengiz Göral'ın iyi bir 
hukukçu olduğu kadar iyi 
bir aile reisi olduğunu 
söyleyerek, “Onu öldüre
ceklerini biliyorduk. 
Kendisi de biliyordu. 
Cinayetin işlendiği 
sırada ben onu Heykel 
civarında bekliyordum.

Bir avukatın vurul
duğunu duyunca 
bunun Cengiz olduğunu 
hissettim. Onun mücade
lesinin sürmesi ve 
unutulmaması beni 
sevindiriyor” dedi. 
Avukat Cengiz Göral’ın 
annesi Renginaz Göral 
da konuşmasında, bir

oğlunun öldürülmesine 
dayanamadığını ancak, 
onu sevenleri gördükçe 
acısının hafiflediğini 
söyledi.
KÖRFEZ ANILARI 
Gazetemiz sahibi Kadri 
Güler de, Cengiz 
Göral’a Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde sorumlu 
müdürlük yapmasını 
teklif ettiği zaman kendi
sine “Öyle ise bana bir 
köşe aç ve adını da 
‘Haftadan Haftaya ’ koy. 
Sana her hafta yazı gön
dereceğim” dediğini 
belirterek, “O, çok iyi bir 
yazar olduğu kadar, 
başarılı bir hukukçu, 
yürekli bir siyasetçiydi. 
Ülkesini seven, 
demokrat yapılı bir 
aydındı. O’nu faşist

görüşlüler, aydınlık kişi 
/iğinden korktukları için 
yok ettiler. Ama, Cengiz 
ve Cengiz gibiler 
unutulmuyor. Her 3 
Temmuzlda onu yeniden 
yaşatıyoruz." dedi. 
İstanbul’dan gelen 
öğrencilerin konuş
malarından sonra Cengiz 
Göral'ın mezarına karan
fil bırakılarak, saygı 
duruşunda bulunuldu.
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Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında iki aylığına 
kapatılan İskele’de yükleme boşaltma işleri belirli saatlerde yeniden 
yapılmasına karar verildi. Terme Kaplıcalarının işletilmesi konusunda 
iki firmanın Belediye’ye teklif verdiğini söyleyen Başkan Turgut, 
konunun geniş olarak inceleneceğini ve karar verileceğini belirtti.

Gemlik Belediye İskelesi’nde yükleme boşaltma hizmetleri Haziran ayında alınan kararla durdurulmuştu.
Yazı YORUM

Iskele’de geri adım
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Haziran ayı Belediye 
ıMeclis toplantısında 
AKP'li 19 meclis 
üyesinin verdiği 
’önerge ile 1 Temmuz- 
31 Ağustos 2006 
tarihleri arasında 
iki ay yükleme 
boşaltma çalışmaları
na kapatılan Belediye 
İskelesi, dün alınan 
yeni karar ile gece 
saat 01.oo ile gündüz 
13.oo saatleri 
arasında yükleme 
boşaltma işlemlerine 
yeniden açıldı. 
Dün Meclis 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
başkanlığında 
toplandı.
Belediye Meclisi’nde 
alınan kararda 
Belediye Meclisi’nin 
Temmuz ayi ilk 
toplantısında imarla 
ilgili konular korniş 
yona havale edilirken, 
otopark için hazır
lanan ücret tarifesi de 
bütçe komisyonuna 
havale edildi.
Gemlik Belediye 
İskelesi’nin çalışan
lara zarar verdiği 
gerekçesiyle verilen 
ve akşam saat 18.oo 
ile 24.oo arasında 
kapatılmasını 
isteyen dilekçe 
gündeme alındı. 
MASRAFLAR 
BELEDİYEDEN 
Hisar Mahallesi 
Gemlik girişinde 
yapılacak olan 
köprülü kavşak için 
Karayollan'nın verdiği 
teklif, komisyona 
havale edilirken, 
1 ve 2 Nolu Sağlık 
Ocaklarında yapıla
cak onarımların 
Belediye tarafından 
karşılanması oy bir
liği ile kabul edildi. 
Kardeş şehir 
Navodarı ile 
yapılacak yeni bir 
kardeşlik anlaşması 
ve Gemlik’ten 
Romanya’ya gidecek

olanların tüm mas
raflarının Belediye 
tarafından karşılan
ması, meclis 
üyöleri tarafından 
olumlu bulundu. 
AKP’li ÜYELER 
GERİ ADIM ATTI 
Haziran ayı meclis 
toplantısında 
verilen ve tüm 
AKP’lilerin 
desteklediği 
önerge ile iki 
aylığına kapatılan 
Belediye İskelesi’nin 
yeniden açılması 
isteği için AKP'li 
üyeler 10 dakika ara 
isteyerek görüşme 
yapacaklarını 
bildirdiler.

Verilen arada 
konuyu görüşen 
AKP'li meclis üyeleri, 
isteği değiştirerek 
sadece bu yıla ait 
olmak üzere 
İskele'nin gece saat 
01.oo ile gündüz 
13.oo saatleri 
arasında 
çalıştırılmasını 
kararını aldılar.
Bu karara AKP’li 
Fevzi Ayyıldız 
red oyu verdi. 
TERME İÇİN 
BİLGİLENDİRME 
Öte yandan 
uzun zamandır 
atıl durumda kalan 
ve kötü amaçlı kişi
lerin uğrak yeri olan 

Terme Kaplıcaları 
için verilen iki teklifi 
meclise getiren 
Başkan Mehmet 
Turgut, üyelere 
verilen teklifler 
konusunda 
bilgi verdi.
Meclis üyelerinin 
ortaya attıkları 
çeşitli önerileri 
değerlendireceklerini 
söyleyen 
Başkan Turgut, 
bazı yerleri gezerek 
yapılanları 
görerek bilgi 
alacaklarını ve 
daha sonra ne 
yapacaklarına 
karar vereceklerini 
söyledi. •

Ayıkla pirincin taşını !...
Sayın okurlar bü gün yaşadığınız siyasal 

ortamı şöyle bir değerlendirin^. Kendi 
kendimize bir iç eleştiri yapalım...

Hem bir çekişmenin tarafı olacaksınız, 
Hem de benim üzerime gelmeye kalkmayın 
diyeceksiniz... Diyeceksiniz de.. Dinci kendi 
medyanızın haricinde kimi ikna ede
ceksiniz?..

Bu başarılı bir taktik değil.. Olmaz...
Hem türbanı siyasete alet edeceksiniz, 

sonra da sonuçtan ben mesul değilim diye
ceksiniz.. Bir kere daha olmaaaaz...

Hem türbanın aleyhine karar alan 
yargıçları “İşte! o üyeler” diye tek tek 
fotoğraflarını basıp hedef göstereceksiniz, 
“Efendi sen dini konularda karar vere
mezsin” diye Kasımpaşa ağzı ile Başbakana 
yakışmayan konuşmalar yapacaksın, bu 
katliamdan sonra korkup “Bizi hedef gös
teriyorlar” diye üste çıkmaya çalışacaksın..

Koruma isteyen Danıştay yargıçlarına 
koruma vermemenin vebalini kimler taşıya
cak, bunları vicdanlarına hiç sordular mı?

Bir sürü laf kalabalığı yapılıyor, polisten 
tertipli ifadeler yayınlanıyor ama kendiniz
den başka kimi ikna edebildiniz..

Olmaz, olmaaaz...
Toplumsal uzlaşmayı bozan sonucuna 

katlanmak zorunda kalır...
AK parti, türban sorununun geldiği nokta

da ki ağırlığın altından kalkabilecek mi? 
Bunu ondan evvel denemek isteyen aklı 
bedenini aşmış kişiler denediler ama yapa- 

| madılar, kaybolup gittiler..
Soruyu Demokrasi mi, Cumhuriyet mi” 

şeklinde keskinleştirmekten kaçınması 
j gerekirken, işi “rejim sahipliği” kavgasına 

dökmenin sonuçlarını taşıyabilecek mi?
Bu soruların cevabı her zaman 

“Cumhuriyet” şeklinde verileceğini bildiği 
halde, sonradan “bilmiyordum” demek 
onları kurtarır mı?

Kamusal alanda ki türban yasağı 
Anayasa Mahkemesi-Danıştay, hatta Avrupa 
İnsan hakları mahkemesinde kabul edilme 
yince, bu yenilginin acısını her fırsatta 
ülkenin görüntüsünü değiştirmek için 
her fırsattan yararlanmaya çalışmasını bir 
kazanç olarak görmeleri, cepheleşmeyi daha 
da ileri götürüp savaş boyutuna eriştirdikten 
sonra “münferit olay-meczubun teki” şek
linde açıklamaların aklı başında kimseyi 
kandıramayacağının farkındalar mı ?

Biliyor musunuz üstelik AK Parti 
hükümeti çeşitli vesilelerle uyarıldı da..

Gittiğiniz yol yanlış dendi...
Sizin ağbabalarınız bile bunu başaramadı 

dendi..
Siz daha tıfılsınız, sizin boyunuz buna 

yetişmez dendi..
Kulak asmadılar...
Görülmemesi, hissedilmemesi mümkün 

olmayacak büyüklükte işaretler gönderildi.. 
Kendinize gelin dendi.

En son Ankara *da Kocatepe cami içinde 
yapılan gösterilere ne denir..

Kaçanlar kurtuldu, bakanların ayakları 
tökezlese idi bilmiyorum neler olurdu..

Bu manzaraya çok üzüldüğümü 
söylemeliyim..

Hükümetin bir Bakanı kaçıyor, halk 
kovalıyor; Ne acı ne acı..

Hiçbir ikaz yanlış tavırlarının önüne 
geçemedi..

Şimdi.. Haydi bakalım, ayıklasınlar pirin 
cin taşını da görelim...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Gemlik Gübre’ye kesintili 
kategoriden gaz arzı sağlanabilecek
Seyfettin SEKERSÖZ
CHP Bursa 
Milletvekili 
Mehmet 
Küçükaşık'ın 
Gemlik Gübre 
A.Ş.'ye indirimli 
gaz satımı ile 
ilgili olarak verdiği 
soru önergesine 
yanıt geldi. 
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güner'in 
imzasıyla verilen 
yazılı cevapta 
Gemlik Gübre 
A.Ş.'ye yeni 
doğal gaz 
koşullarının 
bildirildiği ve 
talep halinde 
kesintili kategoriden 
gaz arzının 
sağlanabileceği 
bildirildi.
Verilen cevapta; 
adı geçen 
şirketlerin talepleri 
ve yaşanan 
gelişmeler 
çerçevesinde 2006 

yılı gübre sektörüne 
uygulanacak 
doğal gaz satış 
koşullarına ilişkin 
tekrar bir değer
lendirme yapıldığı 
ve BOTAŞ Genel 
Müdürlüğünce 
2006 yılı Mart ayı 
itibariyle doğal 
gazın gübre 
üretiminde kullanıl
ması amacıyla 2006 
yılı sonuna kadar 
250 milyon sm3 
doğal gaz alımı için 
taahhüt verilmesi 
kaydıyla gübre 
sektöründe 
bulunan müşterilere 
2006 yılı kesintili 
kategoriden 
doğal gaz arzı 
sağlanmasına 
karar verildiği 
belirtilirken 
"Nitekim İGSAŞ 
doğal gaz 
Kullanımına 
başlamış olup, 
hazırlanan 
sözleşmesi 
imzalanmak

üzere İGSAŞ'a 
gönderilmiş tir.
Yeni doğal gaz satış 
koşulları Gemlik 
Gübre'ye de 
bildirilmiş olup, 
talep etmeleri 
halinde kesintili 
kategoriden 
gaz arzı sağlan
abilecektir” 
denildi.
Verilen cevapta 
ayrıca, Gemlik 
Gübre'ye gaz arzı 
sağlanan doğal 

gaz hattının 
bölgedeki yetkili 
dağıtım şirketi 
olan GEMDAŞ'a 
ait olması nedeniyle 
ve EPDK uygula
ması gereği 
GEMDAŞ'a BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü 
tarafından öden
mesi gereken 
taşıma bedeli, 
Gemlik Gübre'nin 
doğal gaz satış 
fiyatına ilave 
edildiği bildirildi.

“6 bin 30 okul 
müdürünün yeri 
değiştiriliyor”

Türk Eğitim-Sen 
Genel Sekreteri 
İsmail Koncuk, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın, 
5 yıl aynı okulda 
görev yapan 
6 bin 30 okul 
müdürünün 
yerini değiştirmeye 
hazırlandığını 
iddia etti. 
Koncuk, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılının 
sonunda yaklaşık 
bin 500 okul 
müdürünün 
görev yerinin 
değiştirildiğini 
hatırlatarak, aynı 
uygulamanın bu 
sene de tekrar
lanacağını ileri 
sürdü.
Danıştay 2. 
Dairesi'nin 
söz konusu 
yönetmeliğe 

yürütmeyi 
durdurma kararı 
vermesinin ardından 
atama işlemlerinin 
durdurulduğunu 
ve çoğu okul 
müdürünün 
görev yerlerine 
döndüğünü 
belirten Koncuk, 
ancak bu uygulama 
nedeniyle ciddi bir 
karmaşa 
yaşandığını, 
görev yerleri 
değiştirilen okul 
müdürlerine 
büyük miktarda 
harcırah verildiği 
için devletin 
zarara uğratıldığını 
öne sürdü.
Koncuk, 6 bin 
30 okul 
müdürünün 
görev yerini 
değiştirmeye 
hazırlandığını 
iddia ettiği Milli 
Eğitim Bakanlığı'nı 
uyardı.

CİMFN ALABALIK «kil İti « TESİSLERİ

Veni 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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır Dilek Sjtesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
Bahkpazan’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
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının, 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde^ZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 5141021
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Çarşı fırınına “Beyaz Tabak” ödülü
Elif ESMEN
Bursa ve ilçelerinde 
halkın daha temiz 
ve güvenli gıda 
tüketmesini sağlamak 
amacıyla Tarım İl 
Müdürlüğünce hayata 
geçirilen "Beyaz 
Tabak Projesi"nde, 
Çarşı Fırını "Beyaz 
tabak" almaya hak 
kazandı. Nurettin 
Hocaoğlu'nun işleti- - 
ciliğinde yaklaşık 
iki yıldan bu yana 
Tardım İl Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
sağlıklı ve kaliteli üre* 
tim denetiminde tutu
lan Çarşı Fırını, insan 
sağlığına verdiği öne
min karşılığını aldı.

Tarım İl Müdürü 
Hüseyin Yıldızer 
tarafından Bursa 
Kervansaray Otelde 
yapılan törenle, 
beyaz tabak yanında 
bayrakta verilerek 
fırın girişine asıldı. 
Bursa ve çevresinde 
23 işyeri "Beyaz 
tabak" almaya 
hak kazanırken, 
Gemlik’te ilk 
kez bir fırın bu 
hakkı elde etti. 
Tarım il Müdürü 
Hüseyin Yıldızer, 
törende yaptığı 
konuşmada, 
gıda üretimi yapan, 
satan ve toplu 
tüketime sunan

sağlamak amacıyla 
"Beyaz Tabak

işyerlerini 
denetlediklerini ve 
mevzuata aykırı 
faaliyet gösteren 
firmalara cezai 
işlem uyguladıklarını 
hatırlattı.
Yıldızer, 
cezalandırmanın 
yanında, 
ödüllendirmenin de 
hizmet etkinliğini. 
artıracağı inancından 
yola çıkarak, 
insanların daha 
temiz ve güvenli 
gıda tüketmesini

Projesi”ni başlattık
larını belirtti.

Fırtına 
yaşamı 
olumsuz 
etkiledi

Yurdun kuzey ye batı 
kesimlerinde etkili 
olan sağanak yağış 
ve fırtına yaşamı 
olumsuz etkilemeye 
devam edecek. Saatte 
50 kilometre hızla 
esen rüzgar nedeniyk 
Karadeniz'de dalgalar 
3 metreye kadar 
ulaşıyor.
Düzce'nin Akçakoca 
İlçesi'nde etkili olan 
poyrazdan kaçan 
balıkçı tekneleri 
Akçakoca Limam'na 
sığındı. Akçakoca 
Meteoroloji Müdürü 
Abdullah Kılıç, fırtı
nanın çarşamba 
gününe kadar süre
ceğini belirterek 
vatandaşları uyardı. 
Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri yetkilileri, 
Kuzey Ege'de fırtına 
sebebiyle Gökçeada- 
Kabatepe ve Kabate 
pe-Gökçeada arasın
da yapılacak feribot 
seferlerinin iptal 
edildiğini açıkladı.

NOİMOK
BİLGİSAYAR

M

S27 İ t W.», 
boylayan fiyatlarla

AKLINI SEVEN REGAL ALIR 
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

^775 $ + K.D.V. 
boylayan fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSlAD

Koop.

www.gemlikkorfezgazetesi.com

w w w. atamerhotel.com

www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

lWOX BİLGİSAYAR Tehh(0?224)a5İ2 25 63 ■ ■»ItaVlVninil vvww.gemliknowox.com

ADSL ABONELİK PAKETİ
Han ADSl modan, hem de 
MKlabo«SS» ran 

HEDİYE!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
atamerhotel.com
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
vvww.gemliknowox.com
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Prestij maçını Milli Eğitimspor aldı 3-2
Seyfettin ŞEKERSÖ;

2006 yılı 
Geleneksel 
Kaymakamlık 
Kupası Olgunlar 
Futbol Turnuvası 
A grubunda dün 
oynanan prestij ' 
maçını

Şahinyurduspor'u 
3-2 yenen Milli 
Eğitimspor 
kazandı.
Turnuvada hiç 
puanı bulunmayan 
Milli Eğitimspor 
ile 1 puanı olan 
Şahinyurduspor

arasındaki maç 
zevkli geçti. 
Maça iyi başlayan 
Milli Eğitimspor, 
2.nci dakikada 
Mustafa ve 16 
dakikada Hayati 
ile 2-0 öne geçti. 
19 dakikada

Şahinyurduspor'dan 
Yüksel takımına 
bir gol kazandırınca 
ilk yarı Milli 
Eğitimspor’ur 
2-1 üstünlüğü 
ile kapandı. 
İkinci yarıda 
Milli Eğitimspor

kalesinde gol 
arayan Şahinyurdu, 
beklediği gole 
48 dakikada 
Ömer'le ulaşarak 
durumu 2-2'ye 
getirdi.
Turnuvada 
mutlak galibiyet

almak isteyen 
Milli Eğitim 
57.nci dakikada 
Hakan'ın 
ayağından 
kazandığı golle 
maçı 3-2 kazanırken 
grubunu üçüncü 
olarak bitirdi.

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

. 34 YILLIK 
SECRÜBEMİZ İLE 
lİMETİNİZDEYİZ

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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Muammer Ağım Devlet Hastanesi yeni poliklinik binası acildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'nin yeni 
poliklinik binası 
dün hizmete girdi. 
Yaklaşık iki yıldır 
yapımı süren ve 1 
milyon YTL’ye mal 
olan yeni poliklinik 
binasında yakında 
açılması planlanan 
Hemodiyaliz ünitesi 
ile Acil Servis birinci 
katta yer alırken, 
ikinci ve üçüncü 
katlarda idari birimler 
ile poliklinikler 
bulunuyor.
Hastaların muayene 
ihtiyaçlarına tama
men teknolojik 
şekilde cevap 
verilirken sağlık 
cihazları da yenilendi. 
Yeni yapılan poliklinik 
binasına taşınan 
acil ve poliklinik 
servislerinden 
boşalan yerlerde 
30 yataklı kapasite 
artırımına gidileceği 
belirtilirken, 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'nin ülke 
genelinde hastanın 
doktor seçebileceği

Kadri GÜLER

Güne Bakış

48'nci hastane 
olma unvanını da 
elde ettiği öğrenildi. 
Öte yandan 
Hastane yetkililerin 
den alınan bilgiye 
göre, Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’nin 
ISO 9001/2000 
belgesini alacağı 
ve çalışmaların 
son aşamaya 
Igeldiği bildirildi.

Aydınlarını katleden ülke
Dün, gazetemiz eski Sorumlu 

Müdürü, CHP İl Yönetim Kurulu üyesi, 
Bursa Barosu Avukatlarından Mehmet 
Cengiz Göral’ın öldürülüşünün 27. 
yıldönümüydü.

Cengiz, mesleğini iyi yapan bir 
hukukçu olduğu kadar yürekli yurtse 
ver bir siyasetçi ve iyi bir köşe yazarıy 
dı. Bu ülkenin ender yetiştirdiği aydın
larından biriydi Cengiz.

Âma o, 1970’li karanlık günlerin kur
banları arasına ülkücülerin ölüm lis
telerinde yerini almıştı.

Ve 3 Temmuz 1979 günü evine 
giderken Gümüşçeken Caddesi’nde 
arkasına sessizce yaklaşan tanımadığı 
bir cani tarafından katledildi.

Aynı, 2 Temmuz 1992 yılında Sivas 
Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 
37 aydın gibi..

Bu ülke aydınlarına sahip çıkamıyor.
Aydınlarımızı katledenler bir dönemin 

İslamcılarıydı, ülkücüleriydi.
O günlerde köşe başlarında kendileri 

gibi düşünmeyenleri öldürenler, bir 
inanç, bir ülkü uğruna cinayet işledi.

Bugün bu kişiler aramızda ellerinin 
kanıyla dolaşıyorlar.

Hiç bir şey olmamışçasına..
Düşünceleri uğruna ölenler ise, hiç 

ölmemişcesine yaşıyorlar..

Buderus

4SISANJ
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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Yurt, burs re kedi için başvurular taşladı
Üniversitelerin ara 
sınıflarında okuyan 
öğrencilerin yurt, 
burs ve kredi için 
başvuru süresi 
başladı.
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna 
(YURTKUR) bağlı 
yurtlarda barınmak, 
burs, öğrenim ve 
katkı kredisinden 
yararlanmak isteyen 
öğrenciler için 
başvuru takvimi, 
üniversiteye yeni 
yerleşecekler ve 
halen bir üniversit
ede okuyanlara göre 
farklı işleyecek. 
Halen bir üniver
sitenin ara sınıfında 
okuyan ön lisans, 
lisans ve yüksek 
lisans öğrencileri, 
bugünden itibaren 6 
Ağustos’a kadar 
YURTKUR'un 
www.kyk.gov.tr 
adresli internet 
sitesinden başvu ra-
bilecekler. Yüksek 
lisans, doktora, 
ön kayıt ve özel 
yetenek sınavı ile 
yükseköğretim 

programlarına 
girecek 
öğrenciler de 
25 Eylül-4 
Ekim 2006 
tarihleri 
arasında, 
yine aynı 
siteden 
başvuru 
yapabilecek
ler.
2006-ÖSS'ye 
girerek bir yük
seköğrenim prog 
ramına yerleşmeye 
hak kazanacak 
öğrenciler de yurt, 
burs, öğrenim ve 
katkı kredisini 
başvurularını, 
ÖSYM'nin internet 
sitesinden, 
ÖSS kontenjan 
kılavuzunda yer alan 
açıklamalara göre 
yapacaklar. 
KAYITLAR 
Yurtlara asıl 
listeden girmeye 
hak kazanan öğren
cilerin kayıtları, 
4-15 Eylül 2006 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. 
Yedek listeler, her 
5 günde bir bölge

müdürlüklerinin 
bulunduğu 
illerde bölge 
müdürlüklerince, 
bölge müdürlük
lerinin olmadığı 
diğer yerlerde ise 
yurt müdürlüklerin 
ce ilan edilecek. 
Kurum yurtlarında 
barınmaktayken 
yükseköğretim kuru- 
munu 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.

Sözleşmeli öğretmenlere müjde
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
sözleşmeli öğret
menlerin yaz 
aylarında da maaş 
almalarını ön gören 
düzenlemenin 
mâliyeye takılması
na tepki gösterdi. 
Bakan Çelik, 
Erzurum'un 
Karayazı ilçesinde 
"AB Hibesiyle 
Yaptırılan 151 
Eğitim Binası Temel 
Atma" programı 
kapsamında 
yaptırılan Yatılı 
İlköğretim Bölge 
Okulu (YİBO) ek 
inşaat binasının 
açılışına katıldı. 
Buradaki törende, 
Erzurum'da bulunan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
uydu bağlantısı 
kuran Bakan Çelik, 
AB'den sağlanan 
hibeyle yaptırılacak 
151 eğitim binasının 
yaklaşık 150 milyon 
YTL'ye mal 
olacağını söyledi. 
Bakan Çelik, 
törende 2 erkek ve 2 
kız yurdu ile bir 
eğitim ve öğretim 

binasının temelinin 
atıldığını, Erzurum'a 
bu yıl 75 milyon 
YTL'lik eğitim 
yatırımı yapılacağını 
kaydetti.
Çelik, ayrıca 
uyumlu bir çalışma 
sergiledikleri AB 
temsilcilerine de 
teşekkür etti.
Törene AB-Türkiye 
Temel Eğitime 
Destek Programı 
ekip lideri Anders 
Lönngvist de katıldı. 
-SÖZLEŞMELİ 
ÖĞRETMENLERİN 
MAAŞ DURUMU- 
Bakan Çelik, 
törenin ardından 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
sözleşmeli öğret
menlerin yaz 
aylarında da maaş 
almalarıyla ilgili 
düzenlemenin 
Maliye Bakanlığına 
takılmasını doğru 
bulmadığını söyledi. 
Bakanlar Kurulu'nda 
sözleşmeli 
öğretmenlerin 
4C’den 4B'ye 
geçirilmesinin 
uygun görüldüğünü 
belirten Çelik,

ıı ı

şunları kaydetti: 
"Bizim yapmak 
istediğimiz, öğret
menlerimizin 
maddi sıkıntı içine 
girmemelerini sağla
maktır. Bakanlar 
Kurulundan çıkan 
karar bu işlemin 
yapılmasıyla ilgilidir. 
Ancak, bu tarihi 
1 Eylül olarak 
belirleyen 
Maliye Bakanlığıdır. 
Maliye Bakanımızla 
görüştüm.
Bunun yanlış 
olduğunu 
kendisine söyledim. 
Erzurum'a gelirken 
de Sayın 
Başbakanımıza 
uçakta konuyu 
ilettim. Şöyle 
bir yaklaşım da 
sergilenebilir, bu 
öğretmenler yazın 
çalışmıyor. Ancak 
kadrolu öğretmen
lerimiz de yazın 
çalışmıyor, tatile 
giriyorlar." 
Bakan Çelik, ayrıca, 
konuyu Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ile bir 
kez daha görüşe
ceğini ifade etti.

V

Hİllant ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN,
M111M111 İŞEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

4 İsıtma, sıcak su w 
kontrol cihaıtannoa

DOGALGAZ
KOMBİ
KAT KALORİFERİ
MERKEZİ ISITMA
RADYATÖR
SPUT KLİMALAR
DOGALGAZ SOBASI
TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

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

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


4 Temmuz 2006 Sah
HABER Sayfa 9

Türk zeytinyağına 
altın madalya ödülü

Enflasyon yine 2 haneli

Türk zeytinyağına altın madalya Bakan Tüzmen, 
TARİŞ'in ürettiği ve uluslararası yarışmalarda ödül alan 

zeytinyağları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen, Türkiye'nin 
son yıllarda ihracatta 
gerçekleştirdiği büyük 
oranlı artışlarda, 
tarım sektörünün 
önemli bir katkısj 
olduğunu vurgu
larken, bazı yıllarda 
tarımdaki ihracat 
artışının genel ihraçat, 
artışının önüne 
geçmeyi başara
bildiğini söyledi.
Bakan Tüzmen, 
TARİŞ'in ürettiği ve 
uluslararası yarış
malarda ödül alan 
zeytinyağları ile ilgili 
basın toplantısı 
düzenledi. Tüzmen, 
yaptığı konuşmada, 
geçen yıl 2004 yılına 
göre ihracatın yüzde 
16 artarken, tarım 
ürünleri ihracatının 
yüzde 24 arttığını ve 
7,8 milyar dolara

GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ 

ÜNSfiL KŞPTfiH GEZİ CEMİSİ SEYİR DEFTERİ
HARA İÇİ HER GÜN YARIM KÖRFEZ TURU 

HAFTA SONU TAM KÖRFEZ TURU 

AYRICA HER AKSAM MEHTAP TURUMUZ VARDIR. a
Gezilerimiz canlı müzik eşliğinde olup 

Körfezimizin eşsiz sularında siz değerli halkımıza 
unutamayacağınız anlar yaşatmaktadır.

OTEL REZERVASYONLARI ve PAKET TURLAR DÜZENLEN R

Gezi Gemimiz özel günlere »e ie cemiyetlerinize kiraya verilir
Müracaat: GEMLİK ANI TOUR

L İrtibat Tel: 0.224 514 47 71

ulaştığını kaydetti. 
Tarım ürünleri ihra
catındaki artışın bu yıl 
da sürdüğünü kayde
den Tüzmen, 2006 yılı 
tarım ürünleri ihra
catının yüzde 13. 
oranında artarak 
3,9 milyar dolara 
ulaştığını söyledi ve 
zeytinyağı ihracatının 
da 2005'de 305 milyon 
dolar olarak gerçek
leştiğini hatırlattı.

Bakan Tüzmen, 
milli hasılanın yüzde 
10,3'ünü oluşturan ve 
toplam istihdamın 
neredeyse yüzde 
30'unu sağlayan tarım 
sektörünün ihracât 
potansiyelinin bu 
rakamların çok daha 
üstünde olduğuna ve 
önümüzdeki yıllarda 
10 milyar dolarlık 
rakamların aşılacağını 
inandığını belirtti.

Haziran ayında 
enflasyon üretici 
fiyatlarında (ÜFE) 
yüzde 4.02, tüketici 
fiyatlarında (TÜFE) 
yüzde 0.34 oranında 
arttı. Haziran ayı 
itibarıyla enflasyon 
yıllık bazda ÜFE'de 
yüzde 12.52, TÜFE’de 
yüzde 10.12 arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2006 
yılı Haziran ayı Üreti
ci Fiyatları Endeksi 
(ÜFE) ile Tüketici 
Fiyatları Endeksi'ni 
(TÜFE) açıkladı. 2006 
yılı Haziran ayında 
2003=100 Temel 
Yıllı Üretjci Fiyat 
Endeksi'nde bir 
önceki aya göre 
yüzde 4.02, bir Önce
ki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 11.68, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
12.52 ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 4.97 artış 
gerçekleşti.
Tarım sektöründe 
yüzde -0.25 olan 
aylık değişim sanayi 
sektöründe yüzde 
5.08 olarak gerçek
leşti. Tarım sektörü 
endeksinde, bir 
öhc.ekryılın Aralık 
ayına göre yüzde 
7.03, bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 11.53 ve on iki 
aylık ortalamalara 
göre yüzde 3.85 artış 
gerçekleşti. Sanayi 
sektörü endeksinde 
ise Aralık ayına göre

Adabank’ı toytli 45 milyona aldı
TMSF, Uzan 
Grubu’ndan 
haczettiği yüzde 
99.99 oranındaki 
Adabank A.Ş. 
hissesini bugün 
satışa çıkardı. 
Hisseler The 
International 
Investor şirketine 
45 milyon 100 bin 
YTL’ye satıldı 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TMSF), 
Uzan Grubu’ndan 
haczettiği, yüzde 
99.99 oranındaki 
Adabank A.Ş.

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Reyhan PAZVANT

CL

yüzde 12.82, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
12.63 ve on iki aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 5.28 artış 
gerçekleşti.
ÜFE sonuçları 
sanayinin alt sektör
ler bazında değer
lendirildiğinde en 
yüksek aylık artış 
yüzde 13.32 ile ana - 
metal sanayi alt sek
töründe gerçekleşti. 
Sanayinin üç sek
töründen madencilik 
ve taşocakçılığında 
yüzde 5.13, imalat 
sanayinde yüzde 
5.37 ve elektrik, gaz, 
su sektöründe yüzde 
0.91 artış oldu. Bir 
önceki aya göre 
endekslerin en fazla 
artış gösterdiği alt 
sektörler, ana metal 
sanayi (yüzde 13 32). 
kok, kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürün
leri imalatı (yüzde 
13.26), metalik 
cevherler madenciliği 
(yüzde 10.21), 
mobilya imalatı 
(yüzde 9.59) ile kağıt 
ve kağıt ürünleri 
imalatı (yüzde 917) 

hisselerinin ikinci 
ihalesini dün 
saat 11:00’de 
TMSF Binası 
Konferans 
Salonu’nda 
gerçekleştirdi.
Muhammen bedeli 
60 Milyon YTL 
olan Adabank 
hisselerini 45 
milyon 100 bin 
YTL bedelle The 
International Investor 
şirketi satın aldı.
26 Haziran 2006 
Pazartesi günü 
düzenlenen ilk 

sektörleri oldu.
Buna karşılık giyim 
eşyası imalatı 
(yüzde -0.14) bir ay 
önceye göre endek
slerin en fazla ger
ilediği alt sektör 
oldu. Geçen yılın 
aynı ayına göre 
artışın en yüksek 
olduğu sanayi alt 
sektörleri; ham . . 
petrol ve doğalgaz 
çıkarımı (yüzde 
52.94), ana metal 
sanayi (yüzde 48.10), 
kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürün
leri (yüzde 46.50), 
metal cevheri maden 
ciliği (yüzde 36.34), 
tütün ürünleri (yüzde 
33.54), elektrikli 
makine ve cihaz 
imalatı (yüzde 
24.72) sektörleri- 
oldu. 2006 yılı 
Haziran ayında 
ehdekste kapsanan 
762 mâddeden; 
180 maddenin ortala
ma fiyatlarında 
değişim olmazken, 
487 maddenin ortala
ma fiyatlarında artış, 
95 maddenin ortala
ma fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşti.

ihalesinde alıcısı 
çıkmayan
Adabank Hisselerinin 
düzenlenen 
ikinci ihalesinde 
tek katılımcı 
olan Kuveyt 
menşeili 
The International 
Investor ödemeyi 
peşin olarak YTL 
cinsinden yapacak. 
Ödemenin yapıl
masının ardından 
hisseler, The 
International 
Investor’a 
devredilecek.

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Nil Sahra 
PAZVANT
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Gelinlik seçmenin 
püf noktalarını 

biliyor musunuz?
Tüm kızların çocuk
luktan itibaren 
düşünü kurdukları 
gelinlik, düğün hazır
lıklarında en keyifli bir 
o kadar riskli olanıdır. 
Evlilik günü gelip çat
tığında çocukluktan 
beri hayali kurulun 
modelin seçiminde, 
hayal kırıklığına 
uğramamak için 
modacıların önerile 
rine özen göstermek 
gerekiyor..
Modacı Ayşe 
Demirbağ, gelini gelin 
yapan en önemli 
unsurun gelinlik 
olduğunu, düğünün 
diğer detaylarından . 
daha önem verilen 
gelinliği seçerken 
bazı, noktalara 
dikkat edilmesi

I gerektiğini belirtti.
' Modşcı Ayşe 
| Demirbağ, yaşamının 
' bu. en özel, en ğuzel 
, gününde rüya gibi bir 

gelinliğin içinde
' masal prenseslerini 

andırmayı tüm genç 
kızların düşlediğini 
belirterek, "Ancak, 
genç kızların çocuk
luğundan beri hayal
lerini süsleyen ya da 
vitrinlerde gördüğü, 
dergilerde beğendiği 
bir gelinliği yalnızca 
istemek yeterli değil. 
Önemli olan kendi
sine yakışacak bir 
modelin ve tarzın 
belirlenmesi" dedi.
Seçilen gelinlik mod
elinin düğün konsep- 
tiyle ve diğer tüm 
detaylarla uyumlu 
olması gerektiğine 
işaret eden Ayşe 
Demirbağ, bir kır 
düğününde ağır 
işlemeli süslü bir 
gelinliğin abartılı 
duracağı gibi bir balo 
salonunda verilecek

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

görkemli bir davette 
de üzeri papatyalarla 
süslü bir gelinliğin 
yadırganacağını dile 
getirdi. Gelinlik mod
elinin seçiminde en. 
önemli unsurlardan 
birinin vücut yapısı 
olduğuna değinerek, 
"Kabarık mı yoksa 
düz bir modelin mi 
geline yakışacağına 
karar verilmesi 
gerekir" diyen Ayşe 
Demirbağ, seçilecek 
modelin şıklığının 
yanı sıra tüm kutlama 

.boyunca rahatlıkla 
giyilebilecek bir 
model olmasına da 
dikkat edilmesinin 
önemini vurguladı. 
Gelin adaylarına 
seslenen Demirbağ, 
"Hazır gelinliklere 
bakabileceğiniz 
modaevlerinde 
beğendiğiniz model
leri deneyebilir ve 
size yakışan çizgiler 
hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. 
Gelinliğinizi, tüm 
aksesuarlarıyla bir 
bütün olarak değer
lendirmeyi 
unutmayın.
Gelinliği gösteren 
en önemli unsur 
kumaşıdır. Her mod
ele, her kumaş olmaz. 
Aşırı süslemeler 
taşıyan bir gelinlik 
gelinliği gelinden ön 
plana çıkartır.
Gelinlikte kutlamaya 
uygun zerafet arayın 

ancak gelinliğe asla 
kendinizi gölgede 
bıraktırmayın" diye 
konuştu.
Sade çizgiler taşıyan, 

şık bir kumaşla 
çalışılmış gelinliklerin 
her zaman daha zarif 
göründüğünü, üst 
bedenin vücuda otur
duğu, eteklerin ise 
kabarık çalışıldığı 
modellerde en çok 
tafta, sert saten, 
organze ve tül tercih 
edildiğini de dile 
getiren Demirbağ, 
şunları söyledi: 
"Danteller, krepler, 
şifonlar, ince satenler 
ise romantik hatlar 
taşıyan düz kesim
lerdeki modeller için 
daha uygun.
Parlak, satenler yer
lerini artık matlara 
bırakıyor. Alıştığımız 
bembeyaz gelinlikler 
yerlerini kırık beyaz, 
kemik, uçuk pembe 
gibi pastel tonlara 
bırakabiliyor. Elişi , 
küçük motifler ve 
zarif işlemeler düz 
kumaşlarla hazırlanan 
gelinliklere zarif bir 
şıklık kazandırırken, 
kendinden desenli 
kumaşlar da sade 
çizgilerdeki mo 
dellerde tercih 
ediliyor. Gelinliklerin 
vazgeçilmezi duvaklar 
da gönümüzde yer
lerini taç, çiçek ya da 
benzeri aksesuarlara 
bırakabiliyor.

KAYIP
Bursa Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Dilge KILIÇ

KAYIP
Gemlik 

Kaymakamlığın’dan 
aldığım yeşil kartımı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
Yasemin İĞCİ

Bebeğinize banyoyu sevdirmenin yolları
Bebeğiniz ister banyo 
yapmaktan hoşlansın, 
ister hoşlanmasın, bu 
zamanı her ikinizin de 
hoşlanacağı, eğlenceli 
bir aktiviteye 
dönüştürmek 
mümkün. Onun hoşu
na gidecek oyunları 
bilmeniz keyif alması 
için yeterli olacaktır. 
Gün sona ererken 
yaptıracağınız bir 
banyo, bebeğinizin 
gevşemesini ve daha 
kolay uyumasını 
sağlar. Üstelik banyö 
zamanı, bebeğinizle 
geçirebileceğiniz en 
eğlenceli zamanlar
dandır. Birlikte pek 
çok oyun oynaya
bilirsiniz. Eğer sudan 
hoşlanmıyorsa, bu 
oyunlar ona suyu 
sevdirmenizde de 
yardımcı olacaktır. 
İşte bebeğinize banyo 
yaptırırken birlikte 
oynayabileceğiniz 
bazı oyunlar...
Şelale Bebeğinizi 
kaymayacak şekilde 
göğsünüzde tutarken, 
diğer elinizle biraz su 
alıp, bebeğinizin 
göbeğine hafif hafif 
damlatın. Damlalar 
halinde düşen su, 
çocukların çok hoşu
na gider.
Haydi yüzelim 
Bebeğinizi karnından 
tutup sanki yüzüyor
muş gibi hafif hafif 
suya sokup çıkarın. 
Bunu yaparken 
yüzünü suyun 
üzerinde tutmaya

özen gösterin. 
Şaplatmaca 
Bebeğinize elleri- g 
ni su yüzeyine 
vurarak nasıl 
şaplama sesleri 
çıkarabileceğini 
gösterin. Bu, 
çocukların en 
sevdiği oyunlar
dandır. Çıkan ses 
ye sıçrayan su 
onlar için büyük 
neşe kaynağıdır. 
Sünger oyunu 
Bebeğinizin küve
tine birkaç tane 1—
sünger atın.. Bebekler 
dokunmayı severler, 
sünger de yumuşak 
olduğu için, bebek 
için sıkıp oynayabile
ceği mükemmel bir 
banyo oyuncağıdır. 
Yaşrdaha büyük olan 
bebeklerse, plastik 
bardak ve kapları 
suyla doldurmaktan 
hoşlanırlar.
Ayrıca oyuncak çay
danlıklarla plastik 
şişeler ve hunilerle 
elekler de çocukların 
sevdiği oyuncaklar
dandır.
Köpük zamanı 
Bebeğiniz çok küçük 
değilse, bebekler için 
özel olarak hazırlan
mış banyo köpüğü, 
banyo anına keyif 
katar. Yalnız 
bebeğinizin kayma
masına dikkat edin. 
Ördeği kim sevmez 
ki?Suda yüzen oyun
cak gemiler, yelkenlil
er ve ördekler, 
çocuğunuzu onlara

ulaşmaya ve onları 
tutmayı çalışması . 
için teşvik eder. 
Paylaşmak gerek 
Banyoyu bebeğinizle 
paylaşın. Bebeğiniz j 
için, kendisiyle 
olduğunuzu bilmek 
rahatlatıcıdır. Ayrıca 
anne ve bebek arasın
daki dokunsal temas, 
her iki taraf için de 
hoş ve yakınlaştırıcı 
bir deneyimdir. Suyu 
bebek için uygun bir 
sıcaklığa getirin. 
Dirseğinizi suya 
sokarak sıcaklığı 
kontrol edebilirsiniz. 
Banyoya önce siz 
girip, eşinizden onu 
size vermesini isteyin. 
Banyodan çıkarken de 
bebeği sizden o alır
sa, daha rahat olur
sunuz. Bebeğinizi bir 
dakikalığına bile olsa 
suda yalnız bırak
mayın. Banyo desteği 
ve kaymayı önleyen 
lastiklerden kulla
narak tedbiri artıra- I 
bilirsiniz.
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Kalp krizleri tatilde artıyor
■ Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi (EOGÜ) 
Tıp Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Necmi Ata, kış 
aylarında daha sık 
rastlanan kalp kriz
lerinin tatil mevsi
minde çok belirgin 
bir şekilde arttığını 
söyledi.
ESOGÜ Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Necmi Ata, 
Prof. Dr. Bülent 
Görenek, Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Ünaldı ve 
Yrd. Doç. Dr.
Alparslan Birdane ile 
birlikte "Kalp Krizleri 
Tatillerde ve 
Bayramlar Artar" 
konulu basın toplan
tısı düzenledi. Ata, 
birçok bilimsel çalış
manın tatillerde, yılın 
diğer zamanlarına 
göre kalple ilgili 
ölümlerin daha fazla 
olduğunu gösterdiği
ni belirterek, 
"Muhtemelen bunun 
en önemli sebebi, bu 
sürelerde sağlıksız 
davranışların (sigara- 
içki, aşırı yeme ve 
tembellik) daha fazla 
olmasıdır" dedi. 
Kalple ilgili ölümlere, 
tatilde yoğun 
eğlence planlaması 
ile kalp krizi belirti
lerinin ihmal edilerek 
doktora başvurmakta

gecikmenin sebep 
olduğunu vurgu
layan Prof. Dr. Ata, 
"Tatil hayatında bazı 
kişilerde oluşan aşırı 
heyecan, diyet 
alışkanlıklarının 
terk edilmesi, aşırı 
alkol alımı, düzenli 
egzersizin terk 
edilmesi, hatta kalp 
ilaçlarının terk 
edilmesi en önde 
gelen kalp ölüm 
sebeplerindendir. 
Tatilde daha fazla ve 
daha sık yemek 
yediğimizi, yüksek 
kalorili 
beslendiğimizi kim 
inkar edebilir? 
Çok değişik sebe
plerle, eğlenelim

lz-.l-.k-.hlz
li <_ ı r\c ı ı ruıiLiuuıın, 

trafik ve saygısızlık
lar dolayısıyla daha 
fazla strese 
girdiğimizi herkes 
kabul eder. İyice 
yedikten sonra yatıp 
uzanmak ve kımıl
damamak, tembellik 
etmek hepimizin 
birinci arzusudur.

Toplum baskısından 
uzak, balkonda, plaj
da herkes sigarasını 
fütursuzca sayısız 
tüttürmektedir.
Yurdumuzda ise 
Ramazan ve Kurban 
bayramlarının kış 
aylarına rastlaması, 
soğuğun yaptığı kalp 
krizi riskini nerede 
ise ikiye katlar. 
Doğal olarak kişinin 
kalp krizleri zaten 
artmaktadır. Kırsal 
kesimde ise, 
kış aylarında iş 
yoğunluğunun 
neredeyse sıfıra iner. 
Çiftçi nüfusumuzun 
bu soğuk aylarda 
yeme dışında, 
başka bir işi hemen 
hnmnn hir vr.ktlİr 
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ve kilo artmasına 
sebep olur. Kış 
aylarında, hareketsiz 
hayat tarzında kan 
kolesterolünün 
yazlıkçılardaki 
sağlıksız beslen- , 
mede olduğu gibi 
arttığı tespit edildi" 
diye konuştu.

Sigara bağımlılığı yaşı düşüyor
Sigara bağımlısı 
çocukların yaşının 
giderek düştüğü 
belirtildi.
Bağımlılıktan korun
ma çalışmalarının 
daha ilkokul çağında 
başlaması gerektiğini 
bildiren uzmanlar, 
zira çocukların 13-14 
yaşlarından itibaren 
arkadaş çevresinin 
etkisi altına girdik
lerini ve onlara yak
laşmanın gittikçe 
zorlaştığını belirtiyor. 
İstatistiklere göre, 
çocuklar ilk sigar
alarını ortalama 
12 yaşında içiyor. 
Uzmanların tahmin
lerine göre, kayıtlara 
girmeyen pek çok 
9-10 yaşında sigara 
bağımlısı çocuk 
bulunuyor.
Bağımlılıktan korun
ma çalışmalarının 
ilkokul çağında 
başlaması bir 
gereklilik olmakla 
birlikte, bazı zorluk
ları da beraberinde 
getiriyor. Söz gelimi 
pek çok çocuk, 

ı sigara içen ebeveyn
leri için endişeye 

I kapılıyor ve onların 
hastalanıp öleceğini 
düşünmeye başlıyor, 
bu da psikolojilerini 
olumsuz etkiliyor. 
Diğer yandan, çocuk
lara sigaranın 
beraberinde getirdiği 
kalp krizi, kanser 
gibi hastalıklardan 
bahsedilmesi pek de

caydırıcı olmayabili 
yor. Uzmanlar bunun 
nedenini, bu yaştaki 
çocuklarda vücutları 
ile sigaranın zararları 
arasındaki bağlantıyı 
anlayabilecek kadar 
bilgi birikimi olma
masına bağlıyor. 
Dolayısıyla, bağım
lılıktan koruma 
çalışmalarında, 
çocukların vücutları 
ile ilgili bilinçlerinin 
arttırılması en önemli 
noktayı teşkil ediyor. 
Çocukların, aslında 
vücutlarının son 
derece sağlam bir 
mekanizma olduğu 
ama sigara ve diğer 
uyuşturucuların 
sağlıklarını bozup 
vücutlarını güçsüz 
düşüreceği konusun
da bilinçlendirilmesi 
gerekiyor. Ancak bu 
bilinçlendirmedin 
çocukların yaşlarına 
uygun anlatım şekil
leri kullanılarak 
yapılması büyük 
önem taşıyor.
Uzmanlara göre, 
küçük çocuklara 
sigaradan çektikleri 
her nefes ile ciğerler
ine giden nikotinin 

vücutlarına nasıl yer
leştiği görsel olarak, 
söz gelimi çizgi film 
izletilerek anlatıla- 
bilir. Daha ileri 
yaşlardaki gençler 
için ise çok daha et 
kili konular seçmek 
gerekiyor. Mesela, 
genç kızlara doğum 
kontrol hapı ile 
beraber sigara 
kullanmanın kalp 
krizi ve felç gibi 
ciddi rahatsızlıkları 
beraberinde 
getirdiği, genç erkek
lere ise sigara ve 
uyuşturucu bağım
lılığının iktidarsızlığa 
yol açtığı anlatılabilir. 
Uzmanlara göre, 
bunlar çok uç örnek
lemeler gibi gözük
mekte beraber, 
bu yaşlardaki genç
lerin ilgi alanı olan 
cinsel konularla ilgili ı 
örnekler olmaları 
açısından etkileme 
gücü en yüksek 
konular. Zira cinsel
lik gençler için en . 
ilgi çekici, neredeyse 
en önemli konu ve 
bununla ilgili 
rahatsızlıklara 
tahammülleri yok.

F

4

* ■'

|<
I

1

1

1

■■■

s W
| 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. Komi 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-|4 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 SİCİ. Müd. 513 14 14
Müftülük ' 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 8’6
Tekel Md. 513 10 42.
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 5.13 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT

î
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoglu-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.Sa.ğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65.29

TAKSİLER

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88'43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL"
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
• • • .  .................... .. v>
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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 

ar KLİMA ve BEYAZ EŞYA
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ , £

rnica ÇdÎvrh) Fakir fe>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

I



M9AYTAI
Mrff INŞ. LTD.ŞTI

"SAçklVlllk VE EsTETİk BİZİM İşİMİz"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

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
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ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
e-mail: bursa@birey.com

İdarenin mükellef ile diyalog kurması ve kaliteli ve etkin hizmet vermek amacı güdülüyor

W taifesi mİ ziyaretlerine haşladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kültür Festivalleri
* Bursa Uluslararası Festivali bu yıl 45. 

yılını kutluyor.
Uzun yıllar önce 6-7 Temmuz günleri kut- 

* lanan Bursa Festivali daha çok folklor 
içerikli idi.

Bursa Festivali başlamadan bir gün önce 
ise Gemlik Festivali yapılırdı.

Bursa Festivali’ne gelen yerli yabancı 
\ folklor ekipleri, önce Gemlik’te sahneye 

çıkarlardı. Devamı sayfa 7'de

Gemlik Vergi Dairesi yetkilileri esnafı 
gezerek sorunlarını dinledi. Esnaf, sey
yar satıcılardan yakındı, bu durumun 
haksız rekabete yol açtığını söyledi. 3’de

Anne dayağı korkusu 
cinayet işletti

Bursa'da, hırsızlık amacıyla girdiği kom 
şularının evinde yakalanınca 2 çocuk 
annesini 14 yerinden bıçaklayarak 
öldüren 13 yaşındaki çocuk gözaltına 
alındı. Çocuğun, "annesinden dayak 
yiyeceği" korkusuyla cinayeti işlediğini 
söylediği öğrenildi. Haberi sayfa 7’de

Ege ve Marmara’nın karanlıkta kalması Genel Müdürü götürdü

Itaıi Özsahin görevinden alımlı
Geçen Cumartesi günü Türkiye’nin batısın
daki 13 ilde yaşanan elektrik kesintisi 
nedeniyle açılan soruşturma ve inceleme 
kapsamında, soruşturmanın selameti 
açısından TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü İl hami Özşahin 
görevinden alındı. Haberi sayfa 8’de

OjûZEL W»î ffli
"İV' bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

' » A îp $ ^AYKENT oyun

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pasabahçeler 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

■n 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,
AAdempIi co> Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, özgüveni tamdır.
uunenuilck. 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 Eğltim-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Buluşma Erzurumlular Dernegi’ntlen siinnel şö
Gürhan ÇETİNKAYA

Kendini tanı... Mutlu ol...
Yaşamın renkleri.. 
Siyah, beyaz 
Gri pembe..
Bazen de flu..
Olsun..
Önemli olan nefes alabilmek..
Nefes alabilen insan sağlıklı insandır.
Ne demiş Kanuni Sultan Süleyman:
Halk içinde muteber bir nesne yok Devlet 

gibi.
Olmaya Devlet cihanda bir nefes sıhhat 

gibi.
Onun için; yaşamı doğru algılayıp, hedef 

leri doğru saptamak gerekiyor.
Para itenek..
Başarı gereklilik..
Sağlık mutluluk.
Ama önce işe kendini tanımakla başlaya

caksın..
Başlayacaksın ki yaşamı anlamlı kita

bileşin. Yaşamdan keyf alabilesin.
Çünkü; kendini tanıma, mutluluğun ilk 

yasasıdır.
Kendini tanıma, düşünce ile eylemin bir 

araya getirilmesidir.
Kendine güven, o zaman nasıl 

yaşanacağını göreceksin.
Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü 

bulursun.
Kendinizde düzen olmadıkça, dünyada 

düzen olmayacaktır.
Kendinizden başka, ulaşacağınız bir şey 

yoktur.
Kendinizden başka, kimse size barış 

getirmez.
Kendinize yardım etmekle, herkese 

yardım etmiş olursunuz.
Kendinizi bilmezseniz, başka neyi 

bilebilirsiniz?
Kendinizi değiştirebilirseniz, bir başka 

değişimin gerekmediğini göreceksiniz.
Kendinizle meşgulseniz, hiçbir şeye 

gereksiniminiz yoktur.
Kendi düşünce biçiminden başka hiçbir 

şey sınırlayamaz seni!
Başkalarını tanımak akıllılık, insanın ken

dini tanıması daha büyük akıllılıktır.
Gerçek bir arayış içinde olan kişi, kendisi

ni arayan kişidir.
Kişi, düzenli, olumlu, salt iyiliğe erdiği an 

mutludur.
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.
Ne olduğunu bilmek için, işe önce, ne 

olmadığını araştırıp-bilmekle başlamalısın.
Sahip olmadığınızı arayıp duracağınıza, 

asla kaybetmemiş olduğunuzu bulun.
Eğer gerçekten bulmak istiyorsanız, bir 

tek yeri kazmak zorundasınız: İÇİNİZİ!
Her ne ararsan kendinde ara.
Hiçbir şey, sizi, kendinizden daha mutlu 

edemez.
iradeye hakim olmanın yolu "bilgi" den ve 

"kendini tanımak" tan geçer.
Dünyayı kendi eseriniz olarak görün ve 

özgür olun!
Düzen ve uyumu içinizde aramalısınız.
Önemli olan ne yaptığınız değil, ne yap

maktan vazgeçtiğinizdir.
Vazgeçmiş olduklarınız önemli değildir. 

Vazgeçmemiş olduğunuz nedir? Onu bulun 
ve ondan vazgeçin!

Farkına varmadan başkalarını aldatmak 
ne kadar güçse, farkına varmadan kendini 
aldatmak da o kadar kolaydır.

Korku, kaygı ve nefrete, düşüncelerimde 
ve hayatımda yer yok.

Korku insanı köleleştirir.
Korku ve açgözlülük, aklın kötü kullanıl

masına neden olur.
Daha yükseğe erişmek, ancak daha aşağı- 

dakinden kurtulmakla olanaklı olabilir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Erzurumlular 
Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği geleneksel 
olarak her yıl 
düzenledikleri 
sünnet şölenine 
hazırlanıyor.
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın, 
vatandaşların 
sünnet olacak 
çocuklarının 
isimlerini
10 Temmuz 2006 
gününe kadar 
Erzurumlular

Felaketlerden ders alınmıyor
10 kişinin hayatını kaybettiği sel yıktı geçti zarar milyonlarca YTL
Son iki günde 10 
kişinin hayatına 
malolan sellerin 
bilançosu netleş 
meye başladı, 
ilk tespitler milyon
larca YTL zarar işaret 
ediyor. Selden en 
ağır darbeyi Doğu 
Karadeniz aldı. 
Yurdun doğusundan 
batısına birçok ilde 
etkili olan sel ve 
heyelan can almaya 
devam ediyor. 
Manisa’nın Alaşehir 
llçesi’nde, 
Uluderbent Deresi 
sularına kapılan 
4 çocuktan 1 ’i öldü, 
3’ü ise kayıp. 
Son iki günde 10 
kişinin hayatına 
malolan sel ve heye
lanın bilançosu da 
netleşmeye başladı. 
İlk tespitler milyon
larca YTL zarara 
işaret ediliyor. 
Selden en büyük 
zararı gören yer ise 
Doğu Karadeniz. 
Hafta sonundan bu 
yana doğu ve batı 
illerinde büyük zarara 
yolaçan sağanak 
yağışın bilançosu 
henüz rakamlarla 
tespit edilmedi. 
Ancak Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığı ile 
yerel yönetimlerin 
çalışmaları sonucu 
elde edilen ilk 
tespitler bilançonun 
ağırlığını ortaya 
koyuyor.
Selden en çok etkile
nen yerlerden olan

Derneğine 
kayıt ettirmelerini 
istedi.
Erzurumlular 
Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği olarak 
bu yıl 4. ncü 
Sünnet Şölenine 
hazırlandıklarını 
duyuran 
Kadir Özaydın, 
şölenin 17 Temmuz 
2006 Pazartesi günü 
saat 14.00 de 
Pembe Köşk Düğün 
Salonunda yapıla
cağını duyurdu.

Giresun’un Yağlıdere 
İlçesi’ndeki zemin 
katta bulunan bütün 
ev ve işyerlerini su 
bastı. Yıkılma tehlike
si nedeniyle birçok 
ev boşaltıldı. Espiye 
llçesi’nde de çok 
sayıda bina selden 
zarar gördü.
Keşap ve Çanakçı 
ilçelerinde ise birçok 
köprü yıkıldı.
Sel ve Heyelan’ın 
Rize’deki bilançosu 
ise 1 milyon YTL 
olarak açıklandı. 
İlde çökme tehlikesi 
bulunan 39 ev tama
men 20 ev de geçici 
olarak boşaltıldı.
FELAKETLERDEN 
DERS ALINMIYOR 
Trabzonda ise sel 
Sürmene, Of ve 
Hayrat ilçelerini 
etkiledi. Of’un 
Cumapazarı 
beldesindeki derenin 
taşması sonucu 
belediye binası, 
ilköğretim okulu ve

işyerleri su altında 
kaldı. Cumapazarı 
beldesi içmesuyu 
arıtma tesisi ile 
kanalizasyon hattı da 
kullanılamaz hale 
geldi. 12 kilometrelik 
yolun zarar gördüğü 
seldede 2 ev 
yerle bir oldu. 
Sel ve heyelan 
nedeniyle Ordu ve 
ilçelerinde 300’e 
yakın ev ve işyerini 
su bastı. 3 evin 
yıkıldığı Ordu’da bazı 
binalar da boşaltıldı. 
Van’ın Çaldıran

İlçesi’ni vuran sel 
felaketindeyse 
yaklaşık 50 ev hasar 
gördü. İlçedeki tarım 
alanlarında da zarar 
büyük. Bitlis ve 
Muş’ta da onlarca 
ev su altında kaldı, 
çok sayıda hayvan 
telef oldu. Sağanak 
yağış batıda, en çok 
Kırlareli’de ve 
Tekirdağ Çorlu’da 
hasara yol açtı. 
Kamu binaları da 
dahil olmak üzere 
çok sayıda 
evi su bastı.
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İdarenin mükellef ile diyalog kurması ve kaliteli ve etkin hizmet vermek amacı güdülüyor h YazıYORUM

teli Dairesi esnaf ziyaretlerine teldi Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Sakın ola ki!

Gemlik Vergi Dairesi yetkilileri esnafı gezerek 
sorunlarını dinledi. Esnaf, seyyar satıcılardan yakındı, 

bu durumun haksız rekabete yol açtığını söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Vergi 
Dairesi bir ilke 
daha imza atarak 
ilçede faaliyet 
gösteren vergi 
mükelleflerine 
yönelik ziyaret 
başlattı.
Vergi Dairesi ile 
mükellef arasında 
iyi diyalog zemini 
oluşturmak, 
idarenin mükellefe 
daha iyi, kaliteli 
ve etkin hizmet

amacıyla düşünülen 
gezilerin ilki 
dün başladı.
Vergi Dairesi 
ı/lüdür Yardımcısı 
ı/lithat Önalan 
le Tarama 
(ontrol Servis 
?efi İbrahim 
Bodur önce Minibüs 
Sarajı etrafındaki

ettiler.
ı ziyaretlerde 
ı büyük

olduğu ortaya 
çıkarken önlem 
alınmamasının 
haksız rekabete 
yol açtığı ileri 
sürüldü.
Vergi veren 
esnafın işyerinin 
karşısında 
seyyar araba 
ile gıda satışının 
engellenmesi 
de şikayet 
konusu olurken 
bir çok işyerinin 
ruhsatsız olması da 
vergi veren esnafı 
rahatsız ettiği 
belirtildi.
Vergi Dairesi’nden 
esnafın beklentileri 
neler olduğu da 
sorulan ziyarette 
yeni çıkan 
yasalarla 
cezaların çok 
ağır olduğu ve 
özellikle miktar 
ne olursa olsun 
mutlaka fiş 
verilmesi gerektiği 
hatırlatıldı. 
"Mükellef 
demek sadece 
sorumluluk değil,

aynı zamanda vatan
daşlık görevi" 
olduğu da hatırlatılan 
ziyarette esnafın 
Vergi Dairesi ile olan 
ilişkileri hakkında da 
görüşler alındı. 
Bir çok esnaf işlerini 
muhasebeciler 
aracılığıyla 
gördüklerini 
belirterek, 
"Onlar bizden ne 
istiyorsa biz yapı 
yoruz, Vergi Dairesi 
ile karşı karşıya 
gelmiyoruz" dendi. 
Esnafla yüz yüze 
başlatılan ilk ziyarette 
memnun kaldıklarını 
ifade eden Vergi 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı Mithat 
Önalan ile Tarama 
Kontrol Servis 
Şefi İbrahim Bodur, 
ziyaretlerin 
süreceğini söylediler.

Bu gün Türkiye’de siyasetin yaptığı çalkan
tı, ister Başbakan Erdoğan, ister eşi türbanlı 
bir başka AK partilinin Cumhurbaşkanı 
seçilmesinin ülkeyi büyük bir siyasi krize 
sokacağını net olarak gösteriyor...

Çankaya laik cumhuriyet için bir sem
boldür...

Oraya türbanlı eşi olan birinin çıkması, ge 
rilimin sürekli olacağı anlamına gelecektir. 
Halkın çoğunluğu ve bir çok kuruluş bunu 
kabul etmeyecektir. Bu bir kere böyle biline...

Türban ile ilgili olmamasına rağmen Turgut 
Özal’ın Cumhurbaşkanlığına çıkışından sonra 
Demirel hayatı ona zehir etmişti...

Üstelik, Demirel’in ki tamamen muhalefet 
kaynaklı bir direnmeydi..

CHP, başı türbanlı eşin kocası 
Cumhurbaşkanına çok daha sert davranacak 
ve çıktığına pişman edecektir..

Bir de Silahlı kuvvetlerin, Anayasa 
mahkemesi. Danıştay kısaca Adalet kuru
luşlarının, Üniversitenin, YÖK’ün direnişini 
ekleyin..

Genel kurmay Başkanı haftalık buluşmaları 
reddetmesi, Tatbikatlara Cumhurbaşkanı’nı 
davet etmemesi, Diğer kuruluşların 
Cumhurbaşkanını davet edip eşini davet dışın-, 
da bırakması, Çankaya’da ki resepsiyonların 
bu kuruluşlarca boykot edilmesini bir 
düşünün..

Hiç kıymet verilmeyen, sayılmayan bir kişi 
orada ne kadar onurlu olarak oturabilir bilmi 
yorum..

Sayın okurlar ben fala bakıp konuşmuyo
rum, bütün bunlar ve hatta daha ağırları bu 
ülkede yapılacaktır..

Yeni bir Cumhuriyet savaşı ortamına soku
lacak olan Türkiye bunu kaldıramaz, her yön
den sarsılır, çöker.

Bürokrasi işlememeye başlar...
Ekonominin çarkları dönmez.. İstikrar bozu

lur..
İnadına, bütün bunları bile bile yapacak kişi 

Ak parti içinde vardır..
. Köşk’e çıkacak eski liderine veya kendi 

içinden çıkan bir milletvekiline karşı 
sergilenecek böyle bir muhalefete tepki 
gösterecek AK partililerde hırçınlaşacaktır..

Bu anlattığımız kısır döngü bu ülkeyi 
mahvettiği gibi, bunu deneyen kişiye de 
mahveder. İş o kadar kolay değildir..

Benim 356 milletvekilim var 
Cumhurbaşkanını ben seçerim demek, kendini 
bilmemek, tartmamak demektir.

Yüzde 30 oy ile iktidara gelenler, onlara oy 
vermeyen yüzde 70 çoğunluğu karşısına ala
maz.

Alırsa ne olur derseniz, geçmişe bak
malılar. Bu iş o kadar ucuz değil..

Sırf, türbanlı eşini Çankaya’ya çıkartıp sem
bolik bir zafer kazanacağını sananlar, 
Türkiye’yi bu kadar germek günah değil mi. ?

Kişi başına 10 bin dolar hedefine ulaşma 
sözü veren Başbakan Erdoğan, Çankaya 
uğruna bu ülkenin ekonomisini bozmayı ken
disine yakıştıracak mı ?

Bu gün Türkiye’nin içinde bulunduğu şart
lar da, böyle bir gösteriye değer mi?

Hem de bunu denemiş bazılarının perişan
lığını tarih kitapları yazıyor.

Yoksa oraya bir kara sayfa daha mı ekleye
ceğiz ?..

Yanlışlık yapanlar, “o an için aklım durmuş
tu “derler...

Kafalarını taştan taşa vururlar, ama tren 
kaçmıştır...

Hayrola...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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2006-2007 eğitim ve öğretim yılına yetiştirileceği duyurulan okul arsasında MHP’liler basın açıklaması yaptı

“Burada okul görebilene aşkolsun”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çevre yolu dışında yer 
ayrılan ve 2006-2007 
öğretim yılına yetişti 
rileceği duyurulan 
ilköğretim Okulu 
arsasında basın açıkla
ması yapan MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, "Bu 
atlayanlar öğrenci mi 
olacak, burada okul 
görebilen bize de 
söylesin, Lale Kemal 
kılıç İlköğretim okulu
na kayıt yaptıranlara 
ismini Çınar İlköğretim 
Okulu dedikleri okulun 
bitmesi halin de nakil 
yapacaklarına dair 
imza alıyorlar" diyerek 
AKP'nin okullar için 
verdiği sözlerin 
karşılığının bu görün
tüler olduğunu 
söyledi.
İlçe içindeki İlköğretim 
okullarından sadece 
ikisinin ikili öğretim 
yaptığını ifade eden 
Mehmet Kayaoğlu, 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte yap
tığı basın açıklamasın
da Başba kanın gele
cek döneme tek öğre
timle girileceğini 
duyurmasına 
tepki gösterdi.
Bunların yapılabilmesi 
için Gemlik'te ilköğre- 

Ltim'de 200, ortaööre- 

timde ise 60 dersliğe 
ihtiyaç olduğunu 
söyleyen Kayaoğlu, 
"Bu gerçekler sadece 
Genilik'in değil tüm 
Türkiye'nin gerçek
leridir" dedi.
TEK BİR ÇİVİ 
ÇAKILMADI 
AKP'nin "Aldatma ve 
Kandırma Politikaları” 
ile halka sadece 
vaatlerde bulunmaya 
devam ettiğini belirten 
Kayaoğlu, "Yaklaşık 
dört yıldır ilçemize 
kalıcı tek çivi çak
mayan AKP'nin yerel 
ve genel yöneticileri de 
genel başkanları gibi 
vaatlerde bulunuyor
lar. Bunlardan birisi de 
geçtiğimiz aylarda 
çevre yolu üzerindeki 
ilköğretim okulunun 
2006-2007 eğitim ve 
öğretim yılına yetiştire
ceklerini, lise yapımı 
için Milli eğitim Bakan 
lığına devredilen Sunğ 
ipek arazisi üzerindeki 
hazır binaların okula 
dönüştürülmesi için 
ödenek çıkartılacağını 
söylemişlerdi. Yine 
2005 yılında Cumhuri 
yet İlköğretim Okuluna 
18 derslik, Atatürk 
İlköğretim okuluna ise 
12 derslik ilave yapımı 
nın programa alındı 
ğını belirtmişlerdi. Biz

bu güne kadar bu okul 
ve ek derslikler ile ilgili 
gazetelerde ne bir İha 
le haberi, ne de temel 
atma haberi gördük^ 
Şu anda da gördüğü 
nüz arsa hala boş 
duruyor. Burada bir 
okul görebilen varsa 
nasıl gördüğünü anlat
sın da biz de görmeye 
çalışalım" dedi. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in çevre 
yolundaki kazalar ve 
tedbirleri konusunda 
MHP'nin yaptığı açıkla
mayı "siyasi rant 
peşindeler” şeklinde 
eleştirdiğini hatırlatan 
Kayaoğlu, bu eleştirme 
de Karayollarının 
Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı olduğunu bunun 

da hangi meseleyi ne 
şekildç. takip ettiğini 
gözler önüne serdiğini 
söyledi.
Enver Şahiıv'in Anka 
ra'da ilçenin hiçbir 
işini takip etmemiş 
olabileceği için bu 
şekilde açıklama yap
tığını sözlerine ekleyen 
Kayaoğlu "Karayolları 
nın Bayındırlık Bakan 
lığına bağlı olduğunu 
dahi bilmiyor, DSP, 
MHP, ANAP tarafından 
oluşturulan 57 nci 
koalisyon hüküme
tinin, Türkiye'nin 
geçirdiği iki büyük 
depreme ve jki büyük 
krize rağmen ilçemize 
kazandırdıklarını 
defalarca açıkladık. 
Bunu her platformda 

tartışmaya da hazırız. 
Bizin o günlerdeki 
yatırımlarımızı her git
tikleri yerde, 'Bursa 
nın ödediği vergilerin 
üçün biri hizmet olarak 
geri dönüyor’ şeklinde 
eleştiren AKP, 2005 
yılında aldığı vergilerin 
onda birini, 2006 yılın
da ise yirmialtıda birini 
yatırımlar için geri 
getirebilmiştir. Şimdi 
bizi eleştirenlerin 
söyleyebilecekleri tek 
bir söz vardır, o da 
özür dilemektir" dedi. 
MHP'nin iktidar ortağı 
olduğu günlerde çevre 
yolunun yeni açıldığını 
ve beraberinde bir çok 
sıkıntıları da getirdiğini 
hatırlatan Kayaoğlu, 
"Biz önlemler için, o 

günkü koalisyon ortak
ları, Belediye Başkanı ’ 
Mehmet Turgut, bazı 
sivil toplum kuruluşları 
ve hatta mecliste 
grubu bulunan CHP 
dahil birlikte bir dizi 
görüşmelerde bulun
muştuk. Yine belediye 
başkanının da dahil 
olduğu bir heyetle 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğünü ziyaret 
ederek hangi kurumun 
neler yapacağımızı 
görüşmüştük. 
Karayolları, mevzuat
ları gereği sadece 
ikaz lambaları 
koyabileceğini, diğer 
çözümlerin ise 
belediye tarafından 
yapılması gerektiğini 
belirttiler ve ikaz 
lambalarını derhal y 
yaparak o zaman en 
çok kazaların olduğu 
o geçitte kazaların ■ 
önüne geçtiler. 
AKP"in ilçe- başkanı 
o günlerdeki kurumlar 
ve kuruluşlar 
arasındaki uyumlu 
çalışmalarımızı göre
bilmiş olsaydı, bugün 
kendi partisi içindeki, 
birbirine muhalif 
gurupları uyumlu 
hale getirerek tek ses > 
haline getirebilirdi 
kanaatindeyiz" 
diye konuştu.

t
Her Çeşit Emlak

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Gedelek Köyü altı Orhangazi'den

h. ' Tel : (0.224) 586 52 66 
ORHANGAZİ

l

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Balıkpazârı’nda 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
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova. 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa

Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

£

______________________
Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve I

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve
Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER S GORTA
Mac/de ÖZ4LP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 .
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Petrol-lş: 3 Karadenizspor: 2
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Olgunlar Turnuvası 
B grubunda dün 
oynanan maçta 
Petrol-iş, 
Karadenizspor'u 
3-2 yendi.
Son maçlarına 
çıkan Karadeniz 
ve Petrol-lş, 
oynadıkları iki 
maçta da puan 
alamamışlardı. 
Maça iyi 
başlayan takım

Karadenizspor 
oldu. Rakip 
kaleye galibiyet 
için yüklenen yeşil 
beyazhlar beklediği 
gole 16 dakikada 
Bülent'le ulaştı. 
Golden sonra 

-ataklarını sıklaştıran 
Karadenizspor 
25 dakikada 
Dursun'la 2-0 
öne geçti.
Yediği gole 1 
dakika sonra 
26'da cevap

Hasan'la cevap 
veren Petrol-lş 
ilk yarıyı 
2-1 yenik kapadı. 

İkinci yarıda 
daha etkili bir oyun 
sergileyen 
Petrol-lş, 41'de 
Secaattin'le 
durumu 2-2 
yaptı.
57'de yine 
Hasan'la bir gol 
bulan Petrol-lş 
son maçını 
3-2 galip bitirdi.

KARADENİZSPOR

REGAl* NOVtfOK 
BİLGİSAYAR

BB
527 $ + K.D.V. 

boşlayan fiyatlarla

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

^775 $ + K.D.V.
boşloyoıı fiyollorla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ ^“CCOT

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop.

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

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, hem de

s ADSL aboneliği bir arada

HEDİYE?
DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

II AlilMU Mil AIA lifi M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
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Gençlik Kampı’nda yaşama sevinci Ali Şan coşturdu
Sempatik tavırları ve 
sunumlarıyla, her an 
gülümseyen yüzüyle, 
milyonların beğenisi* 
ni toplayan sunucu 
İkbal Gürpınar ile 
psikolog Öznur 
Ozdoğan, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin Ürünlü’deki 
Gençlik Kampı’nda 
gençlere yaşama ve 
yaşatma sevincini 
anlattı.
Tatil imkanı olmayan 
öğrencilere yönelik 
Büyükşehir Belediye 
si’nin ürünlü’deki 
Gençlik Kampı’na 
konuk* olan sunucu 
İkbal Gürpınar, 
gençlerle sohbet 
edip, şiir okuyarak, 
kent gönüllüsü 400 
gence muhteşem bir 
gece yaşattı. 
“Benim hala 
umudum var” 
TRT’de ve birçok özel 
televizyonda program 
hazırlayıp sunan 
İkbal Gürpınar, 
gülücükler saçan 
yüzüyle, gençlerle 
“Yaşama ve Yaşatma 
Sevinci” konulu 
söyleşi yaptı.

Gençlerin coşkusunu 
görünce çok heye
canlandığını belirten 
İkbal Gürpınar, 
"Benim genç arkadaş 
larım sîzleri görünce, 
sîzlerle böyle gönül 
günüle olunca yüre 
ğim bir bilseniz ne 
kadar hoş oluyor. 
Bizi ülkemizin ve 
şehirlerimizin gele
ceği adına o kadar 
çok umutlandırıyor
sunuz, o kadar çok 
yüreklendiriyorsunuz 
ki bilemezsiniz. Siz 
ler, ülkemizin gele
ceğine umutla bak
mamızı sağlıyor
sunuz. Sizleri görün 
ce kitabımın başlığı 
aklıma geldi. Benim 
hala umudum var.

Kent gönüllüsü 
olmak için burada 
yaptığınız kamptaki 
heyecanınızı görünce 
kendi kendime ülkem 
adına ‘Benim hala 
umudum var’ diye 
mırıldandım" dedi. 
“Ben kampınızın bu 
kadar güzel olabile
ceğini hayal 
edemedim” 
Söyleşisinde "Ben 
kampınıza konuk 
olarak davet edildi 
ğimde, inanın ki bu 
kadar güzel bir ortam 
la karşılaşacağımı 
hayal bile edemedim. 
Gerçekten çok güzel 
bir ortama sahipsiniz, 
sizin için her şey 
düşünülüp yapılmış 
burada. Burada heye

can dolu bir hayat 
var, burada gülüm
seyen, yaşama ve 
yaşatma sevinciyle 
dopdolu yürekler 
var" şeklinde konu 
şan Gürpınar, genç 
lere bu imkanı sağla 
yan Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’e 
teşekkür etti. 
Gürpınar’ın dışında 
Ankara Üniversitesi 
Psikoloji-Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. öznur Özdo 
ğan da, ‘Yaşama ve 
Yaşatma Sevinci’ 
konuşmasıyla genç
leri bilgilendirdi. 
Gençlere yaşama 
sevinci ile birlikte 
mutlaka yaşatma 
sevinçlerine de sahip 
olmaları gerektiğini 
vurgulayan Özdoğan, 
“Yaşama ve yaşatma 
sevinci hayatımızın 
her anında varolması 
lazım. Hayatımızı 
anlamlı kılan şeylere 
ancak yüreğimizin 
sesini, kalbimizin 
derinliklerindeki 
şarkılarını dinleyerek 
ulaşabiliriz" dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
düzenlediği 45. 
Uluslararası Bursa 
Festivali kapsamın
da Gürsu’da gerçek
leştirilen ücretsiz 
halk konserinde 
sahne alan Ali Şan, 
sevenlerine keyifli 
saatler yaşattı. 
Gürsuluların büyük 
ilgi gösterdiği kon
serde 2 saat 
sahnede kalan Ali 
Şan, yaklaşık 5 bin 
hayranıyla buluş
tuğu gecede hem 
coştu, hem 
coşturdu.
Gürsu Meydam’nda 
gerçekleştirilen kon
serde, 7 yıl aradan 
sonra bir araya 
geldiği BursalI 
hayranlarıyla hasret 
gideren Ali Şan, sah
neye 2 vokalisti ve 
13 müzisyenden 

oluşan orkestrasıyla 
çıktı. Bazı şarkılarda 
çaldığı davuluyla 
izleyenlere şov 
yapan başarılı 
sanatçı, konser 
boyunca kendi 
parçalarının yanı 
sıra, farklı yöreler
den çok sayıda 
türkü seslendirdi. 
Sempatik tavırlarıyla 
büyük alkış alan Ali 
Şan, sahnenin dört 
bir yanında yer alan 
hayranlarından 
bazılarını sahneye 
çıkararak, birlikte 
oynadı.
“Odam Kireç 
Tutmuyor” türküsü 
nü okurken, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in yanına 
giderek mikrofon 
uzatan Ali Şan, 
başkanla birlikte 
düet yaptı.

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 .

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE ■ ■ ■ '<• ■ 

.HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Anne dayağı tofau cinavel isletti Güne Bakış
Kadri GÜLER

Bursa'da, hırsızlık 
amacıyla girdiği 
komşularının 
evinde yakalanınca 
2 çocuk annesini 
14 yerinden 
bıçaklayarak öldüren 
13 yaşındaki 
çocuk gözaltına 
alındı. Çocuğun, 
"annesinden 
dayak yiyeceği" 
korkusuyla cinayeti 
işlediğini söylediği 
öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım İlçesi 
Akçağlayan Mahallesi 

‘ Güney Sokak'ta 
oturan Akile Atış (48), 
.evinde yalnız 
olduğu sırada 
14 yerinden» 
bıçaklandı ve 
cama çıkarak 
"imdat" diye 
bağırmaya başladı. 
Atış, sesleri 
duyarak eve 
gelen komşuları 
tarafından ölü 
olarak bulundu. 
Olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatan Asayiş

Şube Müdürlüğü 
Cinayet Bürosu 
dedektifleri, olayın 
hemen ardından 
kayıplara karışan, 
okuduğu ilköğretim 
okulunda agresif 
davranışlar 
sergileyerek 
sınıfını değiştiren 
13 yaşındaki A.Y'yi 
takibe aldı. 
Gözaltına alınan 
A.Y, olayı polislere 
ayrıntısıyla anlattı. 
A.Y'nin yedek 
anahtarını bildiği 
3. kattaki komşusu
nun evine ilk 
girişinde 4 YTL 
aldığı, ikinci 
girişinde 5 YTL aldığı 
ve üçüncü 
girişinde de 20 YTL 
çalarken Akile Atış'a 
yakalandığı belirlendi. 
A.Y'nin ifadesinde, 
Atış kendisinin 
kaçmaması için 
evin kapını 
kilitleyince korkuyla 
mutfaktan aldığı 
bıçağı 14 kez kadına 
sapladığını söylediği 
belirtildi. Cinayetin

Kültür Festivalleri

ardından olayı 
sadece küçük 
kardeşi B'ye 
anlattığını

, söyleyen ve 
kimseye 
söylememesini 
isteyen A.Y'nin 
hiçbir şey olmamış 
gibi okuluna 
devam ettiği, 
agresif davranışlar 
sergileyince 
sınıfının değiştirildiği 
öğrenildi.
Hırsızlık yaparken 
yakalanınca 
annesinden 
korktuğu için 
panikle cinayeti 
işlediğini söylediği

Akile Atı^ 
14 yerinden bıçakla
narak öldlrüldü

belirtilen A.Y, 
cinayet bürosu 
ekipleri tarafından 
Çocuk Şube 
Müdürlüğü ekiplerine 
teslim edildi.

Gemlik Festivallerinin mimarı rah
metli Muarrem Atasoy’du.

Atasoy’un başında bulunduğu Gemlik 
Turizm Derneği aracılığıyla bu organi
zasyonu yıllarca Gemlik’e kazandırdı.

Bursa Festivali folklor festivalinden 
giderek bir müzik ve kültür festivaline 
dönüştü. *

Folklor yanında, Türk Sanat Müziği, 
Batı müziği, Halk müziği, Klasik Sanat 
müziği gibi müziğin her çeşidini ünlü sa 
natçıların konserleriyle sunarken, bir 
yandan da resim ve fotoğraf sergile 
riyle de festivali zenginleştirmeyi bildi.

Bu yıl Büyükşehir Belediyesi bu 
etkinlikler kapsamında geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü akşamı Türk Sanat 
Müziğinin ünlü sesi Muazzez Ersoy’a 
ilçemizde konser verdirdi.

Bu tür popilist konserler büyük ilgi 
görüyor.

Görüyor da Bursa da yaşanan Kültür 
etkinliklerine Gemlikliler ne denli 
katılıyor bilmem.

Bence katılım çok az.
Bu konuda Büyükşehir gerekli 

tanıtımları ilçelerde yapmıyor. Ayrıca bu 
etkinlikler için özel araç koysa sanırım 
katılım ilçelerden de büyük olacak.

Toplumların kültürel gelişmişliklerine 
katkı için bunlar da düşünülmeli.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus DOĞALGAZ 
KOMBİ

ISISAN
AKILLI ISITMA

KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

SİSTEMLERİ
YETKİLİ BAYİİ

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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Ege ve Marmara’nın karanlıkta kalması Genel Müdürü götürdü
10

llhami Ozşahin görevinden alındı
1

Türkiye Elektrik 
İletim Anonim 
Şirketi (TEİAŞ) 
Yönetim Kurulu 
ve Genel Müdürü 
llhami Özşahin 
görevinden alındı. 
Geçen Cumartesi 
günü Türkiye'nin 
batısındaki 13 
ilde yaşanan 
elektrik kesintisi 
nedeniyle açılan 
soruşturma ve 
inceleme 
kapsamında, 
soruşturmanın 
selameti açısından 
TEİAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı 
ye Genel Müdürü 
llhami Özşahin 
görevinden alındı. 
Özşahin, 2003 
yılından beri 
TEİAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 
ve Genel Müdürlüğü 
görevini 
yürütüyordu 
HİLMİ GÜLER- 
KESİNTİYLE İLGİLİ 
SORUŞTURMA 
BAŞLATILDI

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
Cumartesi günü 
Türkiye’nin 
batısındaki 
13 ilde yaşanan 
elektrik kesintisiyle 
ilgili, geniş çaplı 
inceleme ve 
soruşturma 
başlatıldığını 
söyledi.
Bakan Güler, 
soruşturmanın daha 
rahat yürütülebilme
si için bir kişinin de 
açığa alındığını 
bildirdi.
Bakan Hilmi Güler, 
Azerbaycan Maliye 
Bakanı Samir 
Şerifov ile 
görüşmesinin 
ardından, basın 
mensuplarının 
geçtiğimiz 
Cumartesi güne 
Türkiye'nin 
batısındaki 
13 ilde yaşanan 
elektrik kesintisiyle 
ilgili sorularını 
yanıtladı.

Açığa alınan 
görevlinin kim 
olduğunun 
sorulması üzerine 
Güler, "Bunu şu an 
açıklamayı doğru 
bulmuyorum" dedi. 
Ayrıca Yap-İşlet 
ve ötoprodüktör 
santralların 
özellikle doğalgaz 
fiyatlarıyla ilgili 
sıkıntıları 
bulunduğunun 
hatırlatılması 
üzerine Güler, 
konuyla ilgili 
özel sektörün yazılı 
ve sözlü görüşlerini 
aldıklarını ve 
almaya da devam 
ettiklerini belirtti. 
Bakan Güler, 
"Bunları değer
lendiriyoruz.
Bu değerlendirme 
yeni başlamadı, 
aylar önceden 
başladı. Önerilerini 
Maliye Bakanlığı 
başta olmak üzere 
ilgili bakanlıklarla 
görüşüyoruz" 
yanıtını verdi.

II

“OSS’yi kaldırabilecek güç yok”
YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Erdoğan 
Teziç, Türkiye'de 
ÖSS'nin kalkmasını 
gerçekleştirecek bir 
gücü göremediğini 
söyledi.
Erdoğan Teziç, 
Türkiye'nin 
Yükseköğretim 
Stratejisi raporuna 
ilişkin bilgi vermek 
amacıyla 
düzenlediği basın 
tçplantısında, 
taslağı hazırlama 
nedenlerini ve 
taslakla ilgili 
görüşlerini anlattı. 
Raporu 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'e sunduklarını 
hatırlatan Teziç, 
raporun bir yasa 
taslağı değil, 
yükseköğretimle 
ilgili bir düşünce 
zemininin oluşturul
ması niteliği 
taşıdığını kaydetti. 
Raporu üniversitelere 
göndereceklerini,: 
üniversitelerin 
görüşlerini de 2.5 ay 
içinde YÖK'e ilete
ceklerini bildiren

Teziç, raporda, 
yükseköğretime 
giriş sistemi 
konusunda da 
önerileri bulun
duğunu kaydetti. 
Teziç, "ÖSS'nin 
kaldırılmasını mı 
tavsiye ediyor
sunuz?" sorusu 
üzerine de, "ÖSS'nin 
kalkmasını gerçek
leştirecek bir gücü 
ben Türkiye'de 
göremiyorum. 
Ama bunun yapılış 
biçimiyle düşünceler 
oluşturulabilir" 
diye konuştu. Özeti 
basına dağıtılan 
raporda öne çıkan 
önerilerin bazıları: 
-Ortaöğretimi bitirme 
sınavı konulmalı

-10. sınıf sonunda 
alan belirleme ve 
yönlendirme sınavı 
olmalı 
-Yükseköğretime 
seçme ve yerleştirme « 
sistemi yeniden 
düzenlenmeli
-ÖSYM yeniden YÖK • 
bünyesine alınmalı 
-YÖK'ün bugünkü 
yetkileri Üniversitel
erarası Kurul, bazıları 
da üniversitelere 
devredilmeli
-YÖK Genel 
Kurulundaki
11 üye Üniversiteler
arası Kurul, 5 üye 
Bakanlar Kurulu, 
5 üye de 
Cumhurbaşkanı 
tarafından 
belirlenmeli.

GEMLİK ANA BAYİİ
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GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ 

TO KfiPTfiH GEZİ CEMİSİ SEYİR DEFTERİ
HAFTA İÇİ HER GÜN YARIM KÖRFEZ TURU 

HARA SONU TAM KÖRFEZ TURU 

AYRICA HER AKŞAM MEHTAP TURUMUZ VARDIR.
Gezilerimiz canlı müzik eşliğinde olup 

Körfezimizin eşsiz sularında siz değerli halkımıza 
unutamayacağınız anlar yaşatmaktadır.

ÖtELREZERVASYONIlRlvePAKETTURLARDÜZENLENIR

Gezi Gemimiz özel günlere ve de cemiyetlerinize kiraya verilir
Müracaat: GEMLİK ANI TOUR 

İrtibat Tel: 0.224 514 47 71

Kam kesiminde çalışan işçilere yiiale 1,5 rain
Kamu kesiminde 
çalışan ve yürürlük 
tarihi 1 Ocak 2005 
olan toplu iş 
sözleşmesi kap
samındaki işçilerin 
ücretlerine, 1 
Temmuz 2006 
tarihinden geçerli 
olmak üzere yaklaşık 
yüzde 4.5 oranında 
zam yapılacak. 
Türk-İş ile hükümet 
arasında geçen yıl 
imzalanan kamu 
kesimi toplu iş 
sözleşmesinde, 
işçi ücretlerine 1 
Temmuz 2006'dan 
itibaren yüzde 
3 zam verilmesi 
öngörülüyordu. 
Ancak, toplu iş 
sözleşmesinde, 
son 6 aylık enflasyon 
oranının yüzde 
3'ü geçmesi duru
munda, aşan kısmın 
yüzde 80'inin de 
ücretlere yansıtılması 
imza altına alınmıştı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu, 6 aylık 
enflasyonu yüzde 
4.88 olarak açıkladı. 
Bu durumda, 
1 Ocak 2005 yürür

lüktü toplu iş 
sözleşmesi kap
samındaki kamu 
işçilerinin ücretleri, 

1 Temmuz 
2006 tarihinden 
geçerli olmak 
üzere 6 aylık 
enflasyon oranıyla 
yüzde 3'lük arasında
ki fark olan 1.88'in 
yaklaşık yüzde 
80'ini oluşturan 
1.5 oranında daha 
artırılacak. Böylece 
kamu işçilerine 
verilen toplam zam, 
yaklaşık yüzde 
4.5'i bulacak.
Zammın ardından 
kamu kesiminde brüt 
bin YTL düzeyindeki 
işçi ücretleri yaklaşık 
bin 45, YTL, brüt bin 

250 YTL olan ücretler 
yaklaşık bin 306 YTL 
25 YKr, bin 500 YTL 
olan ücretler ise 
yaklaşık bin 567 YTL 
50 YKr'ye çıkacak. 
Yürürlük tarihi 
1 Mart 2005 olan 
toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki 
kamu işçilerinin 
ücretlerine ise 1 
Eylül 2006'dan 
geçerli olmak üzere 
yüzde 3 oranında 
zam yapılacak. Bu 
tarihten önceki 6 
aylık enflasyonun 
yüzde 3'ü geçmesi 
durumunda, geçen 
kısmın yüzde 80'i 
yine zam olarak 
ücretlere 
yansıtılacak.

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

ELEMAN ARANIYOR
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 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

✓ 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

TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: 

Yeni Zeytin Hali Koop. Bşk. 
Tel: (0.224) 513 32 33

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Ofis ortamı alerjik 
hastalıkları tetikliyor
Alerjik burun nezlesi, 
sinüzit, alerjik göz 
nezlesi, astım, ürtiker 
ve egzama gibi alerjik 
deri hastalıkları 
olarak sayılan alerjik 
hastalıklar, bazen bir 
meslek hastalığı şek
linde, bazen de işyeri 
ortamında bulunan 
bir alerjenle temasa 
bağlı olarak ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle 
özellikle ofis ortamları 
risk taşıyor.
Özellikle işyeri 
ortamında görülen 
alerjik hastalıklar 
hakkında bilgi veren 
Memorial Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları ve 
Alerji Bölümü'nden 
Uzm. Dr. Füsun 
Soysal, teknoloji 
geliştikçe alerjik 
hastalıkların da art
tığını söyledi. Dr. 
Soysal, "Kişilerin 
kapalı ve dar alanlar
da topluca bulun
maları, açık sahada 
çalışmaktan ofiste 
çalışmaya dönüş, hah 
döşemeler, sigara 
alışkanlığının yayıl
ması, katkı maddesi 
içeren hazır gıdaların 
tüketilmesi, ofislerde 
kullanılan havalandır
ma ve ısıtma sistem
leri gibi faktörler 
sonucu alerjik 
hastalıklar, 
endüstrileşmiş yöre 
lerle kentlerde daha 
sık görülmeye baş
landı" dedi. Bu 
hastalıkları alerjik 
burun nezlesi, sinüzit, 
alerjik göz nezlesi, 
astım, ürtiker ve egza
ma gibi alerjik deri 
hastalıkları şeklinde 
sıralayan Soysal, 
"Alerjik hastalıklardan 
alerjik nezle ve astım 
açısından enfeksiyon
lar, tozlar, sigara 
dumanı, nem ve 
halılar büyük önem

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 25

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

taşır. Alerjik cilt 
hastalıkları yönünden 
yine ofislerde kul
lanılan karbon, 
fotokopi kağıtları, 
boya, mürekkep gibi 
malzemeler önemli 
yere sahiptir" diye 
konuştu. Hava kirliliği 
denilince akla yalnız
ca dış ortamdaki 
kirlilik değil, iç ortam
lardaki (ofis, otel, iş 
merkezleri vb.) kirlil
iğin de gelmesi gerek
tiğini dile getiren 
Soysal, "iç hava 
kalitesinin insan per
formansı üzerindeki 
etkisi bilinen bir 
gerçektir" vurgusunu 
yaptı. Çevremizde 
bulunan alerjenlere 
karşı bazı kişilerin 
diğerlerinden daha 
duyarlı olduğunu 
kaydeden Soysal, 
"Bazı kişiler, normal 
insanlara göre abartılı 
reaksiyon verebilir. 
Bu kişiler alerjik 
bünyeli yani atopik 
kişilerdir. Günün 
birinde alerjiyi ortaya 
çıkaran bir tetikleyici 
faktörle, bu kişilerde 
alerjik hastalıklar 
ortaya çıkabilir" 
diye konuştu.
Alerjik hastalıkların 
bazen bir meslek 
hastalığı şeklinde ve 
işyeri ortamında bulu
nan bir alerjenle 
temasa bağlı olarak ' 
ortaya çıkabildiğini 
söyleyen Soysal, 
şunları söyledi: 
"Bu açıdan özellikle 

ofis ortamları risk 
taşır. Şikayetlerin işe 
girdikten sonra başla
ması, tatil zamanların
da azalması, mesleğe 
bağlı alerjileri düşün 
dürür. Ofis ortam
larında çalışanlarda, 
binanın yapımında 
kullanılan malzemeler, 
kapalı ortamda içilen 
sigara, yer döşemele 
rinde kullanılan 
halılar, bilgisayar 
tozları, klimalarda kol- 
önize olan bir takım 
mikroorganizmalar ve 
tozlar alerji açısından 
risk taşır. Özellikle 
alerjik bünyeli kişi
lerin alerjilerinin tetik
lenmesi ve ortaya çık
masında rol oynar." 
OFİS ORTAMI 
ZATÜREYİ DE 
TETİKLİYOR 
Ofis ortamlarının 
oluşturduğu başka 
hastalıkların da 
bulunduğunun altını 
çizen Soysal, "Ofisler, 
viral ve bakteriyel sol
unum yolu enfeksi 
yonlarına da yol açar. 
Dünyada en sık rast
lanan ve en fazla iş 
gücü kaybına yol 
açan hastalık da bun
lardır. Çünkü akciğer
ler mesleki ve çevre
sel faktörlerin en çok 
etkilediği organımız 
dır. Ofislerde hava
landırmanın bozuk
luğu, toplu halde kal
abalık olarak bulunma 
ve sigara içimi bu tarz 
enfeksiyonların artışı
na neden olur.

Pediatri Birliği 
Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi ve 
çocuk gelişimi 
uzmanı Elçin Çakar 
Terzioğlu, oyunun, 
bir öğrenme ortamı 
olduğuna işaret 
ederek, çocuğun 
gelişimini 
destekleyen, 
yaratıcılığını 
geliştiren oyun ve 
oyuncakların 
önem taşıdığını 
söyledi.
Ebeveynlere birçok 
oyuncak satın almak 
yerine çocuklarıyla 
oyuna katılmalarını 
öneren Terzioğlu, 
"Yaş dönemlerine 
göre çocuklar, kendi 
yarattıkları oyuncak
larla oynamayı istiyor. 
Mesela tencere kapa 
ğından direksiyon 
yapıyor. Oyuncağı çok 
olsa da bu tür oyun

ları tercih ediyor. 
Önemli olan, anne ve 
babanın evdeki her 
şeyi oyun materyaline 
dönüştürerek, 
çocuğuyla birlikte 
vakit geçirmesi ve 
bir şeyler paylaşması” 
diye konuştu.
Ailelere oyuncak 
satın alırken 
güvenliği ön 
planda tutmalarını 
öneren Terzioğlu, 
dayanıklı, esnek ve 
işlevsel oyuncakların 
tercih edilmesini 
önerdi. Çocuğun, 
her yaşta farklı bir 
oyun döneminde 
olduğunu 
vurgulayan 
Terzioğlu, şunları 
kaydetti: 
"0-1 yaş arasında, 
doldurma boşaltma 
oyunları, üst üste 
konabilecek oyuncak
lar, küpler, legolar 
ilgi çeker.
1 yaşından sonra 
emeklemeye ve 
yürümeye başlayan 

çocuk, itip çekebile
ceği oyuncaklardan 
hoşlanır. 2 yaşından 
sonra 8-10 
parçalı puzzle, 
oyun hamuru, 

bol resimli kitapları 
öneriyoruz.
Ebeveynler, 
çocuklarına 
kitap okumalı, 
resimlerdeki detaylara 
birlikte bakmalı ve 
çocuğun konuşma 
gücünü geliştirmek 
için sorular sor
malılar. 3 yaştan 
sonra boyama kita
plarına devam 
edilebilir. 6 yaşa 
doğru domino, 
satranç gibi kurallı 
oyunlar gündeme 
gelebilir.
Çocukları ana 
okulda bilgisayarla 
tanıştırıyoruz. Ancak 
yaratıcılıklarını 
geliştirecek, renkleri, 
rakamları tanımasını 
sağlayacak 
bilgisayar oyunlarını 
öneriyoruz.'



5 Temmuz 2006 Çarşamba
SAĞLIK Sayfa 11

Doğum sonrası bebeğe işitme testi yaptırın
'Türkiye'de yılda yak
laşık bin 800 bebek, 
koklear implant yani 
biyonik kulak 
gerektirecek 
düzeyde işitme 
kaybıyla doğuyor. 
İşitme kaybı gerekli 
önlem alınmadığı 
takdirde bebeğin 
gelişimini olumsuz 
yönde etkileyeceği 
için, doğum sonrası 
işitme testi yaptırmak 
ve erken tanı büyük 
önem taşıyor. 
Çocuklarda işitme 
kaybı, sessiz ve gizli 
bir engel çünkü 
çocuklar, özellikle de 
bebekler, iyi duya
madıklarını 
.söyleyemiyor. İşitme 
kaybı farkedilmez ve 
düzeltilmese, konuş
ma ve dil gecikme
sine, sosyal ve duy
gusal sorunlara, okul 
başarısızlığına yol 
açıyor. Tanı gecik
tikçe olumsuz etkiler 
de fazlalaşıyor. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
verilerine göre, her 
bin bebekten 1 ila 3'ü 
ileri derecede kalıcı 
işitme kaybı ile 
doğuyor. Buna göre, 
Türkiye'de yılda yak
laşık bin 800 bebek, 
koklear implant yani 
biyonik kulak gerek
tirecek düzeyde 
işitme kaybıyla 
doğuyor, ancak bun

ların erken ve 
zamanında tesbiti 
konusunda sorunlar 
yaşanıyor.
Doğduktan sonra en 
geç 6 ay içinde 
işitme engeli teşhisi 
konulan ve işitme 
cihazı uygulanıp özel 
eğitime alınan bebek
lerin konuşma 
becerisi ise normal 
yaşıtlarına benzer 
düzeyde 
gelişebiliyor. 
Doğuştan işitme 
kayıplarının erken 
teşhis edilmesinin ve 
bu tip bebeklere 
erken müdahalenin 
öneminin belir
tilmesinden sonra, 
yine her bin bebek
ten T'ûnûn işitme 
kaybıyla doğduğu ve 
bu durumun en sık 
görülen doğumsal 
bozukluk olduğu 
saptanan Amerika 
Birleşik 
Devletleri'nde birçok 
eyalette, yenidoğan 
işitme tarama testleri 
rutin hale getirilmiş 

bulunuyor. Aynı 
şekilde Avrupa 
Birliği'ne üye 
ülkelerin de bir 
kısmında yenidoğan 
işitme tarama testleri 
rutin tarama 
testleri kapsamında 
yer alıyor.
Türkiye'de ise 
doğuştan işitme kayı
pları genellikle en 
erken 3 yaş dolayın
da teşhis edilebiliyor. 
İşitme engeli ve 
erken teşhis yöntem
leri hakkındaki bilgi 
yetersizliği, erken 
teşhis sağlayan 
teknolojilerin yaygın 
olmaması, teşhis 
yaşını geciktiriyor. 
Sağlık Bakanlığı, 
hastanelerde 
dünyaya gelen her 
bebeğe taburcu 
olmadan işitme tara
ma testlerini uygula
mayı ve işitme engeli 
olduğu tespit edilen 
bebeklere gerekli 
müdahale ve rehabili
tasyon çalışmalarının 
yapılmasını 

hedefliyor. 
TESTİN 
GÜVENİLİRLİĞİ 
YÜZDE 97 
Uzmanların verdikleri 
bilgilere göre, 
ailede sağırlık 
hikayesi olması, 
bebeğin 1 kilo 500 
gram ağırlığın altında 
doğması, doğumda 
uzun süre oksijensiz 
kalması, suni sol
unuma ihtiyaç duy
ması, bebekte yüz- 
kulak anomalisi 
olması ve sarılığın 
çok yüksek 
seyretmesi gibi 
işitme kaybı açısın
dan riskli durumlarda 
testin mutlaka 
yenidoğan döne
minde uygulanması 
gerekiyor.Özellikle 
işitme kaybı açısın
dan riskli bebeklerde, 
beklenmedik yüksek 
sesli gürültülerde 
irkilme, ağlamama 
veya herhangi bir 
tepki vermeme, 
seslenilince başını o 
yöne doğru hareket 
ettirmeme, 6-12 ay 
arasında konuşma 
sesi çıkarmama, 
sorulduğunda tanıdık 
eşya veya kişileri 
göstermeme gibi 
belirtiler fark 
edildiğinde, daha 
ayrıntılı işitme 
testlerinin yapılması 
gerekiyor.

Şiddet ve 
kıskançlık 

sedef hastalığına 
neden oluyor

Erciyes üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ekrem Aktaş, 
kadınlarda şiddet, 
çocuklarda da 
kıskançlığın sedef 
hastalığına neden 
olduğunu bildirdi. 
Aktaş, üzüntü, 
sıkıntı ve stres ile 
uzun süre kul
lanıldıktan sonra 
bırakılan kortizon ve 
sıtma ilaçlarının, 
çocuklarda görülen 
bademcik iltihap
larının sedef 

| hastalığına neden 
ı olduğunu söyledi.

Özellikle kocaların
dan şiddet gören 
kadınlarda, aile içi 
geçimsizliklerde

GEM.K
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sedef hastalığının 
ortaya çıktığını 
ifade eden Aktaş, 
kardeşler arasındaki 
kıskançlıkların da 
sedef hastalığına 
neden olduğunu 
kaydetti.
Aktaş, Japonlar, 
Moğollar, 
Kızılderililer ve 
zencilerde sedef 
hastalığı görülme 
oranının yok 
denecek kadar 
az olduğunu 
belirterek, 
"Bunun nedeni bil
inmiyor. Ancak, 
Türk ırkında sedef 
hastalığı görülme 
oranı oldukça yük
sek. Her 100 kişiden 
birinde görülür. 
Bu az bir oran 
değil” dedi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

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
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

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
5 Temmuz 2006 Çarşamba 

SERİM ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Çeşme Sok. No: 1 

Tel: 513 50 07 GEMLİK

Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2484 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Alışveriş mağazaları
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ATLANTİK arnica (pÎvbk) Fakir f-OİDC 

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

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI 
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ

®= EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ ı

PHILIPS

yağmut

ariston

fiDOĞTAŞ



“SAqlAMLlk VE EsTETİk BİZİM İŞİMİZ"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

WH0WEVtİKI
DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
UYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE 
OTOPARK 
YESİLALAN

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah.
Baytas Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Vatandaşlar, otobüslere 60-70 yolcu bindirilmesinden yakınıyorlar.

Kumla’da otobüs çilesi
* Güne Bakış

“ ’Y Ak_________________________ ; O 

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Otobüs çilesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin 

nüfuslu Gemlik ilçesine yolcu taşımak için 
bir adet otobüs tahsis etti.

Bu otobüslerin kalkış yerlerini düzen
lemedi.

Ortada durak yok.
İskele Meydam’nda Boksör Restauran\ 

karşısında durak tabelası olan ama durak 
olmayan bir yerden otobüs hareket ediyor.

Devamı sayfa 7'de

Büyükşehir Belediye otobüsü ile Kumla’dan 
Bursa'ya gitmek isteyenler ile Özel Halk Oto 
büsü ile Gemlik'e gelmek isteyenlerin oluş
turduğu kuyruklarda otobüs bekleyen yol
cular sıkıntı yaşıyorlar. Haberi sayfa 3’de

® «m O

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 

e-mail: bursa@bir.py.com

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel bu kez 
orman köylülerinin sorununu TBMM taşıdı

“Orman köylülerinin
mağduriyeti yok”

CHP Bursa 
Millet vekili Kemal 
Demirel’in soru 
önergesini yanıt
layan Orman Baka 
nı Osman Pepe, 
2005 yılı içinde 
Şahinyurdu, 
Şükriye, Fevziye, 
Karacaali, Büyük 
Kumla, Güvenli ve 
Adliye Köylerine 
kışlık yakacak 
ve pazar satışı 
makta verildiğini 
söyledi. Syf3’de

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 He çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
nı*ockirh co. Sürekli eğitim İlkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UUKcNMLck; 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.kl 2. 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 Eğltim-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
mailto:bursa@bir.py.com
http://www.aykentilkogretim.kl
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Sözleşmeli 
öğretmenlere 
yeni sözleşme

Çarşı Peresi kaderine terkedildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ.

Milli Eğitim 
Bakanhğı’na 
bağlı eğitim 
kurumlarında 
çalışan sözleşmeli 
öğretmenlerle 
yeniden sözleşme 
imzalanacağı 
açıklandı.
Bakanlığa bağlı 
norm kadro 
uygulaması 
sonucu ortaya 
çıkan öğretmen 
ihtiyacının 
kadrolu öğretmen 
istihdamıyla 
kapatılamaması 
hallerinde 
sözleşmeli 
öğretmen istihdam 
edilmesine 
geçilmişti.
Bakanlıktan 
yapılan açıklamada 
sözleşmeli olarak 
görev yapmakta 
olan öğretmenlerle 
4 Temmuz 2006 
ile 31 Temmuz 
2006 tarihleri 
arasında yeniden 
sözleşme 
yapılacağı 
duyuruldu.
Yapılan açıklamada;

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 95NlfEZHIlkH

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa gele
ceğimiz yok... EL KOYUN

Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan

"Bu kapsamda; 
26-8-2005 tarih 
ve 2005/9345 
sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 
doğrultusunda 
2005-2006 öğretim 
yılında 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanununun 
4/C maddesi 
kapsamında 
görev yapmakta 
iken 30/06/2006 
tarihinde sözleşmesi 
sona eren kısmi 
zamanlı geçici 
öğreticilerin örgün 
eğitim kurumlarında 
görev yapmak 
üzere, 657 sayılı 
kanunun 4'üncü 
maddesi (B) bendi 
kapsamında 
istihdamlarına 
ilişkin ekte 
gönderilen hizmet 
sözleşmesi, 
öğreticilerle İl 
veya İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri 
arasında karşılıklı 
olarak 4 Temmuz 
2006 ile 31 Temmuz 
2006 tarihi mesai 
bitimine kadar 
imzalanacaktır" 
denildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
BUSKİ tarafından 
kapalı kısmı 
temizlettirilen 
Çarşı Deresi 
kendi haline 
terk edilince 
çöplüğe döndü. 
Salı günleri 
kurulan pazarın da 
etkisiyle gelişigüzel 
atılan çöplerle 
çirkin bir 
görüntüye 
bürünen dere 
içi yine eski pis 
haline dönüştü. 
Bakımı yapılmayan 
ve kaderine terk 
edilen derenin 
kapalı alanlarına 
getirilen yasak 
açık kısımları 
için her nedense 
uygulanmıyor. 
Pazarcıların her 
türlü atıklarıyla 
adeta çöplüğe 
dönen dereden 
pis kokular da 
yayılınca çevrede 
oturanlar rahatsız 
olmaya başladılar. 
Atılan pisliklerin 
arada bir 
temizlenmesini 
isteyen çevre 
sakinleri arasında 
derenin hangi 
kuruluş tarafından 
temizleneceği ise 
merak konusu 
oluyor.

26 il milli eğitim mMıiî ya değiştirdi
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
26 il milli eğitim 
müdürünün görev 
yerlerinin 
değiştirildiğini 
bildirdi.
Çelik, Denizli 
Milletvekili
Ümmet Kandoğan'ın, 
görevden alınan 
bürokratlara 
ilişkin yazılı soru 
önergesine verdiği 
cevapta, 58 ve 59. 
hükümetler döne
minde; Bakanlığının 
merkez teşkilatında 
genel müdür 
olarak görev yapan 
bir kişinin sağlık 
sorunları ve kendi 
isteği üzerine

görevinden alındığını,, 
bu kişinin daha sonra 
mahkeme kararı ile 
yeniden görevine 
iade edildiğini 
kaydetti.
Genel müdürlerden 
ikisinin de kendi 
istekleri doğrultusun
da başka görevlere 
atandığını ifade eden 

Bakan Çelik, bu 
atama işlemlerine 
karşı herhangi bir 
dava açılmadığını 
belirtti.
Genel müdür 
yardımcılarından 4'ü 
hakkında düzenlenen 
soruşturma rapprları 
doğrultusunda görev
lerinden alınma işle

mi tesis edildiğini, bu 
kişilerden üçünün 
yargı kararıyla 
görevlerine iade 
edildiğini bildirdi. 
Daire başkanlarından 
da 19'unun görevin
den alındığını 
kaydeden Milli 
Eğitim Bakanı Çelik, 
bunlardan 13'ünün 
yargı kararıyla 
görevlerine iade 
edildiğini ifade etti. 
Bakan Çelik, 
il milli eğitim 
müdürlerinden 
26'sının görevden 
alındığını, dava açan ' 
22 kişiden 16’sının 
görevlerine yargı 
kararıyla iade 
edildiğini kaydetti.
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel bu kez orman köylülerinin sorununu TBMM taşıdı

‘On köylülerinin mağduriyeti yok"
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in soru önergesini yanıtlayan Orman Bakanı 

Osman Pepe, 2005 yılı içinde Şahinyurdu, Şükriye, Fevziye, Karacaali, Büyük Kumla, 
Güvenli ve Adliye Köylerine kışlık yakacak ve pazar satışı makta verildiğini söyledi.

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

Yazı YO RUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in Gemlik'e 
bağlı orman 
köylerinin makta 
izinlerine ilişkin 
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe'ye yazılı olarak 
cevaplaması için 
verdiği soru öner
gesinde, "Köylülerin 
mağduriyeti 
söz konusu 
değildir" denildi. 
Gemlik’e bağlı 
Şükriye, Şahinyurdu, 
Fevziye, Karacaali, 
Büyük Kumla, 
Güvenli, Adliye 
köylerinin Orman 
Kanunu’nun 31'nci 
maddesi; Cihattı 
Köyü’nün ise 32'nci 
madde kapsamında 
bulunan köy olduğu 
belirtilen cevapta

Kumla’da otobüs çilesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaz aylarında 
nüfusu yüz bine 
yaklaşan Küçük 
Kumla'da beldesinde 
yaşayanlar ulaşım 
dan şikayetçiler. 
Cumartesi ve 
Pazar günleri 
beldeye dışarıdan 
gelenlerin

"Sayılan tüm köylere 
2005 yılı içerisinde 
orman amenajman 
planlarına dayalı 
olarak gerek Pazar 
satışı gerekse kışlık 
yakacak odun ihtiyacı 
ı'çm makta verilmiştir. 
Ancak, Cihattı 
Köyü’nün mülki 
hudutları dahilinde 
gerek makta gerekse 
yakacak odun üretimi

yoğunluğu nedeniyle 
otobüs duraklarında 
uzun kuyruklar 
oluşuyor.
Büyükşehir Belediye 
otobüsü ile Bursa'ya 
gitmek isteyenlerle, 
Özel Halk Otobüsü 
ile Gemlik’e gelmek 
isteyenlerin 
oluşturduğu 

için yeterli orman 
alanı bulunmadığın
dan kışlık yakacak 
ihtiyaçları talepleri 
halinde; orman içi 
rampalardan 32'nci 
madde cari satış 
usullerine göre 
fiili masraf ve 
tarife bedeli 
eklenerek belirlenen 
bedel alınarak 
karşılanabilecektir.

kuyruklarda 
otobüs bekleyenler 
araç beklemekten 
sıkıntı yaşıyorlar. 
Otobüsleri tercih 
etmek isteyen 
yolcular, duraklarda 
büyük zaman kaybe 
derken havaların da 
ısınması sonucu 
küçük çocuklar ile 

Ayrıca; mülki 
hudutlardaki orman-, 
hk alanlar orman 
amenajman planları
na göre işletilmekte
dir. Bu planlara dayalı 
olarak söz konusu 
köylere her yıl gerek 
Pazar satışı gerekse 
yakacak odun 
ihtiyaçları için gerekli 
ormanlık alan üretime 
verilmekte olup, 
köylülerin mağ
duriyeti söz konusu 
değildir. Bu yıl 
olduğu gibi bundan 
sonraki yıllarda da 
köylülerin 
ihtiyacının ilgili 
mevzuatımız 
çerçevesinde karşılan 
ması sürdürülecek 
plan ve programların 
hazırlanmasında 
köylümüzün ihti 
yacının giderilmesine 
ağırlık verilmeye 
devam edilecektir" 
denildi.

yaşlıları perişan 
etmeye yetiyor. 
İşkence haline 
dönüşen yolculukta 
otobüslere yaklaşık 
60-70 yolcunun 
bindirilmesi, yolcu
luğu çekilmez hale 
getirdiği gibi yakın
malar daha da 
arttırıyor.

Siyaset - Ticaret!....
Türk siyasi yaşamında parti liderlerinin, 

Bakanların mal varlıkları her zaman tartışma 
konusu olmuştur.. Halk arasında 
bazılarının mal varlığı hakkında kuşkular 
tümüyle giderilmemiştir....

Bu tartışmaların, konuşmaların bir fayda 
sı halk nazarında her lider hakkında bir ima
jın yerleşmiş olması, vicdanlarında her lide 
rin paralı konular da bir notu yardır..

Halk için Ecevit dürüst, tek kuruş haram 
para yememiş bir lider, ama yeni liderlerden 
bazılarının deveyi hamudu ile götürdükleri 
din.

Türkiye senelerdir nüfuz ticaretine, ikti
dara gelenlerin kendileri veya yakınlarının, 
adamlarının vurgununa açık bir ülke oldu ..

Yolsuzlukların, suiistimallerin, banka hor- 
tumlamalarının ekonomik krizleri tetikleye- 
cek boyutlara ulaştığı bir ülke haline geldi..

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali 
olaylara da tanık oldu. (İmar Bankası)

Türkiye senelerdir bu siyaset - ticaret iç 
içe olması sorununu çözemedi..

Bu konuda ki duyarlılık siyasiler tarafın
dan hep reddedildi, olağan sayıldı..

Halk görüyordu ki ya bizzat siyasiler ya 
da siyasilerin yakın çevreleri (oğulları 
-kardeşleri-yakınları) hep ticaretin içinde 
oldu..

Hem ticaret, hem siyaset hem de iş yap
mak, işadamlarının herkeste bulunmayacak 
üstünlükleri olarak kabul edildi..

Öyle ki milletvekili olmak ayda 10 milyar 
(eski para) lira almak için değil, para 
babaları için çerez bu sayılsa da işlerini 
yürütmek, ihale kapmak (daha doğrusu 
avantalarını almak) için, sıkıcı gelen mil
letvekili işine de girdiler.. Dokunulmazlık 
zırhından faydalanmak ta işin cabası idi..

Danışmanlık yapanlar siyasetten çok 
ticaretten anlamaları, ticaret erbabı olmaları 
halinde itibar gördü..

Kısaca siyaset ticaretin ilk basamakları 
olarak görülerek girildi... tabii, liderlerin 
sadece mal varlıklarını değil, bu varlığı nasıl 
edindiklerini açıklamaları etik gereğidir..

Önemli olan rnal varlığının nasıl oluştuğu 
dur.. Kaynağıdır...

Kamu oyu vicdanı açısından kaynak, mal 
varlığından önemlidir..

Çünkü minareyi çalanlar kılıfını da uydur 
masını da biliyorlar..

Sözü özünü yazayım sayın okurlar; 
Liderler, bakanlar, milletvekilleri ticaretle uğ 
raşmamalı, doğrudan veya dolaylı olarak nü 
tuzlarını ticarete alet etmeyi bırakmalı, şimdi 
ki iktidarın sözcükleri ile haram kazanmama 
lı, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yeme 
melidir. (Mısır, kabuksuz yumurta 
yiyebilir,devlet ihalelerine girebilirsiniz)

Temiz siyasetin ilk kuralı, ticaretle siya 
set arasına kalın bir duvar çekmektir..

İşsiz, aşsız, Bağ-Kur’lu veya SSK’h hal 
kim can derdinde olduğu için böyle ince 
işlerle uğraşacak zamanı yok. Onun kulağı
na birkaç hoşuna gidecek söz söyler, sen 
aslansın- kaplansın der, birazda dini konu
ları karıştırırsan gariban kendinden geçer, 
sen deveyi hamuduyla götürsen bile farkına 
varmaz, sana oy ver meye devam eder.

Bu adamlar nasıl oluyor da birden para 
içinde yüzüyorlar diye düşünmez, akşam 
vakti evime iki ekmeği nasıl götüreceğim 
telaşı içinde soyulduğunu unutur, daha da 
akılsızları onları alkışlar..

Nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi 
Bağ-Kur emekli cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. Haşan BAŞARAN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Haydi çöpler denize

Çevre kirliliğinden 
sık söz edildiği 
günümüzde, 
vatandaşların 
konu karşısındaki 
duyarlılığı da artıyor. 
Buna karşın 
çevreyi kirletenler de 
durmuyorlar.-

Yukarıdaki fotoğraf, 
bir okurumuz tarafın 
denizden çekilmiş. 
Yer Karacaali Köyü 
girişindeki 
eski mezarlığın 
hemen yanı. 
Evlerindeki her türlü 
enkazı traktörlere

yükleyen çevre düş
manları, işin kolayını 
bularak mezarlık 
yanındaki 
yamaçtan aşağıya 
pisliklerini atıyor.
Çöplüğe dönen köy 
girişine atılanlar kıyıya 
kadar ulaşıp

denizi de kirletiyor. 
Karacaali Köyü 
muhtarlığı ve çevre 
ilgililerinin konuya 
duyarlı olacağını 
düşünerek, bu 
fotoğrafı yayınlıyor 
ve ilgilerini 
bekliyoruz.

16 takımdan 320 sporcu katılacak 

Havuzlupark’ta 
heyecan başlıyor 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bu yıl 5. kez 
düzenlediği ' 
ulusal yüzme 
şampiyonası, 
16 takımdan 
320 sporcunun 
katılımıyla
8 Temmuz Cumartesi 
günü başlıyor.
Organizasyonunu 
BURFAŞ’ın 
yaptığı 5. Bursa 
Ulusâl Yüzme 
Şampiyonası, 
cumartesi günü 
saat 16.30’da 
törenle başlayacak. 
İki gün sürecek 
ve kız-erkek 
10-11-12 yaş 
kategorilerindeki 
şampiyonada 
sırtüstü, 
kurbağalama, 
kelebek, serbest 
ve karışık stillerde 
16 ulusal takımdan 
toplam 320

sporcu yarışacak. 
Şampiyonaya 
bu yıl Bursa 
Karması, Bursa 
Yıldızlar, Bursa 
Gençlik Gücü, 
Çekirge Yıldızlar, 
Kirazlı Gençlik, < 
Havuziupark 
Gençlik Gücü, 
Hürriyet Gençlik, 
Şirintepe 
Yıldızlar, Plajyolu 
Yıldızlar, Kocaeli 
Yıldızlar A ve B, 
Kütahya Rota 
Gençlik Spor, 
Bakırköy Ata Spor, 
Heybeliada Su 
Sporları, Eskişehir 
Karması ve 
Malatya Karması 
katılacak. 
Geçen yıl
Burşa Karması’nın 
birinci olduğu 
şampiyonada 
dereceye girenlere 
çeşitli ödüller 
verilecek.

Yeni imajıyla hizmetinizde...

Gedelek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra 5. Km. 

Tel: (Ö.224) 586 52 66

►►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

•&

S

BAY İlim EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

_ _ _ _ _ Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _  
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

______________________________ Önünde 115 m2 Bahçeli___________________ .■

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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.
ŞEKER SİGORTA

Macide ISZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

I*

I
* 
t 
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Yıldızspor: 4 Emniyetspor: 2
Seyfettin SEKERSÖZ

Olgunlar Futbol 
Turnuvası A gurubun
da dün oynanan 
birincilik maçında 
Yıldızspor, rakibi 
Emniyetspor'u 4-2 
yendi. İki takımda 
mutlak galibiyet için 
çıktığı maçta ilk yarı 
yakaladıkları yüzde 
yüz gol pozisyonlarını 
değerlendiremeyince 
devre 0-0 kapandı. 
İkinci yarının hemen 

başında 35 dakikada 
Yıldızspor Emin'le 
1-0 öne geçti.
36'da Hikmetle 
durumu 1-1 yapan 
Emniyetspor, 45 - 
dakikada Mehmet 
Çan'ın kırmızı kartla 
oyun dışı kalmasın
dan sonra dağıldı. 
46'da Enver, 50'de 
Necdet ve 58'de 
Bilal'in gollerine 51'de 
Alper'le cevap veren 
Emniyetspor sahadan 
4-2 yenik ayrılarak

grupta ikinci 
sırayı aldı. 
A grubunda ilk iki 
sıranın belli olmasın 
dan sonra gözler 
bugün oynanacak 
olan Güzel 
Nakliyat ile Askeri 
Veteriner Okulu 
maçına çevrildi. 
B grubunda her iki 
takımında 6 puanı 
bulunurken 
Güzel Nakliyat gol 
averajıyla birinci 
sırada bulunuyor.

REGAIZ N0W0K
^ BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başloyan fiyatlarla

775 MM 
[ bo;loyoıı fyollorh

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

Baytaş İnşâat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik

www.gemlikkorfezgazetesi.com

www.gemsiad.org 
www.tatcan.com 
www.gemliktirkoop.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
■ ■ AiıiAiı ■ /t illi M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

REGAL 3600 DMCU
TT [i

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboneliği bfr arada 

HEDİYE’

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemlikweb.com
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Türkiye işsizlikte sınıfta kaldı
Türkiye, istihdam 
edebilmede OECD ' 
ortalamasının yüzde 
20 daha gerisinde 
kaldı.
Kadınların ise 
yüzde 66'sı istihdam, 
edilemiyor.
Yeni mezunlar ve 
yeni işe girecek 
gençlerde ise 
durum parlak değil. 
Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Teknoloji 
Araştırma Merkezi 
(TEKAM) Müdürü 
Prof. Dr. Muammer 
Kaya ve OECD 
(Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü) 
raporuna göre, 
Türkiye'de nüfusun 
yaklaşık yüzde 
54'ünüh istihdam 
edilemediğini, 
buna göre 
Türkiye'nin 
istihdam edebilmede 
OECD ortalamasının 
yüzde 20 daha 
gerisinde 
olduğunu bildirdi. 
Prof. Kaya, yazılı 
açıklamasında, 
OECD'nin 
"İstihdamın 
Görünüşü, iş ve

Ücretleri Artırma" 
konulu raporunda, 
Türkiye'nin, nüfusa 
göre 15-64 yaş 
grubunda istihdam, 
işgücüne katılım ve 
işsizlik oranları 
nın,1994, 2001 ve 
2005 yılları itibarıyla 
30 OECD ülkesiyle 
karşılaştırıldığını 
hatırlattı.
İstihdamın nüfusa 
oranı giderek düşüyor 
Türkiye'de istihdamın 
nüfusa oranının 
1994'te yüzde 52.4, 
2001'de yüzde 47.8 ve 
2005'te ise yüzde 45.9 
olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Kaya, şöyle 
dedi: "Ülkemizde 
nüfusun yaklaşık 
yüzde 54'ü istihdam 
edilememektedir. 
Türkiye istihdam 
edebilmede OECD 
ülkeleri ortalamasıyla 
karşılaştırıldığında 
yüzde 20 daha 
geridedir.
En iyi istihdam OECD 
ülkeleri içinde 
İsviçre'de olup yüzde 
77'den fazladır.
Türkiye, OECD 
ülkeleri içinde

2001-2005 yılları 
arasında istihdam 
nüfus oranı en 
düşük ülke 
olmuştur." 
İşgücüne katılım 
düşüyor 
Prof. Kaya, 
Türkiye'de 15-64 
yaş grubunun 
işgününe katılımda 
1994 yılında 
yüzde 57.5'lik oranı 
bulunurken, 2005'te 
bunun yüzde 
51.3'lere gerilediğini, 
OECD ülkelerinde 
işgününe katılım 
oranının 1994'ten 
2005'e artış göster
diğini ve yüzde 
70.3'e çıktığını bildir
di. Türkiye'nin 
işgücüne katılımda 
OECD'nin yüzde 
19 gerisinde kaldığını 
ifade eden Prof.
Dr. Kaya, işgücüne 
katılımda en iyi 
ülkenin yüzde 81 
ile İsviçre olurken, 
Türkiye'nin ise 
sonun cu sırada 
bulunduğunu 
kaydetti.
İşsizlik artıyor 
Prof. Kaya'nın rapora 

dayanarak verdiği 
bilgilere göre, Türki 
ye'de işsizlik oranı 
1994'de yüzde 8.8, 
2005'te yüzde 10.5 
seviyesinde bulunur 
ken, OECD ülkeleri 
ortalaması ise 1994'te 
yüzde 7.8, 2005'te 
deyüzde 6.7.
İşsizliğin en az 
seviyede bulunduğu 
OECD ülkesi yüzde 
6.7 ile Meksika, en 
fazla olan ülke ise 
yüzde 18 oranıyla 
Polonya.
Kadınların yüzde 66'sı 
istihdam edilemiyor 
Türkiye'de erkek 
istihdamının nüfusa 
oranının 1994'te 
yüzde 74.6, 2001'de 
yüzde 69.3 ve 2005'te 
yüzde 68.2 olduğunu 
ifade eden Prof. Kaya, 
şöyle devam etti: 
"Ülkemizde erkek 
nüfusun yaklaşık 
yüzde 32'si istihdam 
edilememekte.
Türkiye, istihdam 
edebilmede OECD 
ülkeleri ortalamasıyla- 
mukayese edildiğinde 
yüzde 7 daha geride. 
Türkiye OECD

ülkeleri.içinde 
2001-2005 yılları 
arasında istihdamın 
nüfusa oranı açısın
dan 30 ülke içinde 
24. sırada yer almak
ta. Türkiye'de kadın 
istihdamın kadın 
nüfusa oranı ise 
1994'te yüzde 30,4, 
2001'de yüzde 26,3 
.ve 2005'te yüzde 23,7 
olmuştur. Ülkemizde 
kadın nüfusun yak
laşık yüzde 66'sı 
istihdam edilememek
te. Türkiye istihdam 
edebilmede OECD 
ülkeleri ortalamasıyla 
karşılaştırıldığında 
yaklaşık yüzde 32,4 
daha geride." 
Gençlerin işgücüne 
katılımı düşük 
Bu arada rapora 
göre 2005 yılında 
Türkiye'de 15-24 yaş 

grubunda işsizlik 
oranı yüzde 19.3, 
25-54 yaş grubunda 
yüzde 8.7, 55-64 
yaş grubunda da 
yüzde 3.4 oldu.
OECD ortalaması 
isö sırasıyla yüzde 
13.3, yüzde 5.9 ve 
yüzde 4.5 
seviyesinde.
Türkiye'de işgücüne 
katılım oranı ise 15-24 
yaş grubunda yüzde 
38.7, 25-54 yaş 
grubunda yüzde 59.3, 
55-64 yaş grubunda 
da yüzde 30.8. OECD 
ortalamasının ise 
sırasıyla yüzde 49.4, 
yüzde 80.7, yüzde 
54.2 seviyesinde. 
Buna göre Türkiye'de 
işgücüne katılımın 
en fazla orta yaş 
grubunda yaşandığı 
görülüyor.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ ve . A 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN... lf

„gWBBDAtiİFİYE 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: (0.224) 513 35 95
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Minibüslere yeni düzen Güne Bakış
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin Santral 
Garaj’da yapımına 
başladığı Kent 
Meydanı inşaatı sebe
biyle minibüsler için 
başlatılan ring siste
minde aksaklık 
yaşanınca UKOME, 
B planını uygulamaya 
koydu. Buna göre, 
kentin doğu bölgesin
den gelen Vatan, Eği 
tim, Yeşilyayla, Gül 
lük, Zümrütevler, El 
masbahçeler, Sinan 
dede ve Samanlı hattı 
minibüsleri için 
alternatif güzergah 
hazırlandı.
Kent Meydanı inşaatı 
sebebiyle Santral 
Garaj’a getirilen yeni 
trafik düzeninde ilk 
gün yaşanan sıkın
tılar, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin Ulaşım Koor 
dinasyon Merkezi’nde 
(UKOME) ele alındı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanı 
Tacettin Kınay, 
toplantı sonrasında 
yaptığı açıklamada, 
Bursa’nın mevcut 
sokak ve yolları

üzerinden alternatif 
güzergah hazırla
manın sıkıntısına 
değinerek, “Eldeki 
mevcut imkanlar 
çerçevesinde çözüm 
arıyoruz. Ara çözüm 
olarak uyguladığımız 
Gençosman Kavşa 
ğı’ndaki peron düzen
lemesinde bazı sıkın-, 
tılar yaşandı. Sürekli 
araç yoğunluğunu 
gözlemleyerek sıkın
tıları tespit ediyoruz. 
Uygulamanın ilk 
gününde kuzey ve 
doğu istikametinden 
gelen minibüslerin 
kavşakta kesişmeleri 
nedeniyle sıkışmalar 

meydana geldiğini 
tespit ettik. Buna 
göre, Vatan, Eğitim, 
Yeşilyayla, Güllük, 
Zümrütevler, Elmas 
bahçeler, Sinandede 
ve Samanlı hattı 
minibüsleri için alter
natif güzergah hazır
ladık. Yeni uygula
maya göre, 8 semtten 
gelen yaklaşık 200 
minibüs, Gökdere 
Kavşağı’nın altından 
Elmasbahçeler’e gire 
rek, Ali Ferruh Yücel 
Caddesi, Olgun ve 
Selvili Sokaklarını 
takip ederek, İnönü, 
Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi (Uluyol) 

üzerinden Güven 
Sokak’tan Ankara 
Yolu’na inecekler" 
dedi.
Kınay, bu uygula
manın Santral 
Garaj’daki trafik 
yoğunluğunu azalta
cağını, buna rağmen 
sıkıntı yaşanması 
halinde yeni çözüm 
arayışına gidecekleri
ni söyledi.
Minibüsçüler Odası 
Başkanı Mürsel 
Çubukçu da, hem 
minibüsçü esnafını, 
hem de çalıştıkları 
hattın yolcularını 
mağdur etmeden 
Çözüm ürettiğinden 
dolayı Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür etti.
Peron düzenlemesi 
nin kendi talepleri 
doğrultusunda 
hazırlandığını belirten 
Çubukçu, böyle 
bir sıkıntı ile karşılaşı 
lacağını tahmin 
edemediklerini 
ancak Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım 
Dairesi’nin hazırladığı 
yeni düzenlemenin 
meseleyi çözeceğine 
inandığını dile getirdi.

Kadri GÜLER

Otobüs çilesi

Büyükşehir Otobüsleri Bursa’ya 
önceleri 0.90 Ykr. dan yolcu taşırken, 
daha sonra bunu 1.25 YTL. ye çıkardı.

Bu nedenle, Halk Otobüsleri ile arada 
doğan fiyat farkı bu otobüslere olan 
ilgiyi arttırdı.

Bazı günler Halk Otobüsleriyle 
Bursa’ya gidiyorum.

Bu araçlar adeta boş gidip, boş geli 
yor.

Ortada haksız bir rekabet var.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs 

İşletme Müdürlüğü Gemlik Halk 
Otobüsleri sorununu 18 aydır çözüme 
kavuşturmadı.

Bu otobüsler hizmet edeceksp, 
çağırıp, anlaşma yapmalılar.

Anlaşma yapmayıp işi sürüncemede 
bırakmak bu işletmeye haksızlıktır.

O zaman Gemlik, Küçük Kumla ve 
Kurşunlu’ya yeterli sayıda araç koyup 
ulaşım sorununu çözmek zorundalar.

Büyükşehir ipe un seriyor Gemlik’i 
hiç dikkate almıyor.

80 bin nüfuslu bir ilçenin ulaşım 
hizmeti bir araçla sağlanamaz.

Bu aracı hizmete koyacağınıza koy- 
masaydınız daha iyiydi.

Ulaşım Daire'Başkanı 70-80 yolcuyla 
acaba 30 dakika hiç yolculuk yaptı mı? 
Bence bir denesin.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

4SISANJ
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
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Yurt kayıtlarının başvuru esasları belirlendi
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü (YURT- 
KUR), üniversite 
öğrencilerinin yurt
larda barınma, burs, 
öğrenim ve katkı 
kredisi alma başvuru 
esaslarını belirledi. 
Yurtlara kayıtlar, 04- 
15 Eylül 2006 tarih
leri arasında yapıla
cak. Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak, yurtları 11 
Eylül 2006 tarihin
den itibaren hizmete 
açacaklarını belirte 
rek, yurt kayıtlarının 
4 Eylül 2006 tari
hinde yapılmaya 
başlayacağını söyle
di. 2006-2007 öğren
im döneminde 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sına 
vı'na girerek bir yük
seköğretim progra 
mına girmeye hak 
kazanan hazırlık ve 
birinci sınıf öğrenci
lerinden yurtlarda 
barınma, burs, öğre 
nim ve katkı kredisi 
almak isteyenlerin 
ilk aşamada Öğrenci 
Seçme ve

Yerleştirme 
Merkezi'nce (ÖSYM) 
belirlenen yurt, burs 
ve kredi başvuru
larıyla ilgili formu, 
kılavuzdaki açıkla
malara göre doldura
caklarını, daha sonra 
bu formdaki bilgiler 
dahilinde 
www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
müracaatlarını 
yapacaklarını 
belirten Albayrak, 
web ortamında 
müracaat esnasında 
burs, öğrenim kre-- 
dişi ve katkı kre
disiyle yurt bölüm
lerinin boş bırakıl
ması halinde daha 
sonra yapılacak 
başvuruların değer
lendirmeye alınma 
yacağı konusunda 
adayları uyardı.
Albayrak, bu yılki 
başvurular konusun

da şu bilgileri verdi: 
"Öğrencilere Sınav 
Sonuç Belgesi ile 
birlikte asıl listeden 
yurda girmeye hak 
kazanmaları halinde 
yurdun adı, yerleştir- 
ilemediyse yurt 
yedek sırası bildirile
cektir. Yurtlarımıza 
asıl listeden girmeye 
hak kazanan öğren
cilerin kayıtları 04-15 
Eylül 2006 tarihleri 
arasında yapılacak.
Yedek listeler ise 
her 5 günde bir, 
bölge müdürlük
lerinin bulunduğu 
ilde bölge müdür
lüğünce, bölge 
müdürlüklerinin 
olmadığı diğer il ve 
ilçelerde işe yurt 
müdürlüklerince ilan 
edilecektir. 2006- 
2007 öğretim yılında 
Kurum yurtlarında 
barınmak, burs, 

öğrenim ve katkı 
kredisi almak 
isteyen, halen bir 
yükseköğretim kuru- 
muna devam eden 
ara sınıf (ön lisansa, 
lisans ve yüksek 
lisans) öğrenci
lerinin başvurulan 
03 Temmuz-06 
Ağustos 2006 tari
hinde, yüksek 
lisans, doktora, ön 
kayıt ve özel yetenek 
sınavıyla yük
seköğretim program
larına girecek öğren
cilerin başvuruları 
da 25 Eylül-04 Ekim 
2006 tarihleri arasın
da YURT-KUR'un 
www.kyk.gov.tr 
adresindeki internet 
sayfasından yapıla
caktır. Kurum yurt
larında barınmak
tayken yükseköğre
tim kurumunu süresi 
içerisinde bitire- 
memiş Artık Yıl 
öğrencileri ise yurt 
başvurularını 
11-27 Eylül 2006 
tarihleri arasında 
2005-2006 öğretim » 
yılında barın dıkları 
yurt müdürlüklerine 
yapabileceklerdir."

MB piyasadan 
995 milyon YTL çekti
Merkez Bankası, - 
12 Temmuz ve 
19 Temmuz olmak 
üzere iki ayrı 
vadede açtığı depo 
alım ihaleleriyle, 
piyasadan toplam 
995 milyon YTL 
çekti.
Dün maksimum 
alım miktarı 
1 milyar YTL 
olarak belirlenmişti. 
Merkez Bankasının 
dün düzenlediği 
Yeni Türk Lirası 
depo alım ihale 
lerinden, 12 Temmuz 
vadeli ihalede 727 
milyon YTL, 
19 Temmuz 
vadeli ihalede de 
268 milyon YTL 
ahm yaptı.
İhalelere sırasıyla, 
1 milyar 338 milyon 
YTL ve 524 milyon 
YTL teklif geldi

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bir hafta vadeli 
(12 Temmuz) ihalede 
maksimum faiz 
yüzde 19,50, 
ortalama faiz 
yüzde 19,32, 
minimum faiz de 
yüzde 18,50, iki 
hafta vadeli (19 
Temmuz) ihalede 
faizler aynı 
sıra ile yüzde 19,84, 
yüzde 19,58 ve 
yüzde 18,50 oldu 
Merkez Bankası, 
Yeni Türk Lirası 
likidite fazlalığını 
sterilize etme 
işlemlerindeki 
etkinliğinin 
artırılması amacıyla, 
Bankalararası 
Para Piyasasındaki 
mevcut işlem 
çeşitlerine ek 
olarak Yeni Türk 
Lirası depo ahm 
ihaleleri düzenliyor.

V

raj||ml ULUWA DOGALGAZ İS! SAN,
UIIIUIII HÖSEYİN ULUKAYA . CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma, sıcak su ne 
kontrol cihaıtarınoa 
ita

DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAT KALORİFERİ 
MERKEZİ ISITMA 
RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR
DOGALGAZ SOBASI 
TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

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

http://www.osym.gov.tr
http://www.kyk.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ

ÜHSfiL KfiPTfiH GEZİ CEMİSİ 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.

OTELREZERVASWNLARIvePAKETTURLAIlDUZENLENIR
Gezi Gemimiz özel günlere ve de cemiyetlerinize kiraya verilir

Müracaat: GEMLİK ANI TOUR 
İrtibat Tel: 0.224 514 47 71

Elektriğe 
zam yok

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, şu an 
için elektriğe zam 
yapılmasının söz 
konusu olmadığını 
söyledi.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin 13.Genel 
Kurulu'na katılan 
Bakan Güler, burada 
gazetecilerin elektrik 
konusunda yaşanan 
sıkıntılara ilişkin 
sorularını cevapladı. 
Güler, yaptığı açıkla
maların elektriğe zam 
sinyali şeklinde algı
landığının hatırlatıl
ması üzerine, "Ekono 
minin gereği yapılır. 
Ancak şuan için bir 
zam söz konusu 
değil. Sorunun gider
ilmesi için çalışmalar 
sürüyor" dedi.
Güler, elektrik ver
meyen özel sektör 
santralleriyle ilgili 
araştırma ve tetkik
lerin sürdüğünü, 
prosedür neyse buna 
göre gereğinin yapıla
cağını söyledi. Güler 
ayrıca, Türkiye Elekt 
rik Anonim Şirketi 
Genel Müdürü'İlhami 
Özşahin ile ilgili so 
ruşturmanın sürdü 
ğününe kaydetti.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor Yönetim Kurulu 
nasıl olmalı?

Şu an Sayın Faruk Güzel’iri düşündük
lerini bilemiyorum ama aralarında biri var ki 
oda Ihsan Ünlü Bölge Temsilcisi olarak 
atanmalıdır.

Kulüp müdürü ise Sönmez Deliorman’ı 
düşünmelidir. Bir de şu var ki her derde 
deva olacak biri de Ahmet Sezer Çimtaş’ta 
söz sahibi olan biri.

Bunları hatırlatmak isterim. Zira 
Gemlikspor Gemlikliler Faruk Güzel’den 
çok şey bekliyor bunları da. Faruk Güzel’in 
yapacağını biliyoruz.

Sportif faaliyetlerde ve hukuku mesele 
lerde Zeki Gemicioğlu düşünülmelidir.

Gemlikspor Kulübü yeni seçilen yönetim 
kurulmü cuma günü toplanıyor.

Başarılar dilerim.

Trafik stresinden kurtulmanın yolları
Birçok hastalığa dav
etiye çıkaran ve 
sıkışık trafikte 
doruğa çıkabilen 
stresin artık kontrol 
altına alınabildiği 
bildiren uzmanlar, 
sıkışık trafikte stres 
kontrolüyle ilgili 
yapılması gerekenler 
hakkında önemli bil
giler veriyor.
Trafik sıkışıklığını 
günümüzün en 
önemli stres kay
naklarından biri 
olarak değerlendiren 
uzmanlar, stresin 
hem fiziksel hem de 
psikolojik sağlığımız 
üzerinde olumsuz 
etkilerinin olduğunu 
hatırlatıyor.
Araştırmalar, fiziksel 
ve psikolojik sağlık 
problemlerinin yüzde 
80-85'inin bir şekilde 
stresle bağlantısının 
olduğunu gösteriyor. 
Bu nedenle, günlük 
hayatımızın hangi 
bölümünde olursa 
olsun stresi kontrol 
edebilmek, genel 
sağlığımız için son 
derece yararlı. 
Günümüzün önemli 
problemlerinden biri 
olan trafik stresi de

buna dahil. Ayrıca, 
sıkışık durumlarda 
psikolojik sorunlar 
yaşayanlar kişiler, 
söz gelişi panik atak 
hastaları, trafikte 
daha fazla zorlan
abileceklerinden, bu 
konuda bilişsel, duy
gusal ve davranışsal 
olarak ne yapılması 
gerektiği konusunda 
profesyonel yardım 
almaları gerekiyor. 
Uzmanlar, sıkışık 
trafikte araç içindeki
lerin yapması 
gereken önemli 
hususları birkaç 
maddeyle açıklıyor. 
Öyle ki uzmanlara 
göre, klasik müzik 
dinlemek sakin
leşmek için çok 
önemli, ancak trafikte 
canlı ve eğlenceli 
müzik dinlemek daha

doğru. Bununla bir
likte yavaş ve derin 
nefes alarak, gevşe
meyi sağlamak 
gerekmektedir. İçinde 
bulunulan durum için 
algılamayı 
değiştirmek, yani 
trafiği olumsuz 
adlandırmaktansa 
daha nötr hâle 
getirmek de stresi 
kontrol edebilmek 
için önemli bir yere 
sahip. Trafik sıkışık
lığından yakınmak 
yerine, bunun günlük 
hayatın bir parçası 
olduğunu kabullen
mek daha yatıştırıcı 
olabilir. Dikkati daha 
olumlu şeylere 
çevirmek de etkili bir 
yöntem. Söz gelişi, 
radyoda bir program 
belirlemek ve günlük 
olarak takip etmek

veya arabada bulu
nan yolcularla ilginç 
konularda sohbet 
etmek, yolculuğu 
daha zevkli bir hale 
getirebilir.
Uzmanlar, stres anın
da ağız kuruluğu 
yaşanabileceğinden, 
arabada su bulun
durulması gerektiğini 
belirtiyor. Bununla 
birlikte, açlığı kısa 
süreli bastırmak için 
yiyecek de bulun
durulmalı, ancak araç 
kullanmaya engel 
olmayacak, meyve 
gibi kolay yenilen 
yiyecekler tercih 
edilmeli. Uzmanlara 
göre, otomatik vitesli 
araç kullanmak, 
manuel vitese göre 
daha kolay ve bu 
nedenle stres anında 
rahatlatıcı bir etki 
sağlayabilir. Ancak 
stres sırasında per
formans düşeceğin
den, aracın otomatik 
vitesli olması kesin
likle hata yapılmaya
cağı anlamına 
gelmez. Bu yüzden 
sürücüler, stres 
durumlarında daha 
dikkatli olmaya 
çalışmalı.

TEMİZLİK İŞLERİNDE 
ÇALIŞACAK 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
BAY ELEMAN ARANIYOR

Müracaat:
Yeni Zeytin Hali Koop. Bşk.

Tel: (0.224) 513 32 33
GSM: (0.535) 631 26 62

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın 

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

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

Beko Casio marka 8GE-41012428 
seri nolu yazar kasamın ruhsatını 

kaybettim. Hükümsüzdür.
NAİM PANÇALI
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Bilgisayar başında 
çalışanlar dikkat 73^

Zamanının çoğunu 
hiç hareket etmeden 
bilgisayar başında 
geçiren pek çok kişi, 
akciğer embolisi, yani 
akciğer damarlarının 
pıhtı ile tıkanması 
tehlikesi ile karşı 
karşıya.
Şişmanlar, gebeler, 
doğum kontrol hapı 
kullananlar, sigara 
tiryakileri, varisleri 
olanlar, kalp hastaları 
ve yakın zaman 
önce ameliyat 
geçirmiş kişilerde 
pıhtı oluşma riski ise 
çok daha yüksek. 
Akciğer embolisinin, 
akciğer damarlarının 
bir kan pıhtısı ile 
tıkanmasına bağlı 
olarak gelişen bir 
tablo olduğunu 
açıklayan uzmanlar, 
pıhtının kaynağının 
çoğu zaman 
bacakların derin 
toplardamarları 
olduğunu belirtiyor. 
Bacak toplardamar
larında pıhtı . 
.oluşumuna ise 
üç önemli faktör 
neden oluyor; 
kanın damarlarda 
birikmesi, damar' 
duvarının zedelen
mesi ve kanın 
koyulaşması.
Uzmanların verdikleri 
bilgiye göre, uzun 
süre hareket . 
etmeden oturmak, 
kan akımının 
yavaşlamasına 
ve kanın bacak 
toplardamarlarında 
birikmesine neden 
oluyor. Hem uzun 
süre oturmak hem de 
bacakları sarkıtmak, 
toplardamarlardaki 
kan akımının 
yavaşlaşlamasına ve 
pıhtı oluşumuna 
zemin hazırlıyor. 
Bacak damarlarında 
oluşan pıhtılar 

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

buradan koparak 
akciğer damarlarını 
tıkıyor ve akciğer 
embolisi adı 
verilen hastalığa 
neden oluyor. 
Bu duruma 
kolaylaştırıcı risk 
faktörleri de * 
eklendiğinde, 
pıhtı oluşumu 
kaçınılmaz oluyor. 
Uzmanlar; şişmanlar, 
gebeler, doğum 
kontrol hapı kullanan
lar, sigara tiryakileri, 
.varisleri olanlar, kalp 
hastaları ve yakın 
zaman önce ameliyat 
geçirmiş kişilerde 
pıhtı oluşma riskinin 
çok daha yüksek 
olduğuna dikkat 
çekiyor.
Akciğer embolisinin 
belirtilerinin, 
tıkanan akciğer 
damarının 
büyüklüğüne göre 
farklılık gösterdiğine 
işaret eden uzmanlar, 
pıhtı çok büyük ise 
kişinin aniden 
fenalaşıp daha ne 
olduğu anlaşılamadan 
ölebileceğim 
bildiriyor. Daha 
küçük pıhtılar ise ani 
başlayan nefes 
darlığı, göğüs ağrısı,z 
öksürük, öksürükle 
kan tükürülmesi, 
çarpıntı, ateş, sıkıntı 
hissi gibi değişik 
belirtilere neden 

oluyor. Akciğer 
embolisinin kesin 
tanısı için; akciğer 
röntgeni, sintigrafi, 
spiral tomografisi, 
kanda D- dimer 
yüksekliği, bacak 
toplardamar 
ultrasonografisi gibi 
tanı yöntemlerinden 
yararlanılıyor. 
Uzmanlar, zaman
larının çoğunu 
bilgisayar başında 
geçirenlerin şu 
önerileri dikkate 
almaları durumunda 
bu ciddi tehlikeyi 
azaltabileceklerini 
bildiriyor:
-Bilgisayar karşısında 
uzun süre hareket 
etmeden oturmayın, 
arada kalkıp dolaşın. 
-Kan dolaşımını 
arttırmak için, bacak 
kaslarına zaman 
zaman masaj yapın 
v.eya bacaklarınızı 
5-10 saniye süre ile 
gerip gevşetin.
-Oturduğunuz 
zaman bacaklarınızı 
sarkıtmayın, 
yükseğe koyun.
-Çok sıkı çoraplar 
giymeyin ve 
jartiyer kullanmayın. 
-Düzenli olarak 
yürüyüş ve 
egzersiz yapın.
-Bol sıvı ahn.
-Sigara, alkol ve 
kafeinli içeceklerden 
uzak durun".

“Kaygı ödleği olmayın”
Psikiyatrisi Dr. 
İbrahim Bilgen, 
bazı kişilerin 
hayattaki en 
büyük korkusunun 
kaygı olduğunu 
belirterek, 
"Korkular ve 
kavdılar bazen 
inşam 'kaygı ödleği' 
yapabiliyor" dedi. 
Dr. Bilgen, kaygının 
insanın hayatında 
önemli anlarda ve 
olaylarda karşısına 
çıktığını ifade ederek, 
"Bazı insanlar 
kaygılanmamak için 
hiç atılım yapmaz, 
girişimde bulunmaz. 
Çevresine neden 
bunu yapmadığının 
akılcı açıklamalarını 
yapmaya çalışsa da 
söylediklerine bazen 
kendisi bile inanmaz. 
Ama hayat bu kadar 
anlayışlı değildir. 
Karşınıza birden 

geçmek zorunda 
kalacağınız köprüler 
çıkarır. Kaygı bazen 
üniversite sınavı, 
bazense evlilikte ilk 
gecede yaşanabilir. 
Kaygı alt sınıflara 
ayrılabilir ama temeli 
kaygıdır. Bir kişi ya 
kaygılıdır ya da 
değildir. Eğer ki bu 
kişi kaygılı bir kişi 
ise, üniversite 
sınavını başarıyla 
geçtiğinde, bu kaygısı 
biteceği anlamına 
gelmez. Kaygısı olan 
bir insan kaygısının 
üzerine gitmediği 
takdirde hayatının her 
evresinde kaygıyla 
karşılaşabilir" dedi. 
Kaygının iyiye kul
lanıldığında başarıyı 
getirdiğini vurgulayan 
Bilgen, şunları 
söyledi:
"Kaygı, kötüyü 
düşünerek bir işe 
iyi hazırlanmayı

cau

GÛNLÛKSIYASI GAZETE ■■

ABONE OLDUNUZ MU? 
aboneolunokuyunokutun

sağlıyorsa, 
zararından daha 
çok yararı vardır. Ama 
insanın hayatı boyun
ca, jokeyi tarafından 
sürekli çekilen ipi 
nedeniyle gerçek 
hızını gösteremeyen 
bir at gibi olmasını 
sağlıyorsa, 
bu kaygı da 
insanın en büyük 
düşmanıdır. 
Kaygılanılan ve 
korkulan her şeyin 
üzerine kademeli 
olarak gidilmezse 
insan sadece 
kendini kandırır.
Bu nedenle korkular 
ve kaygılar bazen 
insanı 'kaygı 
ödleği' yapabiliyor. 
Bunun tek 
çözümü ise 
kaygının üzerine 
giderek kâygılanma- 
mayı sağlamak ve 
kaygıyı iyiye 
kullanmaktır.”
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Sahte diş hekimlerine dikkat
Antalya Diş 
Hekimleri Odası 
Korkuteli Temsilcisi 
diş hekimi Koray 
Küçüksarı, sahte diş 
hekimlerine karşı 
vatandaşları 
uyararak, "Steril 
olmayan ortamlarda 
hastaları Hepatit ve 
AIDS gibi tehlikeler 
beklemektedir" dedi 
Ağız ve diş 
sağlığının sahte diş 
hekimlerine emanet 
edilecek kadar 
önemsiz olmadığını 
belirten diş hekimi 
Koray Küçüksarı, 
sahte diş hekimliği 
yapan kişilerin 
kendilerini doktor 
olarak tanıttığını 
kaydetti. Diş hekimi 
muayenehanesine 
başvuran hastaların, 
hekimin diplo
masının ve muayene
hane uygunluk 
belgesinin çalışma 
odasında asılı olup 
olmadığını mutlaka 
kontrol etmesi 
gerektiğini vurgu
layan Küçüksarı, 
"Bazı hastalar, tedavi 
oldukları kişinin 
hekim olmadığını 
bildikleri halde daha 
az ücret ödedikleri 
için ağızlarını bu 
kişilere emanet 
etmektedirler.
Diş hekimliğinde 
çekim, protez ve

dolgu gibi uygula
malar gerekli itina ve 
kurallara riayet edil
erek yapılması 
gereken işlemlerdir. 
Bu işin eğitimini 
almamış kişinin yap
mış olduğu protez, 
kurallarıyla yapıl
madığı için kısa 
sürede altındaki 
dişin çürümesi ve 
bütün dişlerin 
çekimiyle sonuçlan
abilecektir. Hastaya 
ideal tedaviyi ancak 
5 yıllık eğitim almış 
diş hekimleri yapa
bilir. Gerekli hijyen 
kurallarına uyul
madığı için de 
tüberküloz, 
Hepatit, AIDS gibi 
hastalıkların 
bulaşma riski 
vardır" diye konuştu. 
Sahte diş hekim
lerinin 3 yıldan 5 yıla 
kadar hapis cezası 
ve bin YTL'den 
3 bin YTL'ye kadar 
para cezasıyla karşı 
karşıya olduğunu 
ifade eden

Küçüksarı, "Maddi 
ve manevi fedakarlık
larla uzun süren 
eğitim sonunda 
mezun olan diş 
hekimleri, hastalarını 
tedavi edebilmek için 
iş imkanları oluştur
maya çalışırken, 
sahte diş hekimleri, 
hak etmedikleri 
halde çıkar temin 
etmekte ve kayıt dışı 
çalışarak devlete 
vergi ödememekte
dirler. Yasa dışı 
faaliyet göstererek 
toplumun genel ve 
ağız-ğiş sağlığını 
tehlikeye- sokan 
sahte diş hekim
leriyle mücadele 
etmek, devletimizin 
olduğu kadar 
Kişıienh kendilerine 
de düşmektedir. 
Bireyler ağız ve 
diş sağlıklarını bu 
kişilere emanet 
etmezlerse, sahte 
diş hekimleri 
uygulama alanı 
bulamayacaktır" 
şeklinde konuştu.

Havuz keyfi kabusa dönüşmesin
Uzmanlar, 
havuz ve'denizdeki 
serinliğin kabusa 
dönüşmemesi için 
tatilcileri uyarıyor. 
Özellikle kadın ve 
çocukların ıslak 
mayoyla hijyen 
olmayan havuzlarda 
idrar yolu 
rahatsızlıklarına 
yakalandığını 
belirten Üroloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Kemal Sarıca, 
keyfin çileye 
dönüşmemesi için 
bir dizi önlemler alın
ması gerektiğini 
ifade ediyor 
Havuzların ortak, 
kullanım alanı 
olduğunu hatırlatan 
Prof. Dr. Kemal 
Sarıca, "Yaz ayların
da artan sıcaklarla 
beraber serinlemek 
için havuzların 
kullanılmaya 
başlanması, havuza 
girilmeden önce ve 
havuzdan çıkıldıktan 
sonra dikkat 
edilmesi gereken 
noktalan gündeme 
getirmektedir.
Havuz suyunun 
neden olabileceği 
hastalıkların 
başında, idrar 
yolu enfeksiyonları 
gelmektedir. 
Havuz suyunun 
meydana getirdiği 
enfeksiyonlardan 

daha çok kadın ve 
çocuklar 
etkilenmektedir. 
Çünkü erkeklerin 
anatomik yapıları, 
vücutları 
enfeksiyonlara 
karşı kadın ve 
çocuklarınki gibi 
hassas değildir. 
Bu nedenle idrar 
yolu enfeksiyonları 
tehdidi altında olan 
kadın ve çocukların 
dikkat etmesi 
gerekir" dedi. 
Havuzdan çıktıktan 
sonra ıslak mayoyla 
vakit geçirilmesinin 
özellikle kadınlar için 
büyük sorun teşkil 
ettiğini kaydeden 
Prof. Dr. Kemal 
Sarıca, "Islak mayo, 
kapladığı bölge 
itibariyle idrar 
torbası ve ijdrar 
yollarının 
Enfeksiyonuna 
zemin hazırlar.
Havuz dışında rüzr 
garın da etkisiyle bu 
organlarda ödem 
oluşur. Bunun için 
havuzdan çıkıldığın
da kçsı'nukı'e duş aı'ıp 
kurulanarak, 
mayo değiştirilmesi 
gerekmektedir. 
Bayanlarda üşütme 
de havuzdan çıktık
tan sonra ıslaklığa 
dikkat edilmemesi 
durumunda çok 
görülmektedir.

Aynı şekilde vücut 
dirençleri düşük 
olan çocukların da 
kesinlikle ıslak 
mayoyla dolaş
malarına izin 
verilmemelidir" 
diye konuştu. 
Havuz hijyeninin 
önemli olduğunu 
vurgulayan 
Prof. Dr. Sarıca, 
"Havuzun kabul 
edebileceği kapa
sitenin çok çok 
üzerinde kişinin 
kullanımı nedeniyle 
hijyenin bozulması 
kaçınılmaz olur. 
Havuzda hijyen 
çok çabuk ve 
rahatlıkla bozula- 
bilmektedir. Havuza 
girerken kesinlikle 
duş alınmalı, 
belli antiseptik 
solüsyonlarla 
önlemler 
alınmalıdır. 
Ayaklardaki ve 
ciltteki mantar 
enfeksiyonları, 
cinsel organa 
temas eden 
suyla birlikte 
bu bölgede de 
mantar oluşumuna 
neden olabilir. 
Özellikle çocuklar 
erişkin havuzlarını 
kullanıyorlarsa, 
havuz kullanımıyla 
ilgili kurallardan 
haberdar edilmelidir" 
şeklinde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

*

İZ

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 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 31i 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 5.1 3 20 77’
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş. 514 45 49

'AnltUr 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

| ' | HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tonm jrafi 513 65 29

BELEDİYE
Santral |- 51345 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

|
k

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 veYATAKÖDASI
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ
KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

YAĞMUlt

PHILIPS

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

sDOGTAS



AY l'“SAçLAMLik VE EsTETİk BİZİM İşimiz”
I Wn| ' ■ ■ • * y SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ
İMİ İNŞ. LTD.ŞTİ oörmed

SİTESİ

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
ÛYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE KAPLAMA 
OTOPARK 
YEŞİL ALAN

EVLE

' Detaylı Bilgi ve
İrtibat Bürosu: 

r Hisar Mah. 
Baytas Körfez Sitesi

No: 56 GEMLİK
Tel: 513 42 21 

513 17 94
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

rfez
/'birey

dergisi DERSHANESİ^

*
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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bire bir r
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK

e-mail: bursa@birey.com 

Cargıll tarafından derneğe kayıtlı 33 hastaya gıda yardımı yapıldı j

Cnlte tom Savaş toeji'ııe Mı siz asın” kampanyası başlatıldı

Cargıll yetkilileri Verem Savaş Derneği’ne gelerek gıda torbalarım hasta yakınlarına teslim etti

Cargıll Türkiye Proje Yatırım Müdürü Kemal Özbelli, 
yardım talebinin incelenerek kabul edildiğini ve bu 
tür çalışmanın içinde olanlar ile birlikte etkilendikleri 
ni ve kendilerini destek verdiklerini söyledi. Syf 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sicil tastiknamesi

AKP İl Genel Meclisi Üyesi İlhan Başaran 
ile Belediye Meclis Üyesi Selim Yavuz, 
Çevre Yolu Gemlik Ekmek Sanayi ile 
İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 
Marmara Fırınında başlattıkları kampan 
yaya tüm yardımseverlerin destek ver
melerini istediler. Haberi sayfa 2’de

Güzel Nakliyat; 6
Askeri Veteriner Okulu; 0

Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na 
eya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 
snaf veya tüccar iseniz, zaman zaman 
>icil Tastiknamesi çıkartmak zorun
dasınız.

19.9.2005 gün ve 25938 sayılı Resmi 
jazete’de yayınlanan yönetmenlik gereği 
esnaflar oda sicillerini 5 yılda bir yenile
cek zorundalar. Devamı sayfa 7'de

*0 İlAil

Güzel Nakli^nspor,Askeri Veteriner Oku 
du’nugolyağmuruna tuttu. Sayfa 5’de

_________
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'İyi bir gelecek Aykent ile başlar
İlköâretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kavıtları

YETİŞTİRDİĞİ' 
ÖĞRENCİLER;

dur, 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 ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 

Sürekli eğitim ilkesi ile 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....

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim. k 12. tr

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz
i-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:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim
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I ....
Okurlarla baş başa..

Yazanın gıdası okuyan..
Ödülü ise okuduğunu belirten..
Dünya küçüldü..
İletişim sektöründe yaşanan hızlı 

gelişim ve inanılmaz boyutlardaki 
değişim insanları birbirine çok yakın
laştırdı.

Gazetemizin internet denilen ulus
lararası bilgi ağında yerini alması bizi 
dünyayla buluşturdu.

Elektronik posta adresimizde bazen 
Almanya’da yaşayan bir okurumuzdan 
bazen Trabzon’da devlet görevini icra 
eden bir doktordan, bazen de Armutlu’da 
yaşayan emekli bir asker ailesinden 
iletiler görmemiz olanaklı..

İletilerin kimi Övgü, kimi yergi içeriyor.
Bazışı da destek bekleyen önyargısız 

istekler içeriyor.
Aşağıda sütunlarımızda yer verdiğimiz 

Müzekkan Sayıl’ınki gibi..
Okurumuz 70 yaşında bir hanımefen

di..
Armutlu’da eşiyle birlikte 19 yıldır yaşı 

yorlar.
Allah ömürler versin..
Biz aradan çıkalım ve sözü Müzekkan 

Hanımefendiye bırakalım:
“Saygın Değerli Körfez Gazetesi 

sorumlularına sesleniyorum.
“Güzel yazılarınızı severek okuyor, 

takdir ediyorum.
Ben yetmiş, eşim 75 yaşında ...
Armutlu’da 19 senedir uğraş ' 

verdiğimiz bir haksızlığa artık 
dayanamıyoruz.

Eşim ağır kalp hastası emekli asker.
Dürüstlüğü dolayısıyla burada adeta 

dışlanmış gibi yaşam savaşı veriyoruz.
Elimizden hiç kimse tutmuyor.
Allah rızası için bize yardım edin.
Gazetemiz yoluyla belki vicdanlı biri 

çıkarda kanayan yaramıza melhem olur.
En iyi dileklerimle.”
İleti ülkenin sosyal gerçeklerini de net 

olarak gözler önüne seriyor.
Sosyal güvenlik kanayan yara..
Yıllardır kanıyor..
Ne var ki dinmiyor.
Dindirilemiyor.
Tarafların çekişmesine kurban gidiyor. 
Kaynaklar sağlıklı toplanmıyor.
Toplanabilen kaynaklar doğru 

yönetilemiyor.
Dolayısıyla olan yurttaşa oluyor..
Oysa Sosyal Güvenlik ülkede 

gelişmişliğin göstergesi.
Türkiye’nin durumu ortada..
Karnedeki başarısının ölçütü de 

Sosyal Güvenlik kurumlarının sağladığı 
olanaklar....

Sizce karne nasıl ?
Bu ülke sınıfı geçer mi ?

“Haydi askımıza bir ekmekte
siz asm" kampanyası başlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Fırınlarda başlatılan 
ihtiyaç sahiplerinin 
para ödemeden 
alacağı askıda 
ekmek kampanyaları 
devam ediyor. 
AKP İl Genel Meclisi 
Üyesi İlhan Başaran 
ile Belediye Meclis 
Üyesi Selim Yavuz, 
Çevre Yolu Gemlik 
Ekmek Sanayi ile 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Marmara Fırınında 
başlattıkları 
kampanyaya tüm 
yardımseverlerin 
destek vermelerini 
istediler.
Sosyal projeler 
içerisinde yer 
alan ve tüm 
Türkiye'de uygulanan 
askıda bir ekmek 
kampanyasındaki 
amacın hayırsever 

-insanlarla ihtiyaç 
sahibi insanları 
buluşturmak 
olduğunu belirten 
Ilhan Başaran 
ile Selim Yavuz, 
hazırlanan sepete 
50'şer ekmek 
alarak kampanyayı 
başlattılar.
Evine, ailesine

ekmek almakta 
zorlanan insanları 
düşünerek bir 
ekmekte onlar için 
alarak askıya yada 
sepete koyarak 
onlara yardımcı 
olunması amacıyla 
başlatılan kampanya 
için bilgi veren 
İlhan Başaran ile 
Selim Yavuz, 
"Bazı fırınlarda 
başlatılan bu 
uygulama sosyal 
yardımlaşmayı 
yaygın hale

getirecektir. 
Dar gelirli ve 
geçim sıkıntısı 
çeken vatan
daşlarımızın 
yükünü bir nebze 
olsun azaltacaktır. 
Duyarlı vatan
daşlarımızı ekmek 
alırken kampanyaya 
destek veren fırın
larımıza 50 Ykş 
fazladan bırakarak 
projeye destek 
sağlamalarını ve .. 
geçim sıkıntısı 
çeken insanlarımıza

yaşamlarını 
biraz olsun 
kolaylaştıracaktır. 
Kampanyaya 
destek veren 
Gemlik Ekmek 
Sanayi ile Marmara 
Ekmek fırını 
yetkililerine ve 
kampanyamıza 
önceden katılan 
fırınlarımıza 
teşekkür ederken 
katkı sağlayan 
vatandaşlarımıza da 
teşekkür ediyoruz" 
dediler.

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOY
GEMUK

CSm GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HOHI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

[ ‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ilmi istiklal Cad.Bora Sok. 
No : 3/B GEMLİK (Akbank 
aralığı Stüdyo Prestij yanı 

. Tel: (0.224) 513 96 83 
Fax : 513 35 95 www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
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Cargill tarafından derneğe kayıtlı 33 hastaya gıda yardjrhı yapıldı

tayftı Verem Savaş taŞi'ne teli
.(Ol YazıYORUM

Cargill firması 
tarafından Verem 
Savaş Derneği’ne 
kayıtlı muhtaç 
33 hastaya 
gıda yardımında 
bulunuldu.
Bursa Verem 
Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi'de 
bir araya gelen 
dernek üyeleri 
ile Kaymakam

* Mehmet Baygül, 
Cargill Proje 
Yatırım Müdürü

’ Kemal Özbelli, 
Sorumlu Müdür 
Cenan Celebci ile 
Verem Savaş 
Dispanseri 
Başhekimi Dr. 
Bedriye Körükçü 
hazırlanan gıda 
torbaları hasta 
yakınlarına verdiler. 
Dr. Körükçü, Verem 
Savaş Derneği 
bünyesinde kayıtlı 
65 hastalarının 
bulunduğunu 
belirterek, bunlardan 
yardıma muhtaç 
olan 33 hastanın 
belirlenerek gıda 
yardımının 
yapıldığını söyledi. 
DUYGULARI 
PAYLAŞIYORUZ 
Cargill Türkiye 
Proje Yatırım Müdürü 
Kemal Özbelli, 
firma bünyesinde 
özerk bir yapıya ve 
bütçeye sahip 
komisyon tarafından 
desteklenen bu 
tür yardımların 
kendilerini duygu
landırdığını söyledi. 
Özellikle eğitim, 
sağlık ve çevre

o ’

MU GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

konularında duyarlı 
davrandıklarını 
belirten Özbelli, 
Verem Savaş 
Derneği’nden 

g“eleiT çök efkıieyıcı' 
yardım talebinin 
incelenerek kabul 
edildiğini ve bu tür 
çalışmanın içinde 
olanlarla birlikte 
etkilendiklerini ve 
kendilerini destek 
verdiklerini 
ifade etti. 
HASTALIK 
HORTLADI 
Kaymakam Mehmet 
Turgut'ta yaptığı 
konuşmada, 
yıllar önce varlıklı 
insanların da 
bu. hastalığa 
yakalandığını 
ancak son yıllarda 
geçim zorluğu 
çekenler arasında 
fazlalaştığını 
belirterek,

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

"Hem Cargill'e 
hem de dernek 
üyelerine yaptıkları 
çalışmalar için 
tebrik ediyorum". 
dedü 
Gemlik dışında 
Umurbey, Kumla, 
Gemsaz ve 
Orhangazi'de « 
bulunan hastalardan 
yiyecek atmada 
zorlanan hastaları 
belirlediklerini 
söyleyen 
Dr. Bedia Körükçü, 
bunlardan
20'sinin Orhangazi'de 
kalanının ise 1 
Gemlik ve 
çevresinde bulun-** 
duğunu belirterek, 
hastalık tespitinde 
en çok ihtiyaç 
duyulanın ise > 
balgam testi için 
Teknisyen olduğunu 
belirtti.
Cargill Türkiye 

firmasının 
hastalara hazırladığı 
yiyecek paketlerini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile hasta 

yakınlarına teslim 
eden Verem Savaş 
Derneği üyeleri ile 
Kemal Özbelli, 
her kuruluşun 
derneğe gerekli 
yardımı yapmasını 
istediler.
Hastalara 
verilen yiyecek 
torbalarında et, 
tavuk, yumurta, 
peynir, kuru bakliyat 
ve yağ gibi yiyecekler 
bol miktarda 
bulunuyor.
Gemlik Verem 
Savaş Derneği. 
üyeleri gıda 
dağıtımlarının 
her ay muntazam 
şekilde aksatılmadan 
devam edeceğini 
duyurdular.

■ Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hdtmail.com 
www.ozcanvuraLsayfasi.com

Türkiye nereye gidiyor ? ..
Son günlerde yapılan iki araştırmanın 

(anket) açıklanması, Türk kamu oyunun 
eği limlerini göstermesi açısından çok 
çarpıcı, ayni zamanda ürkütücüdür...

Kısaca bü anketlerden aldığım birkaç 
örnek, zannederim ki Laik Cumhuriyetin 
aklı başında olan kesimini de üzecektir..

Halkın yüzde 67’si evliliklerde imam 
nikahını şart koşuyor, (İslam da resmi din 
adamı yoktur.) yüzde 6O’ı ülkenin 
başarısız lığının nedenini inançsızlıklara 
bağlıyor,

Yüzde 51 ’i gerekirse insan hakları 
taşıtabileceği görüşünde, yüzde 40 için 
askeri rejim demokrasiden daha iyi...! (Bu 
gün içinde bulunduğumuz ortam 
dolayısıyla ben de buna katılırım)

Bu araştırma ('anket) Türkiye dahil 13 
ülkede yapılmış..

Buna göre Türk halkının eğilimleri diğer 
Müslüman ülkelerin halklarının görüş
leriyle örtüşüyor.. Bazılarından daha da 
aşırı..

Batıldan ahlaksız, fanatik, bencil, küs
tah olarak vasıflandırıyorlar..

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci 
içinde, batı kamu oyunun desteğini elde 
çabası içinde bulunduğu bir sırada ortaya 
çıkan bu imaj çpk kötü...

Türkiye’nin Laik, demokratik bir ülke 
olamayacağı, bu gidişle Arap ülkelerinden 
pek farklı olamayacağı izlenimi doğuruy
or..

Şurası muhakkak ki bundan 20 yıl önce 
ayni araştırmalar yapılsa idi, sonuçlar emi
nim ki başka türlü olurdu...

Peki.. Ne oldu da Türkiye bu kötü duru
ma düştü ?...

Son yirmi yılda nüfusun artması, eğitim 
politikasının siyasallaştırılarak dine 
dayandırılması, yönetim zaafları, politik ve 
ekonomik istikrarsızlık, sosyal adaletsiz
lik, ve bu sistem içinde yolsuzlukların 
çoğalması gibi, ilk akla gelenleri yazdım..

Bütün bunların içinde bence en önem
lisi hükümetlerin ve politikacıların halkı 
yönlendirme görevlerinde başarısız olup, 
yararlanmalar da önce ve partilerini ön 
sıraya almalarıdır...

Kuşkusuz bazı medya organlarının da, 
sivil toplum kuruluşlarının da, kötü yön
lendirdiklerini de unutmahyız...

Bir gazete Danıştay üyelerini hedef 
gösteriyor, ondan sonra Laik 
Cumhuriyetin hakimlerine karşı bir katliam 
yapılıyor.’...

Bütün bu kötü tabloya rağmen ben yine 
de Türk kamu oyunun temel sağduyusu
nun çok kuvvetli olduğuna ve bugünkü 
psikolojik ve akli kötü yönlendirmelerden 
kurtulabileceğine inanıyorum...

Yoksa hepimize, genç Lâik 
Cumhuriyete yazık olacak...

Genç nesil Büyük Atatürk’ün gençliğe 
hitabesini yerine getirememenin ezikliği 
altında kalacak.

Kısaca Cumhuriyetimiz elden gide
cek....

GEMLİK

KSrfez
ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hdtmail.com
http://www.ozcanvuraLsayfasi.com


Sayfa 4
7 Temmuz 2006 Cuma Körfez

SF Filistin'e yapılanları tmiı Ülkü Ocakları Halk Oyunlan Şenliği düzenliyor

Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı yayınladığı 
yazılı basın açıkla
masında Filistin'de 
yaşanan son 
gelişmelerin 
insanlık suçu olduğu 
belirtilerek, 
"Hepimizi büyük bir 
endişeye sevk 
etmektedir" denildi. 
Saadet Partisi ilçe 
Başkanı Recep 
Aygün imzasıyla 
yapılan açıklamada, 
Türk halkı olarak, 
olayları büyük bir 
üzüntü ile takip 
ettiklerini ve 
gelişen olumsuz 
etkilerin durumu 
kritik noktaya 
sürükleyeceğinin 
işaretlerinin daha 
önceden verildiğine 
dikkat çekildi.
Filistin halkının 
İsrail güçleri 
tarafından her 
türlü baskıya 
sürüklenerek 
evlerinden, 
işlerinden ve 
yurtlarından 
söküp atılmak 
istendiği bildirilen

açıklamada, 
Saadet Partisi 
olarak taleplerinin de 
bulunduğu belirtildi. 
Türk hükümetinin 
Orta Doğu ve 
Filistin topraklarında 
barışın sağlanması 
için gerekli girişim
leri acilen yapması 
gerektiği hatırlatılan 
açıklamada en süratli 
şekilde Filistinliler 
üstündeki bu ağır 
baskıların ve 
ambargonun 
kaldırılmasının 
sağlanması talep 
edildi.
Açıklamada ayrıca; 
Saadet Partisi 
İstanbul İl

Başkanlığının 
öncülüğünde 
60’a yakın 
sivil toplum 
kuruluşunun da 
desteğiyle 
9 Temmuz 2006 
Pazar günü saat 
12.00 de İstanbul 
Çağlayan 
Meydanında 
Filistin'e destek 
mitingi düzenlendiği 
bildirildi.
Miting için 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı 
olarak Pazar 
günü saat 09.00 da 
İskele Meydanı’ndan 
anaç kaldırılacağını 
duyuruldu.

Ülkü Ocakları 
Gemlik Temsilciliği, 
21 Temmuz Cuma 
günü 1. Türk 
Boyları Halk Oyunları 
Şenliği düzenliyor. 
Ocakları Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Durdu; 21 Temmuz 
2006 Cuma günü 
gerçekleştirilecek 
olan şenliğe 
Irak, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, 
Makedonya, 
Yakutistan, 
Karaçay, Kırım, 
Azerbaycan, 
Tuva, Acara ve 
Çeçenistan'dan 
Türk Halk Oyunları 
ekiplerinin katıla
cağını söyledi. 
Yapılan açıklamada, 
şenliğe katılan 
ekiplerin 
saat 18:30'da 
Balıkpazarı Mahallesi 
Meydam'nda, 
Eski Pazar Caddesi 
sonunda yer 
alan Ahmet Süren 
Meydam'nda ve 
Yunus Emre 
Çocuk Parkı 
yanında halk oyun
ları gösterileri 
sunacakları 
belirtilirken,

saat 20:00'da 
Gemlik Atatürk 
Stadyumu'ndan 
başlayıp İskele 
Meydam'nda son 
bulacak olan 
ve yine halk 
oyunları ekiplerinin 
katılacağı şenlik 
yürüyüşü 
gerçekleştirileceği 
duyuruldu.
Saat 21.oo’de ise 
İSkele Meydanı 
Festival alanında 
şenliğe halk 
ozanı Arif Nazım 
duygu yüklü 
şiirleri ile 
katılacak.
Ülkü Ocakları 
Gemlik Temsilcisi

Osman Durdu; 
düzenledikleri 
şenlik ile Türk 
Dünyası'nın 
ilçemizde bir 
araya gelmesini 
sağlayarak 
kaynaşmasını 
hedeflediklerini 
belirtirken, 
ilçemizde yaşayan 
herkesin bu 
şenliğe davetli 
olduğunu 
söyleyerek 
şenliğe Ülkü 
Eğitim ve Kültür 
Vakfı Genel 
Başkanı Harun 
Öztürk'ün de 
katılacağını 
söyledi.

ALABALIK
^»11^1 d ■ tesisleri

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

I SAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
l Her Çeşit Emlak
< Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 
; Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
! TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

i ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
j Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
• Manastır Dilek Sitesi’nde SATIUK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2
I Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
< ■ " " ' r .......... ......... .......
; 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _ _
i Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

! _ _ _ _ _ _ _ Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
J Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.
} _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Önünde 115 m2 Bahçeli_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‘ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

ÜâcîdeöZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Güzel Nakliyat; 6 Askeri Veteriner Okulu: 0
Olgunlar Futbol 
Turnuvası B grubun
da dün oynanan 
son maçta Güzel 
Nakliyat Askeri 
Veteriner Okulu’na 
gol yağdırdı 6-0 
Maça 6’şar puanla 
başlayan her iki 
takımın hedefi 
grubu lider olarak 
tamamlamaktı. 
Maça rüzgarı da 
arkasına alarak 
başlayan Güzel 
Nakliyat, rakibi kendi 
sahasına adeta 
hapsetti. İlk yarının 

«bu skorla bitmesi 
beklenirken 24 
dakikada Nuri ve

•26 dakikada Erhan 
yakaladıkları fırsatları 
gole çevirince 
İlk yarı Güzel 
Nakliyatın 2-0 üstün
lüğüyle kapandı. 
İkinci yarıya fırtına 
gibi başlayan Güzel 
Nakliyat, 41'de yine 
Erhan, 43'de Nuri, 
45 ve 57'de yine 
Erhan'la bulduğu 
gollerle Askeri 
Veteriner Okulu'nu

Garnizon Komutanı Vekili Veteriner Hekim Albay ; 
Mahmut Tunçbilek, AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ve 
DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel maçı birlikte izlediler.

6-0 yenerek grubunu 
yenilgisiz ve gol 
yemeden lider 
bitirdi.
Gol krallığında 
iddialı olan Güzel 
Nakliyattan Erhan 
dün attığı 4 golle

gol sayısını 9'a 
çıkartarak 
rakipsiz kaldı. 
A grubunda İlk 
sırayı alan Yıldızspor 
ile B grubu İkincisi 
Askeri Veteriner 
Okulu Pazartesi

günü yarı finalde 
karşılaşırken yine 
A grubu İkincisi 
Emniyetspor ile 
B grubu birincisi 
Güzel Nakliyat 
karşı karşıya 
gelecekler.

REGAi: NOWOX
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
boşlayan fiyatlarla

775 $ + KM 
boşlayalı fiyatlarla

AYRICA FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

Gemlik Körfez Gazetesi

Atamer Hotel 
GEMSİAD ADSL ABONELİK PAKETİ

REGAL’DEAKESS’EÖZEL
GemllK Llons Kulübü www.gemliklions.com 

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: wv/^v t rrr’likweb.com

I N 0W0X B LSİS^AR
W*8

hande 
arada

Hem ADSL ı

http://www.gemliklions.com
likweb.com
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Türk Telekomun bilinmeyen numaralar hizmeti için kullandığı 118 kışa 
numarası ile GSM operatörlerinin kısa numaraları 6 ay sonra kapatılıyor

Altın Karagözde yarışma

Telekomünikasyon 
Kurumu, bilinmeyen 
numaralar hizmetleri 
ne ilişkin yeni bir 
düzenlemeye gitti. 
Buna göre, Türk 
Telekomun bilin
meyen numaralar 
hizmeti için kullandığı 
118 kısa numarası ile 
GSM operatörlerinin 
kısa numaraları 6 ay 
sonra kapatılacak. 
Rehber hizmetlerinde 
artık 118XY 
yapısında 5 haneli 
numaralar 
kullanılacak.
Telekomünikasyon 
Kurumunun 
Telekomünikasyon 
Hizmet ve 
Altyapılarına İlişkin 
Yetkilendirme 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Yönetmelik, telefon 
işletmecilerinin 
numara veri taban

larına erişerek 
elde edilen bilgilerin 
gerekirse işlenerek 
kullanıcılara 
ulaştırmasını öngören 
rehberlik hizmetlerini 
düzenliyor.
Rehberlik hizmetleri 
kapsamında, rehber 
veri tabanlarından 
elde edilen bilgiler ile 
eklenmesi mümkün 
olan faks, elektronik 
posta ve meslek gibi 
diğer bilgiler, bu 
hizmete yönelik 
tahsis edilen kısa 
numaralardan 
telefonla sorgulama 
yolu zorunlu olmak 

üzere elektronik, 
internet, kısa mesaj, 
basım veya diğer 
mümkün sorgulama 
yollarından bir 
ya da birkaçı ile kul
lanıcılara ulaştırılacak 
ve ilave olarak katma 
değerli hizmetler de 
kullanıcılara sunula
bilecek. Rehberlik 
hizmetini yürütmek 
isteyen şirketlere 
Telekomünikasyon 
Kurumunca 2. Tip TR 
yetki belgesi verile
cek ve yetkilendirme 
süresi 15 yıl olacak. 
Sabit, mobil ve diğer 
telefon numaraları 

rehberlik hizmeti 
kapsamında değer
lendirilecek ve bu 
çerçevede adres, e- 
posta, faks, cinsiyet, 
jneslek gibi bilgiler 
abonenin özel onayı 
alınmak koşuluyla 
sunulabilecek. Hizmet 
sunumunda kullanıl
mak üzere işlet
mecilere 118xy 
yapısında azami 3 
kısa numara tahsis 
edilecek. Yapılacak 
ilk kısa numara tah
sisleri 3 ay sonra 
yapılacak kura ile, 
sonraki tahsisler ise 
başvuru sırasına göre 
yapılacak. 1180 ile 
başlayan kısa numara 
ların kullanıma açıl
ması ise ayrıca belir
lenecek. Bilinmeyen 
numaralar hizmeti 
için Türk Telekomun 
kullandığı 118 kısa 
numarası ile GSM 
işletmecilerinin ilgili 
kısa numaraları 6 ay 
sonra kapatılacak.

Büyükşehir Belediye 
si ve Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı'nıh (BKSTV) 
ortaklaşa düzenlediği 
20. Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarış 
ması'nın programı, 
dün Central Otel’de 
düzenlenen basın 
toplantısıyla tanıtıldı. 
Türkiye'nin en uzun 
soluklu festivallerin 
den biri olan ve bu 
yıl 45’si düzenlenen 
“45. Uluslararası 
Bursa Festivali” 
gerçekleşen dünyaca 
ünlü keman virtüözü 
Vanessa Mae’nin 
muhteşem kon
seriyle sona erdi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, festi
valin Bursa için 45 
yıllık bir kent gele 
neği haline geldiğini 
belirterek, “Bursa 
Festivali’nin Türkiye 
için de ayrı bir yeri 
ve anlamlı var çünkü 
bu festival ülkemizin 
uluslararası seviye 
deki en uzun soluklu 
festivali. Geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu 
yılda BursalIlar bizi 
yalnız bırakmayarak 
izlenme rekorları 

kırıldı. Tüm sanat
severlere festivale 
gösterdikleri ilgi ve 
verdikleri destekten 
dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. 
Önümüzdeki yıl „ 
çıtayı daha da yük
selterek bu geleneği 
sürdüreceğiz” dedi. 
“20 farklı ülkeden 
650 dansçının, yerel 
ezgileri eşliğinde 
dans motiflerini keyif 
le izleyeceğiz” 
Festivalin ardından, 
20 ülkenin katılımıyla 
bu yıl 2O.’si gerçek
leştirilecek “Uluslara 
rası Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışma sı” da yine 
Bursa’dan tüm 
Dünyaya, dostluk, 
kardeşlik ve barış 
mesajları verecekleri
ni söyleyen Başkan 
Şahin, “Bursa’yı 
şimdi de start alacak 
Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışma 
sı’nın heyecanı sardı. 
BursalIlar 6 gün 
boyunca 20 farklı 
ülkeden 650 dans 
çının, yerel ezgileri 
eşliğinde dans motif 
lerini keyifle izleye
ceğiz.” dedi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

A

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

I 34 Yltt.1® 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

_ ...

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arlığı No :t3/B GEMLİK|#* * «
Tel: (0.2?4) 513 96 83 Fax:>224)513 35'95
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Toksabay ve Ozaydın 
Gemlikspor’dan istifa etti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İki hafta önce gerçek
leşen Gemlikspor 
olağan kongresinde 
yönetim kuruluna 
getirilen Aslan 
Özaydın ile Haşan 
Toksabay'ın istifa

ettikleri öğrenildi. 
Bilindiği gibi 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Gemlikspor kongre 
sinde hazırladığı ve 
Faruk Güzel'in 
başkanlığa getirilme
siyle çeşitli söylen

tiler çıkan yönetim 
listesinden iki 
AKP'linin istifa 
etmesi dikkat çekti. 
Aslan Özaydın ile 
Haşan Toksabay'ın 
istifa dilekçelerini 
kulüp başkanlığına 
verdikleri

öğrenilirken 
gerekçelerinde 
ise kongrede 
bulunmamalarına 
karşın rızalarının 
alınmadan yönetim 
kuruluna seçilmiş 
olmalarının ileri 
sürüldüğü öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Güne Bakış
Kadri GÜLER

Sicil tastiknamesi

Birkaç gündür Bursa Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Sicil Müdürlüğü’nde Sicil 
Tastiknamesi çıkarmak için koşuşturuyorum.

Bilgisayar sisteminin ağır işlemesi 
nedeniyle esnaf da çalışan memur da sıkıntı
da.

Neyseki dün de tastiknameyi almaktan 
vazgeçeceğim sırada ilgili memurun biraz 
beklememi istemesi ile Sicil Tastiknamemi 
alabildim. Aslında 5 yıl vize yaptırdım.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları güçlü kuru
luşlardır.

Binlerce üyesi olan bu kurumun sicil 
Müdürlüğü’nün il merkezinde bulunmasını 
yadırgıyorum.

Düşünün, Orhaneli, Keleş veya Harmancık 
gibi uzak ilçelerde Odalara kayıtlı esnaf, sicil 
tastiknamesini vize için bir gününü veya 
birkaç gününü Bursa’da geçirmek zorunda 
kalıyor.

Odalarda görevli bir memur sicil memuru 
olarak gorevlendirilse, bu iş kaynağında 
çözülür.

Ticaret ve Sanayi Odaları bu işi bildiğim 
kadarıyla böyle yapıyor.

Bir de vergi dairelerini yatırılacak 7 YTL lik 
harç için bankaya gittiğinizde 11 YTL havale 
bedeli ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Devlete 7 lira ödemek için parayı bankaya 
havale için banka çeşitli kesimlerle 11 YTL. 
havale ücreti alıyor.

Bu işe ne demeli bilmem.
7 YTL vergi için 11 YTL havale parası 

yatırıyorsun.
Biz bu kafa ile daha çok ÂB sayıklarız.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
ISISAN

AKILLI ISITMA 
SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ
K6MBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT 
TAAHHÜT

i DOĞALGAZ 
BİZİMİŞİMİZ

I

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:(0224) Ş1fl.85 58

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 87 Temmuz 2006 Cuma Körfez

Sağlık harcama arı artıyor
Tüm Eczacı İşveren
ler Sendikası'nın 
(TEİS) yaptığı araştır
maya göre, ilaç dışı 
sağlık harcamaların
da hastane giderleri 
ve medikal ürünler 
başı çekiyor. 
Araştırmaya göre, 
2005 yılı faiz dışı har
camalarında hedefle
nen sağlık hizmeti 
harcaması 5 milyar 
988 milyon 167 bin 
YTL iken, bu hedef 
aşıldı ve rakam 7 mil
yar 342 milyon 130 
bin YTL olarak ger 
çekleşti. TEİS, ilaç 
dışı medikal ürünlerin 
denetimlerinin arttırıl
ması halinde tasarru
fa gidileceğini 
savunuyor. TEİS'in, 
kurumların yayın
ladıkları verileri kıs
tas alarak yaptığı 
araştırmadan çarpıcı 
sonuçlar çıktı.
Araştırmaya göre, 
konsolide bütçeye 
tabi kurumların 2005 
yılı faiz dışı harca
malarında hedeflenen 
sağlık hizmeti harca
ması 5 milyar 988 

milyon 167 bin YTL 
iken bu hedef aşıldı 
ve rakam 7 milyar 342 
milyon 130 bin YTL 
olarak gerçekleşti. 
Konsolide bütçeye 
tabi kurumlar dışında 
kalan Bağ-Kur'un 
2005 yılı sağlık gider
leri toplamı 3 milyar . 
625 milyon 815 bin 
YTL (2004 yılına göre 
yüzde 2.5 azalma 
oldu), Emekli Sandığı 
mn 2005 yılı sağlık 
giderleri toplamı 2 
milyar 917 milyon 45 
bin 576 YTL oldu.
Emekli Sandığı harca
masının içindeki ilaç 
harcaması 1 milyar 
607 milyon 42 bin 801 
YTL, SSK'nın 2005 
yılı sağlık harcaması 
ise toplam 7 milyar 
677 milyon 105 bin 
YTL olarak gerçek
leşti. SSK'nın 2005 
yılı dışardan alınan 
sağlık hizmeti gider
lerinde yüzde 79.5 
oranında artış yaşan 
dı. Yeşil Kart ve kon
solide bütçeye tabi 
kurumların ilaç harca
maları hariç sadece

bu üç kurumun 2005 
yılı toplam sağlık har
caması gideri 14 mil
yar 219 milyon YTL 
oldu. Türkiye ilaç 
pazarının tamamının 
2005 yılında 8 milyar 
900 milyon YTL oldu 
ğunu belirten TEİS 
yetkilileri, sadece bu 
üç kuruma ait harca
ma tutarının tüm 
Türkiye'de tüketilen 
ilaç miktarının nere 
deyse iki katı olduğu
na dikkati çekti.
TEİS'in araştırmasın
da Yeşil Kart harca
masının 2005 yılında 
1 milyar 700 milyon 
YTL'nin üzerinde 
olduğu belirlendi. 
Yeşil Kart harcamala 
rında bütçe harca
masının gerçekleşme 
oranı 2005 yılında 
yüzde 157.3 olarak 
hedeflenenden yüzde 
57.3 fazla bir harca
ma gerçekleşti.
TEİS'e göre, gider
lerdeki bu fazlanın en 

önemli nedeni 
Yeşil Kartlıların 
hastane ve ilaç 
dışı medikal ürün 
giderlerindeki 
artış. Konsolide 
bütçeye tabi kurulu
lardaki ilaç harca
malarının ger çek
leşme oranı 2005 
yılında yüzde 94 
olarak gerçekleşerek 
tasarruf sağlanırken, 
ilaç dışı sağlık harca
malarındaki artış 
yüzünden toplam 
sağlık giderlerinin 
gerçekleşme oranı 
yüzde 123 olarak 
gerçekleşti. İlaç har
camalarında sağla 
nan tasarrufun özel
likle özel hastaneler
den hizmet satın alın
maya başlanması ve 
ilaç dışr medikal 
ürünlerdeki tüketimin 
artması ile oluşan 
toplam sağlık harca
malarında yaşanan 
artışı dengeleyenle 
ılığı belirtildi.

İmaıbank mydilerine müjde

Devlet Bakanı ve 
Başbakan yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Imarbank’ta, Fon'a 
geçmeden önceki 
son bir ayda off- 
shore hesaplarından 
mevduata dönüş 
yapan yatırımcılara, 
anapara ve faizleri ile 
birlikte toplam 543 
milyon 605 bin 747 
YTL ödeme yapıla
cağını açıkladı.
Söz konusu düzenle
meye konu olan 
Imarbank'ın yönetim 
ve denetimi, 4 
Temmuz 2003 tari
hinden TMSF'ye 
geçerken, o tarihten 
bu yana off-shore'- 
dan mevduata 
dönenlerin . 
hesaplarında sorun 
yaşanıyordu. Şener,. 

dün düzenlediği 
basın toplantısında, 
konuya ilişkin karar
name taslağında 
imzaların tamamlan
mak üzere olduğunu, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanması ardın
dan TMSF'nin 
ödemelere başlaya
cağını bildirdi. 
Şener, yine bu 
çerçevede el konul
duğu dönemde Imar- 
bank'ta son bir ayda 
devlet iç borçlanma 
senetlerinden 
mevduata geçenler 
ile mevcut mevduat 
sahipleri olmak 
üzere, 388 bin 327 
mudiye toplam 
8 milyar 79 milyon 
479 bin 261 YTL 
kaynak aktarıldığını 
belirtti.

V03 Vailitıni ulukaya dogai.gaz isi san,
h 1 ■ ■■1 HÜSEYİN ULUKAYA - CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ __-------- ...------------------- . .

I

A Isıtma, sıcak su w 
konUol citafltannoa

► DOGALGAZ 
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 
► RADYATÖR 
► SPLİT KLİMALAR
► DOGALGAZ SOBASI 
► TEŞİSAT^PBeM

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
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GEMLİK ANI TOUR SEYAHAT ACENTASININ 
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

KÖRFEZ VE MEHTAP TURLARINA 
TÜM DEĞERLİ HALKIMIZI BEKLERİZ 

(im KfiPTfiH SEZİ CEMİSİ 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.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü As Başkanı 
e-mail: yeldabykz@yahoo.com

Gemlik'ten Olumsuz İnciler

OTEL REZERVASYONLARI ve PAKET TURLAR DÜZENLENIR

Gezi Gemimiz özel günlere ve de cemiyetlerinize kiraya verilir

Müracaat: GEMLİK ANI TOUR 
İrtibat Tel: 0.224 514 47 71

"Gemlik'e doğru 
denizi göreceksin 
şakın şaşırma!" demiş 
Orhan Veli. Ne kadar 
da güzel söylemiş. 
Gerçektende olağanüs 
tüdür, Gemlik'in genel 
görünümü. Ama ne 
zaman Dörtyol'dan 
içeriye bir giriş yapı 
yorsunuz, işte o 
zaman anlıyorsunuz, 
aslında her şeyin 
göründüğü gibi 
olmadığını. Eski 
SSK'nın oraya doğru 
gelince koskocaman 
bir dere pislikten 
geçilmiyor, Yeni Sahil 
bağlantısı kötü bir 
görünüm çiziyor. 
Meydana doğru sal
tana sallana 
gezinirken Karsak 
Camii'ne kadar sağlı 
sollu dükkanlar 
Gemlik'in gelişmişliği
ni bir nebze olsun 
bize anlatıyor (ancak 
her adım başı dilencil
erden İllallah diyor
sunuz) İlerliyor, ilerli 
yorsunuz tam Eski 
Dört Yol Kavşağına 
geldiğinizde kar
makarışık bir trafiğin

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 yapılmaktadır.

Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra raporunuzu alabilirsiniz.

sizi beklediğini görü 
yorsunuz. Arabalar bir 
sağdan, bir soldan 
ilerlemeye ve geçme 
ye çalışıyor. Yayaların 
da haklı olarak geçm
eye çalışması işin 
cabası. (Sebebi bilin
mez ama artık koz
mopolit olmuş bir 
şehirde neden hala 
sinyalizasyon sistemi
nin olmaması gerçek
ten merak konusu.) 
Hadi oradan sağ salim 
geçtiniz.
Yürüyorsunuz, sesten 
kafanız allak bullak 
oluyor, bir taraftan 
korna sesleri, bir 
taraftan trafik 
polisinin "16......lütfen
aracınızı devam 
ettiriniz" türünden 
söylemler. Çarşı 
Camii'nin oraya gelip 
sol tarafa kafanızı 
çevirdiğinizde, sarı 
lacivert renklerden 
oluşmuş komik mi 
komik demirler, 
neymiş efendim araba 
girişini yasaklamış 
barikatlermiş (hayret 
bir şey akıl almaz bir 
durum yani) Daha 
sonra Meydanın 
ortasında o güzel 
görüntüsüne rağmen 
suları çalışmayan 
havuzla karşı karşıya 
geliyorsunuz. (Oysa 
bir şehrin meydanı 
çok önemlidir.) 
Gezimize devam edi 
yoruz; Atatürk 
Parkı'na vardığımızda 
daracık bir aranın oto
büslerin kalkış yeri 
olduğunu öğreniyor
sunuz. Şizin peşiniz
den koşan bir sürü 
boyacı çocuğunun (ah 
bu anneler ve babalar 
bu tertemiz çocukları 
sömürüyor) "abla bo 
yayalım mı?"diyerek 
sizi rahâtsız 
etmelerinden yılıyor

sunuz. Karşıya gazi
nolar tarafına 
geçtiğinizde limana 
doğru gelirken, o 
güzelim denizi ucun
dan kıyısından zorla 
görüyorsunuz. Buraya 
konser alanı yapılmış. 
İyi hoşta önünde 
kuyruk oluşturmuş 
arabalar da neyin nesi 
diye sorguluyorsunuz. 
Balık restaurantları 
sıra sıra dizilmiş müş
teri bekliyor (elbette ki 
Gemlik'e gelip de 
balık yemeden olmaz) 
Ancak yemek yiyenler 
arabalardan denizi 
göremiyor. Sahile 
doğru yol alırken sizi 
başı boş sokak 
köpekleri çetesi sanki 
hoş geldiniz diyerek 
karşılıyor (buradan da 
Gemlik'in bir hayvan 
barınağına bile sahip 
olamadığını anlıyor
sunuz.) Şöyle bir 
burundan mis gibi 
iyot çekeyim derken 
sağ tarafa bakıyor
sunuz, burada da her 
yer araba dolu, birden 
"otoparka mı geldim 
acaba?” diye sora- 
madan edemiyor
sunuz. Sahilin 
kaldırımından inip 
yoldan yürürken 
ağaçların neredeyse 
yerlere değdiğini, 
insanların otların üze 
rine hoyratça bastığını 
içiniz acıyarak 
gözlemliyorsunuz. 
Örneğin Öğretmen 
evi'nin arasındaki 
ağaçlardan arabalar 
dönüş bile yapamıyor. 
Şöyle bir göğe ve 
uçsuz bucaksız denize 
dalıp giderken hayıfla
narak söyleniyor
sunuz: "İnsanlar ne 
den elindekilerin kıy 
metini bilmez ve bu yö 
neticiler halka iyi bir 
hizmet vermez?" diye.

ELEMAN ARANIYOR

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3
I / 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

TEMİZLİK İŞLERİNDE 
ÇALIŞACAK 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
BAY ELEMAN ARANIYOR

Müracaat:
Yeni Zeytin Hali Koop. Bşk. 

Tel : (0.224) 513 32 33
GSM : (0.535) 631 26 6%

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Nedenkendimizi
‘Sersem’ gibi hissederiz?

Sersemlik hissi, gün
lük hayatta en sık 
yakınmalardan biridir 
ve sıklığı yaş ile artar. 
Hastalar bu sersemlik 
hissini; baş dönmesi, 
halsizlik, dengesizlik, 
bayılma vs. gibi 
tanımlarlar.
Sersemlik hissine 
sebep olan en önemli 
neden, beyine giden 
kan akımında azalma 
meydana gelmesidir. 
Beyine giden kan 
akımındaki azalma, 
beyine giden damar
lardaki hastalıklardan 
(boyun damarları 
tıkanması vs.) veya 
kalp fonksiyon bozuk
luklarından olabilir. 
Bu ikisi en önemli 
sebeptir. Bunun dışın
da, tansiyon düzensi
zlikleri, özellikle 
bacaklardaki his ve 
algılama bozukluğu 
gibi sebepler, kişide 
sersemlik hissine 
neden olur.
Sersemlik hissini 
aslında hastalar bize 
anlatırlar. Yaşlılarda 
ve özellikle panik atak 
olan kişilerin, bu 
şikayetleri pek önem
senmez. Çünkü, 
şikayet devamlıdır. İyi 
bir muayene ve tetkik 
olmazsa sersemlik 
nedeni bulunamaz. 
Sersemlik hissi ile 
bize müracaat eden 
hastaların, en sık 
şikayetlerini 
sıralarsam;
1-Ani başlayan baş 
dönmesi, bulantı, 
kusma, terleme ve 
taşikardi. Bu 
şikayetler uzun süre 
olabilir, yeni 
başlamışta olabilir. 
2-Göz hareketleri ile 
artan baş dönmesi ve 
sersemlik hissi.
3-Denge bozuklukları, 
el becerilerinde azal-
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ma, düzgün 
yürüyememe. 
4-Kulakta dolgunluk 
hissi ve hareketle 
başlayan baş dön
mesi.
Yukarıda saydığım 
şikayetler ani 
gelişirse ve hemen bir 
hekime başvurulursa 
tedavide sonuç daha 
iyi alınır. Fakat 
tedaviye doktor göze
timinde devam 
edilmezse veya doğru 
tanı konmazsa, 
hastalık kronik hai 
alır. Hastanın yaşam 
kalitesini önemli 
ölçüde bozar.
Hastalığın tanısı nasıl 
konur.
1-Öncelikle iyi bir 
anemrez alınmalı. 
Anemrez demek has
tanın, hastalıkla ilgili 
hikayesi ve sıkıntıları 
demektir. Deneyimli 
bir hekim; iyi bir 
anemrez ve muayene 
ile teşhisi büyük 
oranda koyar. 
2-Düşünülen tanıya 
göre, beyin grafisi, 
(MR, BT) veya kulak 
ile ilgili testler ya da 
kalp ile ilgili bir 
patoloji düşünülüyor
sa; kardiyoloji k 
yönden iyi bir 
değerlendirme 
yapılır.
3-Sistemik nedenleri 
ekarte etmek için 
rutin laboratuar 

testleri yapılır. 
Tedavi için tanıyı 
doğru koyup, doğru 
ilaç seçmek gerekir. 
Primer bir neden 
varsa, örneğin beyine 
giden her hangi bir 
damar tıkalıysa önce 
bunun tedavisi yapıl
malı radyolojik gir
işim yapılabilecekse 
yapılmalı yoksa 
ilaç verilmelidir. 
Daha sonra bu 
durumun yol açtığı 
belirtiler tedavi 
edilmelidir.
Hastalığa sebep 
olan neden ve 
bunun yol açtığı 
belirtiler hasta ve 
hasta yakınlarına 
anlatılmalıdır.
Tedavi süreci ve 
ilaçlar hakkında 
ayrıntılı 
bilgi verilmelidir. 
Sersemlik hissinin 
nedeni iyi saptanıp 
tedavi edilmezse, 
şikayetler devam 
eder. Hatta yaşla 
beraber artar. Bunun 
yanında tedavideki 
başarı, oluşan 
hasarın kalıcı olup 
olmamasına bağlıdır. 
Doktora ne kadar 
erken başvurulursa 
tedavi şansı o kadar 
yüksek olur. Her 
yazımda söylediğim 
gibi erken teşhis, 
erken ve kalıcı 
tedaviyi sağlar.

KAYIP
Gemlik Lisesi’nden 

aldığım 
tastiknamemi 

kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
ÖMER YILDIZ

‘Gemlik Körfez’ 
internette

ww.geinlikkorfezgazetesi.com

Sünnet için 2-6 yaş arası uygun değil
Yeditepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anâbilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Arif Verimli, 
sünnetin sadece 
dinsel bir tören 
olmadığını, aynı 
zamanda 
"psikoseksüel 
bir olây" olduğunu 
belirterek, bu 
nedenle çocuğuh 
somut olarak 
cinselliğin farkına 
vardığı Ödipal dönemi 
(2-6 yaş arası) 
sünnet için doğru 
bulmadığını bildirdi. 
Arif Verimli, insanın 
psikolojik ve cinsel 
gelişim evrelerind.e 
0-1 yaş arası 
"ağızcıl dönem", 
1-3 yaş arası 
"anal dönem" ve 
3-6 yaş arasında da 
"ödipal dönem" 
olduğunu, ancak 
bu dönemlerin 
birbirleriyle kesin 
sınırlarla ayrılmayıp, 
birbirlerinin içine 
geçişli olduğunu 
söyledi.
Verimli, kişilik ve

KAYIP
Gemlik Endüstri 

Meslek Liseşi'nden 
aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MEHMET 
KARATAŞ

cihsel yapılanmanın 
çok büyük oranda 
0-6 yaş arasında 
oluştuğuna işaret 
ederek, "Sünnetle 
ilgili yapılacak bir 
yanlış, çocuğun 
gelecekteki kişiliği, 
cinsel yaşamı ve 
cinsel kimlik 
gelişiminde çok 
ciddi bir travma 
etkisi yapabilmekte
dir" dedi.
Prof. Dr. Arif Verimli, 
sünnet kıyafetlerinin 
de abartıdan, (kral, 
prens, padişah 
kostümleri gibi) 
uzak olması gerektiği
ni, şık ve erkeksi 
bir takım elbisenin, 
erkek çocuk için daha 
yapıcı bir ödül ola

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı 7340219947 

vergi nolu Seri A 4401-4500 seri nolu 
PSF koçanlarım ve

Beko 398 Sr 8GE 412589C seri nolu yazar 
kasa ruhsatım kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
EYAZOĞULLARI SİMİT FIRINI 

Eyaz Rama

cağını söyledi. 
Verimli, sünnet 
süresince yapılacak 
gezi ve eğlencelerin 
motive edici 
olduğunu, ancak 

. sünnetin bir sağlık 
durumu gibi ele alın
ması ve çocukla 
bir yetişkin gibi 
konuşulmasının 
travma etkisi yarat
masını. engelleyeceği
ni vurguladı.
Arif Verimli, ayrıca 
herkesin gözü 
önünde stadyum 
gibi alanlarda sünnet 
yapılmasının da 
doğru olmadığını, 
bunun çocuklara 
değil, ailelerine 
yapılan bir yatırım 
olduğunu belirtti.

ww.geinlikkorfezgazetesi.com
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Zamanının çoğunu 
hiç hareket 
etmeden bilgisayar 
başında geçiren 
pek çok kişi, 
akciğer embolisi, 
yani akciğer damar
larının pıhtı ile 
tıkanması tehlikesi 
ile karşı karşıya. 
Şişmanlar, gebeler, 
doğum kontrol hapı 
kullananlar, sigara 
tiryakileri, varisleri 
olanlar, kalp hasta
ları ve yakın zaman 
önce ameliyat geçir 
miş kişilerde pıhtı 
oluşma riski ise çok 
daha yüksek.
Akciğer 
embolisinin, akciğer 
damarlarının bir kan 
pıhtısı ile tıkanması
na bağlı olarak 
gelişen bir tablo 
olduğunu açıklayan 
uzmanlar, pıhtının 
kaynağının çoğu 
zaman bacakların 
derin toplardamar
ları olduğunu 
belirtiyor. Bacak 
toplardamarlarında 
pıhtı oluşumuna ise 
üç önemli faktör 
neden oluyor; 
kanın damarlarda 
birikmesi, damar 
duvarının zedelen
mesi ve kanın 
koyulaşması. 
Uzmanların 
verdikleri bilgiye 
göre, uzun süre

hareket etmeden 
oturmak, kan 
akımının yavaşla
masına ve kanın 
bacak toplardamar
larında birikmesine 
neden oluyor.
Hem uzun süre 
oturmak hem 
de bacakları 
sarkıtmak, toplar
damarlardaki 
kan akımının 
yavaşlaşlamasına 
ve pıhtı oluşumuna 
zemin hazırlıyor. 
Bacak damarlarında 
oluşan pıhtılar 
buradan koparak 
akciğer damarlarını 
tıkıyor ve akciğer 
embolisi adı verilen 
hastalığa neden 
oluyor. Bu duruma 
kolaylaştırıcı risk 
faktörleri de 
eklendiğinde, 
pıhtı oluşumu 
kaçınılmaz oluyor. 
Uzmanlar; şişman
lar, gebeler, doğum 
kontrol hapı kul
lananlar, sigara 
tiryakileri, varisleri 

olanlar, kalp 
hastaları ve yakın 
zaman önce 
ameliyat geçirmiş 
kişilerde pıhtı oluş
ma riskinin çok 
daha yüksek oldu 
ğuna dikkat çekiyor. 
Akciğer embolisinin 
belirtilerinin, 
tıkanan akciğer 
damarının büyük
lüğüne göre farklılık 
gösterdiğine işaret 
eden uzmanlar, 
pıhtı çok büyük 
ise kişinin aniden 
fenalaşıp daha ne . 
olduğu anlaşıla
madan ölebileceğin! 
bildiriyor. Daha 
küçük pıhtılar ise 
ani başlayan nefes 
darlığı, gogus 
ağrısı, öksürük, 
öksürükle kan 
tükürülmesi, 
çarpıntı, ateş, 
sıkıntı hissi gibi 
değişik belirtilere 
neden oluyor.
Akciğer embolisinin 
kesin tanısı için; 
akciğer röntgeni, 

sintigrafi, spiral 
tomografisi, 
kanda D- dimer 
yüksekliği, bacak 
toplardamar 
ultrasonografisi 
gibi tanı yöntem
lerinden 
yararlanılıyor.
Uzmanlar, zaman
larının çoğunu 
bilgisayar başın

da geçirenlerin 
şu önerileri dikkate 
almaları durumunda 
bu ciddi tehlikeyi 
azaltabileceklerini 
bildiriyor: 
-Bilgisayar karşısın
da uzun süre 
hareket etmeden 
oturmayın, arada 
kalkıp dolaşın.
-Kan dolaşımını art
tırmak için, bacak 
kaslarına zaman 
zaman masaj yapın 
veya bacaklarınızı 
5-10 saniye süre ile 
gerip gevşetin.
-Oturduğunuz 
zaman 
bacaklarınızı 
sarkıtmayın, 
yükseğe koyun. 
-Çok sıkı çoraplar 
giymeyin ve jartiyer 
kullanmayın.
-Düzenli olarak 
yürüyüş ve 
egzersiz yapın.
-Bol sıvı alın.
-Sigara, alkol ve 
kafeinli içecekler
den uzak durun".

Sy ve besinlerle bulaşan 
hastalıklara dikkat

Kilis il Sağlık Müdü 
rü Dr. Turgay Hap 
pani, su ve besin
lerle bulaşan hasta 
lıkların önlem alın
madığı takdirde sal
gın boyutuna ulaşa
bileceğini bildirdi. 
Happani, Türki 
ye'nin içinde bulun
duğu coğrafi yapı 
ve mevsime ait 
özellikler nedeniyle 
enfeksiyon hastalık
larının çeşitli dağılımlar 
gösterdiğini belirtti, 
Su ve besinlerle 
bulaşan çeşitli mikro
pların genellikle ağız 
yoluyla alındığını ve bu 
mikropların sindirim 
yoluna yerleşerek 
enfeksiyona yol açtığını 
ifade eden Happani, 
"Mikrop, su ve besinler
le genellikle hasta kişi
lerin dışkı ve idrarların
dan bulaşmaktadır. En 
sık karşılaşılan belirtiler 
ishal ve kusmadır.
Toplumda nadir görülen 
hastalıklar, önlem alın
madığı takdirde bir 
anda salgın boyutlarına 
ulaşmaktadır. Su ve 
besin yoluyla bulaşan 
hastalıklar hava sıcak
lığının yüksek olduğu 
mevsimlerde artmak
tadır. Vakalar, özellikle 
kentlerin gecekondu ve

kirli akarsu, göl ve 
yüzeysel suların 
çevresindeki yerleşim 
bölgelerinde sıkça 
görülmektedir. Anne 
sütü yerine biberonla 
beslenen ve aşı hizmet
lerinden yeterince 
yararlanamayan çocuk
larda salgın hastalık
ların görülme riski 
fazlalaşmaktadır.
Ayrıca tuvalet, mutfak 
ve banyo hijyenine 
özen gösterilmesi 
gerekmektedir" dedi 
Happani. hastalıklarda! 
korunmak için ellerin 
bol su ve sabunla 
yıkanması, sağlıklı 
su içilmesi, insan 
atıklarından uzak yer
lerde yaşanması, çiğ 
tüketilen meyve ve 
sebzelerin bol suyla 
yıkanması gerektiğini 
sözlerine ekledi.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
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 23 941 Ar ■
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VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 51312 12
Aydın Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

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

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

t
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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

M AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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■ ONUR ECZANESİ 
İstiklal Cad. No :17 GEMLİK

Tel: 513 73 94

KHrfez
YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2486 

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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MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI
*■ KANEPELER - SEHPALAR

HALI ÇEŞİTLERİ ve TUL PERDE ÇEŞİTLERİ
X YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ

«= ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ
KLİMA ve BEYAZ EŞYA 
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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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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
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ZÜMRÜT EVLEî

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah.
Baytas Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

/'birey
dergisi DERSHANESİ^

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
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Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında AKR grubu Başkana karşı red oyu kullandı

Başkanı kızdıran karar
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Red karan
Dün Belediye Meclisi yine renkli görüntülere 

sahne oldu.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Dörtyol 

Kavşağı’na yapılması düşünülen kavşak projesi 
için kendi partisinin grubuyla karşı karşıya 
geldi.

Başkanın Belediye tarafından yaptırmak iste
diği kavşak projesine, AKP grubu, harcanacak 
paranın başka işlerde kullanılması istemiyle 
“red” oyu verince, karar geçmedi. Devamı 7’de

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Belediye Başkanının Dörtyol’a yapmak istediği kavşak pro
jesine AKP’li meclis üyeleri ‘Belediye’nin görevi değil’ diye red oyu verince, mecliste sert tartışmalar 
yaşandı. DYP grubunun Başkan ile birlikte oy kullanmalarına karşın karar meclisten geçmedi. Sayfa 3’de

M «W ffli
İyi bir gelecek Rykent ile boşlar

Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi 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 konuda özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
AApcMnlı cd Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UUKCNUlLcK; _________________________ Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır....

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pasabahceler 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-Öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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HHHI OÜNLUK SIVAİI GAitu flHHH

Buluşma Çalı Yolu Bursa’ya yakışacak
■ftfl Gürhan ÇETİNKAYA

Sıkıntılı yıllar..
Türkiye zor günler yaşıyor.
Ekonomi de, siyasette, dış politikada 

tehlike çanları...
Ülkede barış ve huzuru bozan 

davranışlar..
Türkiye büyüyor, insanların yaşam stan

dartları düşüyor.
Garip bir çelişki..
Ancak, yaşananlar tesadüf değil.
Sistematik ve bilinçli olarak yaşama 

geçirilen eğitimsizlik ve üretmeden 
tüketme alışkanlığı Türkiye'nin bugünlerini 
hazırladı.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti ne büyük 
heveslerle kurulmuş, dönemin bakanları 
Cumhuriyet rejimini ve devrimlerini 
başarıya ulaştırmak için yoğun çaba har
camışlardı.

Cumhuriyet verdiği ışıkla gözleri 
kamaştırmıştı,

Türk Ulusu yeni bir dünyaya yelken 
açmıştı..

Kapitülasyonlar kaldırılmış tam bağım
sızlık, ekonomik bağımsızlıkla perçinlen- 
mişti

Ancak, üretim şarttı.
Dışa bağımlı olmamak için yerli üretime 

ağırlık verilecek, ülkenin kaynakları en ve 
rimli bir biçimde değerlendirilecekti.

Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye'nin 
| gerçek sahibinin üretken köy'ıüıcT 

olduğunu ilan etmiş, "Yeni Türkiye 
Devleti'nin temelleri süngüyle değil, 
süngünün de dayandığı ekonomiyle kuru
lacaktır" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 
hedefini tanımlamıştı. ’
- Ekonominin yanı sıra kültür ve eğitim 
alanında da büyük bir atılım başlamıştı.

"Güçsüz beyinler, yetersiz bakışlar 
gerçeği göremezler" düşüncesinden yola 
çıkan genç Cumhuriyetçiler bilimi başarı 
için, uygarlık için, yaşam için en gerçek 
yol gösterici olarak saptıyorlardı.

Onlar, Cumhuriyet Devrimleri’ni ülkenin 
koşullarını zorlayarak yaşama geçirdiler.

Cumhuriyet'in ardındaki yıllar kalkınma 
ve ilerlemeyle geçtiği halde gericiler 
sürekli yenilikçilerin önünde engel olarak 
durdular. Amaçlarına ulaşmak için zaman 
zaman demokrasiyi araç olarak kullandılar 
,toplumun dini inanışlarını istismar ettiler, 
dernek, tarikat ve siyasi partiler içinde 
ciddi örgütlenmeler içine girdiler.

Ne yazık ki siyasetçilerin de desteğiyle 
dönem içinde etkinliklerini arttırdılar, din
sel unsurlarrda çok iyi kullanarak halkın 
düşünce yapılarını çeldiler.

Bugün Türkiye'ye giydirilmek istenen 
Ilımlı İslam Gömleği'nin kumaşı bu ayma
zlar tarafından dokundu iş artık prova aşa
masına geldi.

Bölücüler, gericiler, vaziyeti idare edici 
ler elele vererek ülkenin ipini çektiler.

Ülkeyi karanlıkların içine düşürdüler. 
Borç batağına sürüklediler.
IMF’e, Dünya Bankası’nâ, ABD’ye, 

AB’ye boyun eğdirdiler.
Olsun ..
Bu ülke ne savaşlar gördü. 
Ne karanlıklara gömüldü. 
Tümünden de alnının akıyla çıkmasını 

bildi.
Yine çıkacak.
Bu ülke ulus kimliğini hiçbir zaman 

yitirmeyecek
Tüm engelleri aşacak.
Aşacak da..
Nasıl? Ne zaman?

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
‘Ulaştıran ulaşım' 
hedefi kapsamında 
yenilenen Çalı 
Yolu’nda inceleme 
lerde bulunurken, 
“Bizim dönemimizde
ki beş yılı Bursa’nın 
altın yılı olarak 
tarihe geçirmek 
istiyoruz” dedi. 
“Bizler hizmet ve 
çözüm için varız” 
Başkan Şahin, Nilüfer 
Belediye Meclis 
Üyeleri ve AK Parti 
Nilüfer ilçe Başkanı 
Metin Düvencioğlu 
ile birlikte Çalı 
Yolu’ndaki çalış
maları inceleyerek, 
Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi 
Ökten’den bilgi aldı. 
Bursa’nın adeta 
şantiye döndüğünü 
söyleyen Başkan 
Hikmet Şahin, “Bizler 
hizmet ve çözüm için 
varız. Tüm tecrübe ve 
birikimlerimizi bu 
güzel şehri daha 
modern ve yaşan
abilir bir sehif haline 
getirmek için gece 
gündüz çalışıyoruz. 
Çalışmalar sırasında 
zaman zaman sıkın
tılar yaşıyoruz, ama 
bu sıkıntıları en kısa 
sürede atlatmak için 
var olan gücümüzü 
sonuna kadar kul
lanıyoruz.

Piknik alanı yarın açılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Engürücük
Köyü’nde bulunan 
çamlık içindeki 
piknik alanı yarın 
düzenlenen 
görkemli etkinliklerle 
açılacak.
Yeniden düzenlenen 
ve içinde oturma 
grupları ile çeşme 
ve tuvaletler de 
yapılan piknik 
alanında yarın 
ilk kez AKP'liler 
toplanarak 
eğlenecekler.
Yaklaşık 1500 
kişinin piknik 
yapabileceği bir 
alanın yaratıldığını 
söyleyen AKP 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yapacakları 
şenliğe tüm 

' halkımızın davetli

Zamanından önce 
bitirdiğimiz projele 
rimle halkımızın 
belediyesine olan 
güveni yeniden 
gelmiştir” şeklinde 
konuştu.
“Çalı Yolu’nun 
tamamlanmasıyla 
Çalı’ya ve devamın
daki pek çok belde 
ve köylere ulaşım 
daha rahat olacak” 
Göreve gelir gelmez 
ilk olarak şehir giriş
lerini Bursa’ya yakışır 
bir hal alması için 
kolları sıvadıklarını 
ve bunu da buşurâfK - 
larını kaydeden 
Şahin, “Çâlı Yolu da 
Bursa’nın bir başka 
girişi. Burayı da 
Bursa’ya yakışır bir , 
hale getirdik. Daha 
önce dar bir yoldan 
geliş ve gidişlerin 
sağlandığı Çalı 
Yolu’nda şimdi iki 

Milletvekilleri 
il yönetimi ve 
yerel sanatçıların da 
katılacağı piknik 
alanı açılışında

Piknik alanına gitmek 
isteyenler için 
yarın saat 11.00 de 
Dereboyu Taşköprü 
Mevkii’nden

etkinliklerin
12.00 ile 16.00 /
arasında yapılacağı 
açıklandı.

şerit gidiş ve iki şerit 
geliş olmak üzere iki 
ayrı yol yapıldı. Yine 
bu yolların yanları 
yürüyüş ve bisiklet 
yolları yapılarak mo 
dern bir yol halipe 
getirildi. Çalı 
Yolu’ndaki çalışmalar 
asfaltlama, tretuvar, 

oto korkulukları ve 
kavşaklardaki sinya 
lisazyon işleri de en 
kısa sürede tamam
lanacak. Bu yolun 
tamamlanmasıyla 
Çalı’ya ve devamın
daki pek çok belde ve 
köylere ulaşım daha 
rahat olacak” dedi
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Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında AKP grubu Başkana karşı red oyu kullandı

VicdancaBaşkanı kızdıran karar Vicdan Kayır TOPAKTAŞ 

İpi Olmayan Uçurtmalar...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Meclisi’nin 
Temmuz ayı ikinci 
toplantısına Hisar 
Mahallesi Gemlik 
girişine yapılmak 
istenen köprülü 
kavşak damgasını 
vurdu.
Daha önce 
Karayolları tarafından 
projelendirildiği ve 
ödeneğin çıkarılacağı 
bildirilen köprülü 
kavşağın şimdi 
yapılamayacağı 
ancak Başkan 
Mehmet Turgut'un 
Gemlik Belediye 
bütçesiyle yapılması 
isteğine AKP'li 
meclis üyeleri 
aldıkları grup kararı 
ile red oyu verdiler. 
Meclisin bir önceki 
oturumunda İmar 
Komisyonu’na 

»havale ettiği konular 
hakkında Komisyon 
Başkanı Cemal

> Aydın Aybey, açıkla
malarda bulundu. 
Komisyonun görüşü 
olan Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
arkasındaki çıkmaz 
sokağın okula 
bırakılarak plana 
işlenmesine oy birliği 
ile karar verilirken, 
bir vatandaşın fay 
hattı üzerindeki 
arsasının yeşil 
alandan çıkarılma 
isteği ret edildi. 
AKP'Lİ ÜYELER

»■GRUP KARARI ALDI 
Komisyonun ayrıca 
imar planında daha 

»önce iki kat olarak 
belirlenen ve Gemlik 
Belediye Meclisi 
kararı ile yeniden 
4 kata çıkarılmasını 
Büyükşehir 
Meclisi’nden 3 kat 
olarak çıkması ile 
başlayan sıkıntılarda 
ticari alanlarda 9.50 
metre olan yüksek
liğin 11.50'ye çıkarıl
masına Başkan 
Turgut karşı çıktı. 
Konut alanlarına 
karşı haksızlık 
yaratacağı ve uygula
mada sıkıntı doğura- 

" cağını ileri süren
Başkan Turgut, 
tüm Gemlik'in ticari 

'alana dönüştürülerek 
haksızlığın 
önlenebileceğini 
söylemesine 
İmar Komisyonu 
Başkanı Aybey 
tepki gösterdi.

"Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 
her yanı ticari alan 
olan tek yer Gemlik 
olacağından tarihe 
geçeriz" demesinin 
ardından geçilen 
oylamada Başkan 
Turgut'un red oyu 
vermesine karşılık 
komisyon kararı 
oy çokluğu ile 
kabul edildi, 
ı'mar Komisyonu’nun 
görüştüğü Manastır 
Bölgesi sahil dolgu 
planı ise oy çokluğu 
ile kabul edilirken, 
Plan Bütçe 
Komisyonu’nun 
aldığı karar mecliste 
gerginliğe yol açtı. 
BAŞKAN TURGUT'A 
GRUP KARARI 
ALINDI
Hisar Mahallesi’nden 
gelen bir grup 
vatandâşın da merak
la izlediği meclis 
oturumunda görüş 
belirten Plan Bütçe 
Komisyonu Başkanı 
Murat Yavuz, Hisar 
Mahallesi Gemlik 
girişi kavşak pro
jesinin belediye 
bütçesinin kullanıl
madan ve çevre 
yoluna da aynısının 
yapılması görüşünde 
olduklarını belirtti. 
Plan Bütçe 
Komisyonu görüşü 
hakkında ilk sözü 
alan MHP'li Osman 
Doğan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u eleştirerek, 
"3 kilometre içinde 
4 adet kavşak olmaz, 
bu siyasi bir gös
teridir. Girişteki 
kavşak için Sayın 
başkan meclise 
bunların ödeneği 
olduğunu bildirmişti. 
Bu ödenekler şimdi 
nerede, bunların pro
jelerinin ve ödenek
lerinin olmadığını 
söylemiştim ve doğru

Arka bahçeler... Arka sokaklar... Arkalarrrrrr.... 
Ve geçmişe uzahın, çocukluğunuza... Şimdi 
çocuk halinizle arka sokaklara girelim birlikte...

Git gidebildiğin kadar... Öylesine derin ki 
karanlık! Bir ışık beklerken gittikçe koyulaşı yor 
sokaklar... Şimdi çocuk yüreğinizi çıkarın koca
man bedenlerinizin üzerine ve yürekle gidelim 
arka sokakların küçük yüreklerine. Bu küçük 
yüreklerin adresi bir Çocuk Esirgeme Kurumu... 
Birlikte ziyaret ediyoruz o arka sokaktaki çocuk
ları... Ama o.gün en güzel kıyafetini giyme... 
Annene söyle senin kullanmadığın bazı giysiler
den bir kaçını saklasın... Böylesi günlerde lâzım 
olur... Oradaki çocukları ziyaret ederken ayağın
da çorabın olmasın... Emanet çocuklar, emanet 
giysilerle karşılarlar seni. Arkadaşlarına, bir 
takım insanlardan, kullanmadıkları kazaklar, pan
tolonlar gelir, Bağış derler adına... Sanki bir 
ödül... Evlerindeki çocuğun tırnağının kırılmasına 
kıyamayan, ayağım üşütmesinden korkan analar, 
nedense o çocuklara çorap götürmeyi akıl etme
zler... Emanet çocukların giyside en büyük 
ihtiyaçları çoraptır, bir de iç çamaşırı 
Nimetciğim... Sakın haaa öyle sarılı pakette 
hediye de götürme... Çubuklu pamuk helvası 
götürebilirsin! Boş git... Ama git... Seni soğuk 
karşılayacaklar... Sakın alınma!.. Babanla gider
sen ya da annenle ellerini de tutturma...

Senin farklı olduğunu hissetseler de anlama
ma duyuları işleyecektir!.. Bilir misin Mehmet, 
oradaki çocuklar, duymak, konuşmak ve görmek 
denilen duyularını çalıştırmazlar... Onlar soru 
sormazlar. 18 yaşına geldiklerinde ise sokaktır 
adresleri... Elkatar mısın bu duruma? Terk 
edildikleri sokağa bu kez erişkin olarak terk 

| edilirler...

çıktı. Vatandaştan 
toplanan 3 kuruşları 
yerinde harcamalıyız. 
Belediyenin çok 
parası varsa 
gerçekten daha 
önemli yerlere 
harcamalıyız" dedi. 
Kavşağın yaklaşık 
1 milyon 500 bin 
YTL'ye çıkacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, buranın 
ivedilikle yapılması 
ve ölümlü kazaların 
önlenmesi 
gerektiğini savundu. 
MHP'li Osman 
Doğan ikinci kez 
aldığı söz ile kavşak 
düzenlemesinin 
Karayollarının birinci 
derecede görevi 
olduğunu belirterek,

Başkan Turgut'un 
daha önceki 
görüşmelerde yaptığı 
duygusal konuşmalar 
ile meclis üyelerini 
yanılttığını bu kez 
inşallah AKP'lilerin 
bu hataya düşmeye
cekleri söyledi.
DYP'li meclis 
üyeleri Gökhan 
Taylan, Zekai 
Karaduman ve 
Halil Çevik ile 
Başkan Mehmet 
Turgut Bütçe Plan 
Komisyonu görüşüne 
red oyu verirlerken, 
AKP'li üyeler ile 
MHP'li Osman Doğan 
evet oyu vererek 
Başkan Turgut'un 
isteğini yerine 
getirmediler.

Insanoğulunun-kızının- hafızasına sığmayacak 
şeyler yaşarlar... Sözcüklerin hafızasını zorlaya
cak denli acıların çocuklarıdır onlar... Neden mi? 
Yazamam Bülent... Yazamam... Sözcüklere ihanet 
etmek kadar ağırdır, onların yaşamını anlata
bilmek... Önlerine konan yemeği iştahla yerler... 
Yarış edercesine... Gözleriyle de birbirlerini izler
ler... Hepsi aynı renktedir... Gözlerindeki bakışlar 
da aynıdır... Gözlerine bakamam ben... 
Baktığımda anlam veremediğim bir pırıltı, hüzün, 
acı, şaşkınlık görürüm de. Arınç, bilirim gözbe- 
beğisin babanın, anacığının... Eğer babanın işi 
müsaitse, yurttaki arkadaşlarına tavuk eti gön
dermesini sağla... Ama senden olduğu anlaşıl
masın... En çok yedikleri et kurban etleridir... Zira 
her biri kurbanlıktır bu toplumda... İnsanlar kendi 
duygularını tatmin için bağışlarlar kurban etleri
ni...O etler, okyanustaki bir saman çöpü gibi olsa 
da iştahla yerler...Bazen o da yoktur. Ama " 
buzhaneleri kurbân etleriyle doludur! Beyaz eti 
bilmezler... Bir tabakta meyve yemeyi de... Cani 
bardak yoktur, kırılır çünkü... Onlar kırılmayı 
bilmezler... O yüzden de kırsalar da anlamazlar 
kırdıklarını... Her birinin ayrı aile masalı vardır 
Abdülkadirciğim, binlerince anlatılan... Orada 
çalışan kadınlara anne derler; erkeklere de 
baba... Buzdolabından bir elmayı alıp yeme şansı 
olmayan çocuklardır. O yaşadıkları yerde hiçbir 
yerde'duymadığın bir koku vardır Alişciğim... 
Sen duyarsın ama onlar duymaz... Anneli ve 
babalı çocuklar da vardır, annesiz babasız olanlar 
gibi... Annecan ve babacan tarafından ya bir 
mezar taşına, ya cami avlusuna, çöp tenekesine, 
ya da sokaktaki bir asfalta doğdukları an terk 
edilirler... Onlar da üşürler... Cemilciğim, bu 
evlerdeki duvarlar sığınaklarıdır.. Sığınaklarda 
yaşananlara rağmen, o duvarlar bir babadır... 
Yataklar anneleridir...En büyük ödülleri, bahçede
ki salıncak ile merdivenler... Çiçeksiz bahçeler... 
Hastalandıklarında başlarında bekleyen anaları, 
babaları yoktur. Sağırdır, dilsizdir, kördür... 
Organları eksiktir... Çünkü, anne' ve babaları yok
tur... Çünkü Tayyipciğim; onlar kimse için çok 
özel değildirler. Ve Erdoğancığım; onların seninle 
paylaşacakları kendilerine ait oyuncakları yoktur! 
Uçurtma uçurmayı seversin değil mi Deniz? 
Seninle bir gün uçurtma uçuralım, gökyüzüne... 
Emanet çocuklar görmeli uçurtmamızı Baykal... 
Hiç olmazsa gökyüzünde onlarla sessizce 
buluşalım mı? Ama uçurtmanın ipini sıkıca, 
tutalım... Unutma o çocuklar İPİ OLMAYAN 
BİRER UÇURTMADIRLAR!...

NOT: Sakın; sakın çocuğuna bu ziyaretten söz 
etme! O küçücük yüreği dayanamaz karanlık 
sokaklara!..
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Kapalı Spor Salonu’nda ödenek sıkıntısı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yapımı yılan hikaye
sine dönen Kapalı 
Spor Salonu inşaatı 
yine yavaşladı.
Daha önce 
ödenek sıkıntısı 
çekildiğinde bir 
çok siyasinin 
ve yerel yöneticilerin 
araya girerek 
3 bin YTL. 
(3 trilyon lira) 
para çıkarttıklarını

ve salonun 
Mayıs ayında 
mutlaka bitirileceği 
vaatlerine karşılık 
çalışmaların 
bıçak gibi 
kesilmesi spor 
yapaöak gençleri 
kara kara 
düşündürüyor. 
Salonda yapılacak 
olan her tür 
çalışmaya Gençlik 
ve Spor Genel 
Müdürlüğü’nün

karar verdiği 
öğrenilirken 
boyadan badanaya, 
fayans ve 
kalebodurdan 
seyircilerin 
oturacağı koltuklara 
kadar her ihtiyacın 
kısıtlı karşılandığı 
öne sürülüyor.
15 yıl önce kazıkları 
çakılan ve yaklaşık 
2.5 yıldan bu 
yana gerçek 
şekilde başlatılan

çalışmaların 
durdurulmasını 
ödenek sıkıntısına 
bağlanıyor. 
Her yetkilinin 
Mayıs ayında 
bitirileceğini 
müjdelediği 
salon inşaatının 
ise en iyi ihtimalle 
2006 yılı sonuna 
yada 2007 yılı 
ilkbaharına 
sarkacağı 
tahmin ediliyor.

İMİ ALABALIK
^rl II ulı tesisleri

Yeni imajıyla hizmetinizde.

Gedelek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra 5. Km. 

tel: (0.224) 586 52 66 
ORHANGAZİ

%SX***'
►►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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3*1,140 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 atarı makineleriyle satılık dükkan.

________________________ önünde 115 m2 Bahçeli__________________ '

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi . 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Zeytin Hali köprü bekliyor
Belediye Meclisi’nde İmar Komisyonu tarafından incelenerek yenisinin yapılması meclis üyeleri tarafından kabul edilmişti.
Seyfettin SEKERSÖZ

Üretici Zeytin Hali 
esnafı tarafından 
Gemlik merkezden 
ulaşım sağlamak 
amacıyla yaptırılan 
ve zamanla 
tehlike yarattığı 
gerekçesiyle

BUSKİ ekipleri 
tarafından yıkılan 
köprünün yerine 
yenisi yapılmayınca 
sorun yaşanıyor.
Aşırı yağan 
yağmurlar 
sonucu Karsak 
Deresi’nden gelen 

azgın suların tahrip 
ettiği ve kullanılamaz 
duruma gelen 
ulaşım köprüsünün 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 
yenisinin yapımı için 
karar alınmıştı. 
İmar Komisyonu 

tarafından ince
lenerek yenisinin 
yapılması doğrul
tusunda görüş meclis 
üyeleri tarafından 
oy birliği ile 
kabul edilmişti.
Aradan geçen 
yaklaşık 3 ay

içinde Zeytin Hali 
esnafı merkezden 
işyerlerine gidebilmek 
için ters yola girmek 
mecburiyetinde 
kalıyorlar.
Çevre yolunu 
kullanmak zorunda 
kalan Zeytin Hali

esnafı kendilerine 
verilen sözün ne 
zaman tutulacağını 
merak ederken, 
yapımı için 
belediyenin henüz 
hiçbir girişimde 
bulunmadığı ileri 
sürülüyor.

NOVVOK 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiş allarla

77U + KM. 
boşlayan fiyatlarla

REGAL 3600 MvX’ll 
DVD OYNATICI

AYRICA FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ

AX&SS

REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com
isim@firmaniz.com

HEGAL’DEMESS’EÖZEL

Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik

TAKSİT

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net
www.atamerhotel.com
www.gemsiad.org
www. t atça n .com
www.gemliktirkoop.com
www.gemliklions.com

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboneliği bir arada 

HEDİYE!

REGAL37 EKRAN 
TELEIEKTTV

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

iiAHlAlf Mil A İlil M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSA NOWOX BİLGİSAYAR

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com


Sayfa 68 Temmuz 2006 Cumartesi

Güzel Nakliyat futbolcularına 
Anıl Berber’den bedava traş

EMO: Krizin üstü örtülüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2. Geleneksel 
Kaymakamlık 
Kupası 
Olgunlar 
Futbol Turnuvasında 
üç galibiyet ve 
attığı 14 gole 
karşılık kalesinde 
hiç gol görmeyen 
Güzel Nakliyat 
futbolcularına 
ücretsiz traş 
yapılıyor.
1 Nolu Cadde 
üzerinde bulunan 
Anıl Berber 
Salonu yarı 
finale kalan 
Güzel Nakliyat 
futbolcularını 
ücretsiz traş 
yapmaya başladı. 
Anıl Erkek 
Kuaförü sahibi 
Hüseyin Bıyıklı, 
taraftarı olduğu 
Güzel Nakliyat 
takımına hem 
moral hem 
de kutlamak

amacıyla başlattığı 
ücretsiz traş 
kampanyasına 
devam edeceğini 
söyledi.
Güzel Nakliyatın 
iki yıl önce ilki 

düzenlenen 
turnuavada da 
şampiyon 
olduğunu hatırlatan 
Hüseyin Bıyıklı, 
Pazartesi günü 
oynâyacakları 

yarı final maçında 
Emniyetspor'u 
da yenerek finale 
çıkacaklarını ye 
finalde kupayı 
ikinci kazanacaklarını 
iddia etti.

EMO Bursa Şube 
Başkanı Erdal Aktuğ, 
1 Temmuz gecesi 13 
ilin birden karanlığa 
gömülmesinin, 
Türkiye'de enerji 
politikaları ile yöne
tim anlayışının yan
lışlığını gözler önüne 
serdiğini söyledi. 
Elektrik Mühendisleri 
Odası(EMO) Başkan 
Erdal Aktuğ, bir 
bürokratın görevden 
alınarak Türkiyş'de 
enerji yönetiminde 
yaşanan krizinin 
üstünün örtülmek 
istendiğini ileri 
sürdü. Aktuğ, doğru 
enerji politikaları 
üretemeyip stratejik 
hata yapanlarla, 
gerekli yatırımları 
Türkiye'ye kazandıra- 
mayanların hiç bir 
bedel ödemediklerini 
kaydetti.
Erdal Aktuğ, EMO'da 
düzenlediği basın 
toplantısında 1 
Temmuz gecesi 
yaşanan krizin, yöne
tim zafiyetinden kay
naklandığını ileri 
sürdü. Bu tür kriz 
anlarında doğru yük 
akışının sağlanması 
için gereken planla
maların neden yapıl
madığını anlayama 

dıklarını ifade eden 
Aktuğ, "Enterkon 
nekte sistemdeki ile
tim hatlarının niye 
alternatifi için yeni 
yatırımlar yapılmı 
yor? Türkiye'nin 
enerji sistemi, köprü 
lü kavşaklardan, park 
bahçelerden, otoyol
lardan, han ve ha 
marnlardan daha mı 
önemsiz?” dedi. 
Bu soruların aydın? 
■atılması gerekirken, 
TEİAŞ Genel Müdü 
rü'nün görevden 
alındığını vurgulayan 
Aktuğ, gerekli yatırım 
lan yapmayan, strate 
jik önemi olan sant 
railerin devrede 
olmamasından, yük 
akışını doğru plan
layıp ayakta tutma 
yanlar ve kadrolaşma 
sevdasında olanlar
dan ise kimsenin 
hesap sormadığını 
kaydetti. Aktuğ, 
sorunun teşhis edil
erek derhal gerekli 
adımların atılmasını 
da isterken, enerji 
gibi stratejik önemi 
olan bir sektörde 
kontrolsüz özelleştir 
me ve bu özel 
santralleri planlama 
içine alınmasını sert 
bir şekilde eleştirdi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...
-------------------------- . u .. . . • 11 < s ....... - - 1 —;—r---------------- : :

1 GÜNDEDAVETIYE 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: (0.224) 513 35 95

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

__ __ __—___ _______ __ _____
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Mecliste çıkan kavşak tartışmalarından sonra AKP ilçe yönetimi Mimarlar Odası’nı ziyaret etti

“Bizden destek istendi”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye 
Meclisindeki 
kavşak tartış* 
malarının ardından 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
destek verdiklerini 
basın açıklamasıyla 
da duyuran 
Mimarlar Odasına 
ziyarette bulunan - 
AKP ilçe yönetimi 
Gemlik'in öncelikli 
sorunları hakkında 
bilgi verdiler.
Mimarlar Odası 
Başkanı Osman 
Turan, ziyarete 
gelen AKP'lilere, 
kavşak için kesinlikle 
destek verdiklerini 
ancak harcamanın 

kimler tarafından 
yapılacağı konusun
da hiçbir görüş 
belirtmediklerini 
'söyledi.
Başkan Turgut'un 
24 Mayıs'ta 
'kendilerini davet 
ederek Karayollarının 
hazırladığı projeyi 
göstererek destek 
istediğini belirten 
Turan, "Davetin ne 
amaçla yapıldığını 
gidince öğrendik.
Bizden istenen 
desteği yönetim 
kurulumuzu topla
yarak birlikte karar 
verdik. Biz buranın 
yapılmasından 
yanayız. Resmi 
düşüncemizi de 

’ belediye başkanlığı
na ilettik. Proje 

. üzerinde bazı 
* çekincelerimiz 
oldu, başkan bizim 
desteğimizi 
basında çıksın 
istedi ve bizde 
düzenlediğimiz 
basın toplantısıyla 
açıkladık.
Biz Mimarlar Odası 
olarak sözümüzün 
arkasındayız, 
buraya kim kavşak 
yapacaksa 
destekliyoruz 
ancak ödenek

bizi ilgilendirmez. 
Kaynak için 
kimseye destek 
veremeyiz" dedi. 
AKP ilçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
Belediye Meclis 
üyesi ve yönetim 
kurulundan bazı 
üyelerin de bulun
duğu ziyarette 
Şahin, ilçenin 
sıkıntıları ve 
sorunları hakkında 
Osman Turan'a 
açıklamalarda 
bulundu.

Kendilerinin kavşak 
yapımına karşı 
olmadıklarını 
ancak daha önce 
açıklanan sözlerin 
neden çarpıtılarak 
vatandaşlara 
iletildiğine anlam 
veremediklerini 
söyledi.
Çevre yolunda da 
aynı sıkıntının 
yaşandığına dikkat 
çeken Şahin, 
"Burada da insanlar 
ölüyor ancak 
Belediye Başkanı

kılını bile 
kıpırdatmıyor, 
Gemlik'in bir çok 
sorunu varken, 
Terminal için 
verilen sözler 
yerine getirilemezken 
ve sokaklarından 
yürünemezken 
kavşak yapımı 
yanlıştır. Biz orada 
en güzelini yapmak 
istiyoruz ancak 
devletin yapması 
gerektiğini devlet 
yapsın" diye 
konuştu.

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 95KÖRFEZ REKLAM

Güfte Bakış
Kadri GÜLER

Red kararı
Belediye Başkanı meclisteki AKP grubuna 

danışmadan kafasındaki projelerini yaşama 
geçirmek isteyince bu tür olumsuz tablolarla 
birkaç kez daha karşılaştı.

Geçmiş yıllarda Terminal Yerini eski Devlet 
Hastanesi’ne getirmek istedi meclisten vize 
alamadı.

Sunğipek Fabrikası’nın Belediye hizmet 
alanı yapmak istedi meclisten yine geçireme
di.

Küçük Sanayi Sitesi’nin karşısını ticari 
alana açmak istedi meclisten geçiremedi..

Belediye Başkanı ile AKP ilçe yönetimi ve 
Belediye meclis grubu arasında büyük anlaş
mazlıklar var.

Bu durumu bilmeyen yok.
Dörtyol’a kavşak yapımı konusunda kendi 

parti grubuna danışmayan bir başkan böyle 
bir konuyu meclise nasıl getirir.

İki gün önce belediye başkanlık odasında 
fırtınalar esti. Bursa İl Başkanlığı sorun için 
Gemlik’e bir yönetici gönderdi.

Taraflar ikna olmadı.
Bana sorarsanız Gemlik’te onca yapılacak 

iş dururken, belediyenin Dörtyol’a kavşak 
yapması yanlış.

AKP iktidarda olan bir parti. Bu l^>l karayot 
lan pekala yapabilir.

Umurbey Kavşağı hani 2005 yılında yapılı 
yordu?

Karayollarının projelendirdiği bir kavşağı 
yaptırmak için siyasi gücünüzü kullanmayın, 
Dörtyol kavşağına elinizdeki parayı harcayın!

Bu olacak iş değil.
Gemlik modern bir ilçe olmak istiyor.
AKP’li Belediye bunu gerçekleştiremiyor.

Büyükelçiden Şahin’e ziyaret

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Sayın Sobizana Mngqikana, 
ülkesinin 20. Uluslararası Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’na katılamamasından 
dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin’e özür ziyaretinde bulundu. 
Büyükelçi Mngqikana, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin’i Tarihi Belediye 
Binası’nda ziyafet etti. Mngqikana’ın ani 
ziyaretine şaşıran Başkan Şahin, 
büyükelçinin 'Uluslararası Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması’na bazı olumsuzluk
lardan dolayı katılamadık. Ülkem adına duy
duğum üzüntümü dile getirmek ve açılış 
törenine katılarak kendimizi affettirmek için 
bugün size bu ziyarette bulundum” şeklin
deki sözleri karşısında duygulandı.
Başkan Şahin, Büyükelçi Mngqikana’ın 2. 
jesti ile bir kez daha etkilendiğini belirterek, 
“Sayın büyükelçimiz beni geçen yıl hasta 
yatağında geçmiş olsun ziyaretinde bulun
muştu.
Mngqikana’ın bu davranışını zaten unuta- 
mamıştım. Şimdi de örnek bir davranışla 
yarışmaya katılamadığının üzüntüsünü biz
zat Bursa’ya gelerek bildiren büyükelçimiz 
beni ikinci kez duygulandırdı” dedi.
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Ziyaret için gittiği hastanede dövüldü
Bursa'da, ağabeyini ziyaret etmek için hastaneye giden bir kişi, 

hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.
Kemik erimesi 
hastalığı nedeniyle 
Bursa Devlet 
Hastanesi ortapedi 
bölümünde yatan 
ağabeyi Ali Şebelek'; 
ziyaret için hastaneye 
gelen Metin Şebelek 
(40), ağabeyinin oğlu 
Muhammet Şebelek 
(20) ile içeriye 
girerken güvenlik 
görevlilerinin 
engellemesiyle 
karşılaştı. 20 yaşında
ki Muhammet'in 
yaşının küçük olduğu 
için ziyarete gire
meyeceğini söyleyen 
hastane görevlileriyle 
Metin Şebelek arasın
da tartışma başladı. 
Vatandaşların da 
araya girmesiyle, 
ziyarete gelen Metin 
Şebelek ve yeğeni 
içeriye alınmayarak 
bahçeye çıkartıldı. 
Daha sonra hastane 
bahçesinde oturduğu 
sırada Metin 
Şebelek'in yanına 
gelen görevliler, polis 

olduklarını belirterek 
Şebelek'in kollarına' 
girip hastanenin 
bodrum katına 
götürdü. Polis 
olmadıklarını fark 
ettiği şahıslara kimlik 
soran Metin Şebelek, 
şahıslar tarafından 
darp edilmeye baş
landı. Olay yerinde 
bayılan Şebelek, daha 
sonra görevliler 
tarafından acil 
servise kaldırıldı. 
Olayın ardından 
soruşturma başlatan 
polis, isimlerinin 
E.A. ve R.B. olduğu 
tespit edilen
2 güvenlik görevlisini 
yakalayarak gözaltına 
aldı. Şahıslardan 
şikayetçi olan Metin 
Şebelek, "Gereken 
neyse yapılsın. 
Burası devletin bir 
kurumu. Vatandaşa 
hizmet bu şekilHa 
olmaz. Onlar bize 
hizmet etmek için 
oradalar ama 
nedense mafya gibi

hareket ediyorlar. 
Bizler de sahipsiz 
değiliz. Yetkililerden 
duruma el atmalarını 
istiyoruz.
Kendilerinin polis 
olduklarını söyleyip 
unvan gaspında da 
bulundular" şeklinde

konuştu.
Dayak olayı üzerine 
soruşturma başlatan 
hastane yönetimi ise, 
olaya karışan bütün 
görevlilerin savun
malarını alıp gerekli 
işlemleri yapacak
larını bildirdi.

Dövme kolundan ediyordu
Yalova'ya bağlı 
Çınarcık llçesi'nde, 
sokak dövmecisine 
motif çizdiren, 
bir gencin kolu 
iltihaplanarak şişti. 
Egemen Bilaloğlu 
isimli 20 yaşındaki 
genç, koluna bir 
motif yapmak üzere 
sokak aralarında 
seyyar olarak çalışan 
bir dövmeciye gitti. 
Dövmeci, eline aldığı 
iğneyi kınaya 
batırarak, gencin 
istediği motifi koluna 
yapmaya başladı. 
Gencin bir süre 
sonra ağrıyan kolu 
iltihaplanarak 
şişmeye başladı. 
Olayı fark eden 
hemşire anne Gülsen 
Bilaloğlu, oğlunu en 
yakın sağlık ocağına 
götürdü. Burada 
yapılan incelemede, 
gencin kolunun 
sağlıksız bir ortamda 
yapılan dövme net
icesinde mikrop 
kaparak iltihap
landığı tespit edildi. 
Yaraya derhal pan
suman yapılarak 
müdahale edildi.

Mağdur genç 
Egemen Bilaloğlu, 
gençlere sağlıksız 
ortamlarda dövme 
yaptırmamalarını 
tavsiye etti. Hemşire 
olan anne Gülsen 
Bilaloğlu da, "Bu tip 
uygulamalar doktor 
kontrolünde ya da 
ehil kişilerce yapıl
malı. Oğlumun kolu 
ilk zamanlarda çok 
kötü durumdaydı, 
doktorların verdiği 
ilaçlarla iyileşmeye 
başladı" dedi.
Kolu iltihaplandıktan 
sonra çalıştığı 
işinden de ayrılmak 
zorunda kalan 
genç, yaranın 
kapanmasının 
ardından yeniden 
işe başlayacak.

V

fü Vaillani ™ya dogalgaz isi san, cJEÎ! . HÜSEYİN ULÜKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI GEMLİK ANA BAYİİ — . . . . . .mı ■ ___----------.

4 ısıtma, sıcaUsuve 
A kontrol cihariannj 
J ÜOER il

► DOĞALGAZ
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
► SPLİT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Vaillanf

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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Erol Etçil Hırta naklediltli
Tutuklanan işadamları Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı'nın,

Kandıra (F) Tipi Cezaevine nakledildiği bildirildi

4 kişilik ailenin 
açlık sınırı 533 YTL

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığının 
koordinesinde 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünce 
yürütülen soruşturma 
kapsamında tutuk
lanan işadamları 
Erol Evcil ve
Hüseyin Kayapalı'nın, 
Kandıra (F) Tipi 
Cezaevine nakledildiği 
bildirildi.
“Kara para aklamak, 
çıkar amaçlı örgüt 
kurmak, kamu kurum 
ve kuruluşlarını 
dolandırıcılık suretiyle 
zarara uğratmak” 
suçlarından sevk

ATO’dan sağlıkta tasarrufa dava
AnkaraTicaret Odası 
(ATO), sağlıkta tasar
ruf sağlamaya yönelik 
tebliğin iptali için 
Danıştay'a dava açtı. 
ATO'dan yapılan 
açıklamada, Maliye 
Temmuz 2006 tari
hinde yayımlanan ve 
sağlık hizmetlerinde 
hizmet başına ödeme-' 
den vaka başına öde
meye geçilen tebliğin 
iptali ve yürütmenin 
durdurulması için 
Danıştaya dava 
açıldığı bildirildi. 
Açıklamaya göre, 
dava dilekçesinde, 
söz konusu karanın 
kuruluşlar arasında 
ayrıma sebep olduğu 
gibi vatandaşı ölüme 
terk etmekten başka

ELEMAN ARANIYOR
TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaat:

Yeni Zeytin Hali Koop. Bşk. 
Tel: (0.224) 513 32 33 

GSM : (0.535) 631 26 62

edildikleri mahkemece 
geçen hafta tutuklan
malarının ardından 
Bursa (E) Tipi 

bir işe yaramayacağı 
vurgulandı. Herkesin 
sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkı ile 
sosyal güvenlik hak
larının anayasal 
güvence altında 
olduğu hatırlatılan 
dilekçede, "Sosyal 
Güvenliğin Asgari 
Normları Hakkında 
Uluslararası Sözleşme 
ile Avrupa sosyal

Cezaevine konulan 
Evcil ve Kayapalı, 
İzmit Kandıra (F) Tipi 
Cezaevine gönderildi.

şartında sosyal 
güvenlik hakkı ve 
hastalık sigortasının 
kapsamı ve süresi 
belirlenmiştir.
Devlet vatandaşına ve 
sigortalılarına, 
memurlarına hastalan
maları halinde 
iyileştirinceye kadar 
bakmak zorunda 
olduğu taahhüt 
etmiştir" denildi.

‘Gemlik Körfez’ 
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Türk Harb-lş, 
geçen ay, 4 kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırının 533.27 YTL'ye 
indiğini, yoksulluk 
sınırının ise 
1686.12 YTL'ye yük
seldiğini bildirdi.
Türk Harb-lş'in 
Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerini 
baz alarak yaptığı 
araştırmaya göre, 
4 kişilik bir ailenin 
asgari mutfak 
giderlerini 
kapsayan ve 
"açlık sının" 
olarak da adlandırılan 
tutar, geçen ay, bir 
önceki aya göre 
yüzde 3.23 oranında 
şzalarak, 533.27 
YTL'ye düştü. 
4 kişilik ailenin 
asgari gıda, giyim, 
sağlık, barınma 
ve eğitim gibi 14 
zorunlu harcama 
kalıbı esas alınarak

“Boş yatak yok” mazeretine son
Acil servise başvuran 
ve yatırılarak tedavisi 
gereken hastaların 
"boş yatak olmadığı" 
gerekçesiyle şevki 
yapılmayacak, hasta
nenin tüm yatakları 
acil hastalar için 
kullanılacak.
Bu hastaların bir 
başka kuruma nakli, 
daha ileri tıbbi bakım 
ve tedavi gerektiği 
takdirde, ilk 
müdahale yapılıp 
tıbbi stabilizasyon 
sağlandıktan ve 
sevk edilmesi uygun 
görülen kurumla 
gerekli koordinasyon 
kurulduktan sonra 
yapılacak.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar imzasıyla, 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce 
yayınlanan 
genelgeyle acil 
servislere başvuran 
hastaların tedavisi, 
şevki ve tedavi 
giderlerinin tahsil 
edilmesi konularına 
dikkât çekildi.
Sağlık hizmetlerinin 
etkili bir şekilde 
sunulması ve tüm 
vatandaşlar için 
hizmete 
erişilebilirliğin 
sağlanmasının 
bakanlığının

belirlenen ve 
"yoksulluk sının" 
olarak da ifade 
edilen tutar ise 
Haziran ayında 
yüzde 7.08 YTL 
artarak, 1686.12 
YTL oldu. . 
Tek kişinin 
yoksulluk sınırı da 
geçen ay 
1045.51 YTL 
olarak gerçekleşti.

temel ilke ve hedefleri 
arasında bulunduğuna 
dikkati çeken Ünüvar, 
vatandaşların sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanmasına 
engel olabilen, 
hizmet bedelinin 
ödenmemesi 
sebebiyle 
hastanelerde 
rehin tutma, 
taburcu işlemlerini 
geciktirme, senet 
imzalatma gibi uygula
maların daha önce 
bir genelgeyle 
kaldırıldığım hatırlattı. 
Ünüvar, genelgede 
şunları kaydetti: 
"Sağlık hizmeti 
gibi geciktirilemez, 
ertelenemez, 
vazgeçilemez, hizmet 
alınmadığı taktirde 
telafisi mümkün 
olmayan sonuçlar 
doğabilecek bir 
hizmet alanında, 
ender de olsa herhan
gi bir aksaklığa ve 
olumsuzluğa

Araştırmaya 
göre, yaz ayları 
nedeniyle sebze 
ve meyve 
fiyatlarında yaşanan 
düşüşler asgari gıda 
harcamasını 
azaltırken, ev kirası 
ve diğer kalemlerde 
yaşanan artışlar 
açlık ve yoksulluk 
sınırının artmasına 
neden oldu.

meydan verilmemesi 
için tüm hastanelerin 
24 saat acil sağlık 
hizmeti vermeleri, 
bu hizmetin hiçbir 
kesintiye 
uğratılmaması, 
özel ve kamuya ait 
hastanelerin bütün 
acil başvuruları 
sağlık güvencesi 
olup olmadığına 
veya ödeme 
gücü bulunup 
bulunmadığına 
bakılmaksızın 
kabul etmeleri 
pozitif hukukun 
öngördüğü 
zorunluluktur." 
Ünüvar, tedavinin 
tamamlanmasından 
sonra giderlerin tah
siliyle ilgili işlemlerin 
taburcu işlemlerinden 
tamamen bağımsız 
olarak, genel 
hükümlere göre 
yürütülmesini ve her
hangi bir senet veya 
taahhütname alınma
masını da istedi.
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20 yaş gençleşmenin yolları
Anti-aging' adı verilen 
gençleştirme tedavisi 
sayesinde kişinin 
daha sağlıklı ve uzun 
hayat sürmesinin 
mümkün olduğu belir
tilerek, bu tedavi son
rasında kişilerin 
kendilerini 20 yaş 
daha genç hissettik
leri kaydedildi. 
Trabzon'da faaliyet 
gösteren Flormed Saç 
Ekimi ye Güzellik 
Merkezi'nin sahibi Dr. 
Tarkan Kalaycıoğlu, 
gençleştirme tedavisi 
Anti-aging yönteminin 
özellikle ABD'de 
yoğun ilgi gördüğünü, 
bu yöntemi kendi 
merkezlerinde de 
uyguladıklarını söyle
di. Anti-aging yöntem
inin yaşlanmayı önle
mek ve geciktirmekle 
kalmayıp, yaşlanma 
sürecini de tersine 
çevirdiğini, 
gençleşme ve 
yenilenmeyi 
sağladığını belirten 
Dr. Kalaycıoğlu, bu 
yöntemi herkesin 
kullanabileceğini 
ifâde etti.
Anti-aging hakkında 
bilgi veren Dr. 
Kalaycıoğlu, 
"Yöntem, en son 
teknoloji ve hammad
deler kullanılarak 
üretilmiştir. Foto 
yaşlanmanın bütün 
belirtileri ile savaşır. 
A, C ve E vitamin

Toplu sünnetlere dikkat!
Trabzon Tabip Odası 
Başkanı ve Fatih 
Devlet Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı 
Üroloji Uzmanı Opr. 
Dr. Aydın Aydın, toplu 
sünnetlerin zaman 
zaman riskli durum
lara neden olduğunu 
kaydederek, bu 
işlemin mutlaka 
hekim kontrolünde 
takip edilmesi gerek

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

lerinin üçlü anti-oksi- 
dan etkisi ile cildi 
canlandırır, kollajen 
sentezini gerçek
leştirir ve ince 
çizgileri giderir. 
Böylece cilt 20 yaş 
gençleşmiş olur" 
dedi.
Tıpta yeni bir 
başlangıç olarak 
görülen yöntemin 
tanıtımının Türkiye'de 
ilk kez İstanbul'da 
düzenlenen fuarda 
yapıldığını hatırlatan 
Dr. Kalaycıoğlu, ulus
lararası sağlık kuru
luşlarından da destek 
alan yöntemi 
Trabzon'a getirerek 
insanların hizmetine 
sunduklarını söyledi. 
Şimdiye kadar birçok 
kişiye gençleştirme 
tedavisinin uygu
landığını kaydeden 
Dr. Tarkan 
Kalaycıoğlu, tedavi 
gören hastaların 
yüzde 90'nında 
yaşlanma belirti
lerinde iyileşme sap
tandı. Tedavi son
rasında fiziki 

tiğini söyledi. 
Sünnet yaşının, 
çocuğun sünnet 
yaşını algılamayacağı 
ya da bilinçli olduğu 
dönemlerde yapıl
masının daha uygun 
olacağını ifade eden 
Dr. Aydın Aydın, sün
netin ne kadar basit 
görünse de ortada bir 
cerrahi girişimin söz 
konusu olduğunu 

kondisyonda 
iyileşme, zindelik, 
canlılık, deride kalın
laşma ve gerginliğin 
yanında cinsel perfor
manslarda da artış 
görüldüğünü dile 
getiren Dr. 
Kalaycıoğlu, isteyen 
her yaştaki yetişkinin 
tedaviyi alabileceğini 
söyledi. Tedavi pro
gramı süresinin kişi
den kişiye değiştiğine 
de dikkat çeken Dr. 
Kalaycıoğlu, tedavinin 
etkilerinin kiminde 
birkaç hafta içinde, 
kiminde ise daha 
uzun zamanda ortaya 
çıktığını ifade etti. 
Dr. Kalaycıoğlu, 
merkezlerinde 
gençleştirme tedavisi 
yanında saç ekimi, 
botox, lazerle epilas 
yon, İPİ. sistemiyle 
çil-leke-kılçal damar 
tedavisi, yüz ve vücut 
masajı, kimyasal 
peeling, solaryum ve 
her türlü cilt problem
lerine karşı tedavi 
yapılmakta olduğu 
sözlerine ekledi.

kaydetti.
Sünnette önemli 
olanın çocuğa yapıla
cak cerrahi işlemin 
mümkün olduğunca 
psikolojik travma 
oluşmadan, hijyenik 
şartlara uygun ve 
problemsiz yapılması 
olduğuna dikkat 
çeken Dr. Aydın, 
"Günümüzde sün
netin anatomik, fiz 
yolojik, psikolojik 
açılardan bilgisi 
olmayan kişiler 
tarafından, uygun 
olmayan yerlerde ve 
koşullarda yapıl
masının kabul 
edilebilir hiçbir 
gerekçesi olamaz. 
Sünnet ne kadar basit 
görülse de önemli bir 
cerrahi girişimdir. Bu 
nedenle sünnet 
yapılan yer ve 
aletlerde sterilizas 
yon, asepsi, antisepsi 
gibi tanımladığımız 
mikrop içermeyen 
ortam sağlanması 
zorunludur" dedi.

Korkular yaşam kalitesini düşürüyor
Ege Üniversitesi (EÜ) 
Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 
tarafından düzenle
nen "11. Ulusal 
Psikoloji Öğrenci 
Kongresinde 
"Korktuğunuz için mi 
senaristsiniz, senarist 
olduğunuz için mi 
korkarsınız veya 
korkulacak şeylerden 
korkmamak korkula
cak bir durum 
mudur?" konulu bir 
konferans veren 
Ankara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Üstün Dökmen, 
korkuların yaşam 
kalitesini 
düşürdüğünü söyledi. 
EÜ Edebiyat Fakültesi 
konferans salonunda 
çok sayıda öğrenci ve 
öğretim üyesinin 
katılımıyla gerçek
leştirilen konferansta 
konuşan Prof. Dr. 
Dökmen, "Eğer olay
lara tek bir bakış 
açımız olsaydı, bilim 
ve teknolojinin ortaya 
çıkması söz konusu

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com 

olmazdı. Olaylara 
farklı bakış açıların
dan bakmamız korku
larımızla başa çık
mamızı kolaylaştırdığı 
gibi, yaşama sevinci
ni kazanmamızı da 
kolaylaştırır" dedi. 
Günlük yaşantıda 
korkularımızla 
yaşadığımızı kayde
den Prof. Dr. Dökmen, 
"Eve misafir gelmesi, 
akşam yemeğinin 
hazırlanması bile bir 
korku sebebidir.
Korku, kültürümüzde 
mevcut bir kavram. 
Ancak korkularımızla 
başa çıkmanın yol
larını öğrenmek duru
mundayız" diye 
konuştu.
Korkuların kültürden 
kültüre farklılık gös
terdiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Dökmen, 
"Bir miktar korku 
iyidir. Ancak gerçekçi 
olan düzeyde korku 
gerekli olanıdır.
Olmadık şeyler 
karşısında korku duy
mak kişinin gelişimini 

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

engellediği gibi, 
yaşamını da çekilmez 
hale getirebilir. Bu 
konuda dengeyi bul
mak gerekir" dedi. 
İnsanların korku
larının dış faktörler
den etkilendiğini açık
layan Prof. Dr. 
Dökmen, "Korku ile 
fobi birbirinden fark
lıdır. Bu ikisini bir
birine karıştırmamak 
gerekir. Korkuda 
kaygı vardır.
Deprem olacak 
endişesi bir kaygı 
ve sonucunda da 
korku sebebidir. Asıl 
korku budur. Burada 
bir risk vardır. 
Fobide ise varolan 
nesne bir korku 
sebebidir" şeklinde 
konuştu.
Korku konusunda 
tüm dünyada yeterli 
düzeyde araştırma 
yapılmadığını belirten 
Prof. Dr. Dökmen, 
Türkiye'de de benzeri 
bir durumun 
yaşandığını söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kalp yetersizliği belirtilerini gözardı etmeyin
Kalp yetersizliğinin 
belirtileri konusun
da bilgiler veren 
uzmanlar, 
"Vücudunuzda 
ödem varsa, merdi
venlerden yukarıya 
çıkmak, yürümek 
gibi günlük yaşam
daki normal fiziksel 
aktiviteleri gitgide 
daha zorlanarak 
yapıyorsanız, nefes 
daralması yaşıyor
sanız, kalp yetersiz 
liginden şüphelen
mek için geçerli 
nedenleriniz var 
demektir" uyarısın
da bulundu. 
Uzmanlara göre, 
yeryüzündeki yak
laşık 15 milyon kişi 
de kronik kalp 
yetersizliği 
bulunuyor. Kronik 
kalp yetersizliğinin, 
hastaneden taburcu 
edilen hastalarda, 
65 yaşın üzerinde 
en sık karşılaşılan 
teşhis olduğunu 
belirten uzmanlar, 
"Diğer kaynaklar
dan gelen verilere 
göre, sanayileşmiş 
ülkelerde yaşayan
ların yüzde 1 
kadarında kalp 
yetersizliği var. Bu 
hastalığın teşhisi, 
özellikle erken 
dönemlerde olmak 
üzere zor olduğun
dan, henüz teşhis

konulmamış vaka 
sayısının çok fazla 
olduğu kabul edili 
yor. Kalp yetersizli 
ğinin ileri dönem
lerindeki ölüm ise 
uygulanan tüm 
tedavi stratejilerine 
rağmen son derece 
yüksek. Konjestif 
kalp yetersizliği ya 
da daha basit adıyla 
kalp yetersizliği, 
kalbin diğer organ
lara ve dokulara 
kan pompalama 
yeteneğinin yavaş 
yavaş kaybolarak 
çok sayıda, sıkıntı 
veren semptoma ve 
sonunda ölüme 
neden olduğu iyi 
bilinen bir sendrom. 
Ödem, efor intoler- 
ansı ve nefes daral
ması ise bu sendro- 
mun başlıca 
belirtileri" diyor. 
Uzmanların verdik
leri bilgilere göre, 
ödem, dokularda 
aşırı miktarda sıvı 
bulunması demek. 
Bu sıvı çoğu zaman 
akciğerlerde 

ve/veya alt uzuvlar
da toplanıyor.
Sıvı akciğerlerde 
birikirse, hırıltı veya 
öksürük ile birlikte 
nefes alıp vermekte 
güçlük çekiliyor, 
köpüklü balgam 
çıkarılabiliyor. 
Sıvı ayak bileği 
çevresinde 
birikirse, ayak bilek
leri şişiyor ve 
parmakla deriye 
bastırıldığında . 
ortaya çukurluklar 
çıkabiliyor. 
Uzmanlar, efor 
intoleransını, kalp 
yetersizliği olan 
hastaların merdi
venlerden yukarıya 
çıkmak, yürümek 
gibi günlük yaşam
daki normal fiziksel 
aktiviteleri gitgide 
daha az yapabile
cek duruma gelme
si olarak tarif 
ediyor. Orta 
şiddette kalp yeter
sizliği olan hastalar
da ise nefes darlığı, 
düz zemin üzerinde 
yürürken bile ortaya 

çıkıyor.
Nefes daralmasının, 
başlangıçta hasta 
hafif bir egzersiz 
yaptığında, hastalık 
ilerlediğinde ise 
istirahatteyken 
bile kendini 
gösterebileceğini 
belirten uzmanlar, 
şiddetli kalp yeter
sizliği olan hasta
ların rahat solunum 
yapabilmeleri için 
dik durmaları 
gerekebileceğini, 
bu tip hastaların 
geceleri nefes 
daralmasıyla uyku
dan uyanabilecek
leri ni ifade ediyor. 
Tüm bunları ana 
şikayetler olarak 
tanımlayan uzman
lar, kalp yetersizliği 
çok sayıda sistemi 
birden ilgilendirdiği 
için, daha başka 
belirtilere de yol 
açabileceğinin altını 
çiziyor. Örneğin, 
ritm bozuklukları 
egzersize bağlı 
olarak gelişiyor, 
şiddetli vakalarda 
ise istirahat sırasın
da bile ortaya çıka
biliyor. Yorgunluk 
sık görülüyor. 
Sübjektif bir duygu 
olan yorgunluk, kas 
erimesi ve derman
sızlık gibi objektif 
belirtilerle de kendi
ni gösterebiliyor.

Yaz ishali 
öldürücü olabiliyor

Yaz aylarındaki ishalin 
öldürücü olduğuna 
dikkati çeken Yalova 
Sağlık İl Müdürü Dr. 
Engin Ferah, ishalden 
korunmanın en etkili 
yolunun temizlikten 
geçtiğini söyledi. 
İshalin yaz aylarında 
daha sık rastlanan ve 
tedbir alınmadığı 
takdirde özellikle 0-5 
yaş altı çocuklarda 
ölümlere yol açabilen 
bir hastalık olduğuna 
dikkati çeken Ferah, 
vatandaşları yaz isha
line karşı uyardı. İshal 
öncesi, esnası ve son
rasında neler yapılacağı 
konusunda açıklamalar 
yapan Dr. Engin Ferah, - 
"Günlük dışkılama 
sayısı kişiden kişiye ve 
beslenme düzenine 
göre değişmekle 
beraber, dışkının 
normalden daha sulu 
ve günde 3 defadan sık 
yapılması haline ishal 
denir. Sık, fakat normal 
kıvamda dışkılama 
ishal olarak kabul 
edilmemektedir. Ayrıca 
anne sütüyle beslenen 
bebekler normalden 
daha sık dışkı yapabilir
ler. Bunları da ishal 
vakası olarak değer
lendirmemek gerekir"

dedi.
Çocukluk çağında 
ishallerin yüzde 40-50 
kadarının viral etken
lere bağlığını, ishal 
mikroplarının en önemli 
kaynağının insan ve 
hayvan dışkıları 
olduğunu anlatan 
Ferah, "Dışkıda bulu
nan mikropların kullan
ma sularına, sebze ve 
meyvelere, ellere ve tır
nak içlerine bulaşması 
sonucu patojenler 
ağız yoluyla vücuda 
alınır ve bağırsak 
enfeksiyonuna yol 
açar. Dışkı-ağız yoluyla 
bulaşan ishal 
önlenebilir bir hastalık
tır. Bebekleri ilk 6 ayda 
sadece anne sütüyle 
beslemek, 1 yaşına var
madan aşılarını tamam
latmak, temizliğe özen 
göstermek ishalden 
korunmaya yardımcı 
olur. İshalden korun
manın en etkili yolu 
temizliktir. Tuvalet son
rası el temizliğine özen 
gösterilmeli, eller mut
lak surette birkaç defa 
bol sabunlu suyla yıka
narak temizlenmeli, 
ayrıca yemeklerden 
önce de eller sabunlu 
suyla yıkanmalıdır" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 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
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 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 işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

TAKSİLER

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

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



Mora re

Alışveriş mağazaları

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAKÖDASI 
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ

PHILIPS

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



BAYTA 8
İNŞ. LTD.ŞTİ9

"SaçIamlık ve EstetîL Bİzİm İşİmİz"
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

WİW>0[WÖIÎ0
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.
Baytas Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel :513 42 2i 

513 17 94
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 

e-mail: bursa@birey.com
10 Temmuz 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Yolu’nda önlemler alınıyor

lii^elıir Çevre Yolu’na el allı
Türk Metal Sendikası 

Başkan Yardımcısı öldürüldü

i&4 Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Bir yerden başlamak
Büyükşehir Belediyesi Çevre Yolu’nda 

düzenleme çalışmalarına başlamış.
Geç de olma bir yerden başlamak işin 

devamının geleceği ve bitimi demektir.
Bilindiği gibi Çevre Yolu'nun üzerinde mey

dana gelen çarpık yapılaşma nedeniyle bu 
bölgede oturan ailelerin çocukları, yolu geçerek 
Lale Kemal İlköğretim Okuluna gitmektedirler.

Bu gidiş gelişlerde meydana gelen kazalar 
halkın tepkisini çekiyor. Devamı sayfa 7’de

Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Çevre Yolu’nda önlemler alınmaya 
başladı. Çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi yol 
kenarlarına geçişleri engelleyecek barikatlar yaptırıyor. 3'de

Türk Metal Sendikası 
Başkan Yardımcısı 
Sedat Avgil(38), İznik 
Gölü kıyısında dün 
yaptığı piknik sonun
da ailesiyle birlikte 
Bursa’ya dönerken, 
yolda 34 LPH 59 
plakalı araç tarafın
dan sıkıştırıldı. 
Araçlar Gemlik 
Dörtyol kavşağında 
kırmızı ışıkta durun
ca, araçtaninen 
taraflar, tartışmaya 
başladı.
Bu arada Sedet Avgil 
arkadaki aracın ruh
satını alınca, tartışma 
büyüdü.
Araç sürücüsü Eyüp 
Kalal(35) üzerindeki 
bıçakla sendikacıyı iki 
yerinden ağır yaral
adı. Sedat Avgil aldığı 
darbelerden hayatını

kaybederken, Oktay 
Kalal ve amcası Eyüp 
Kalal araçlarıyla kaçtı. 
Kurşunlu Jandarması 
kısa bir izlemeden 
sonra suçluları 
yakalayarak Gemlik 
Emniyet 
Müdürlüğüne teslim 
etti.

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 

Umurbey Paşabahçeier Mevkii 
Tel: 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12. tr

"İçi bir gelecek Rykent 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,

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

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

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlannı asla unutmaz, 
Sürekli eğitim ilkesi ile 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....

7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12
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I Buluşmaİ

Gürhan ÇETİNKAYA

Nutuk...

Nutuk’u okudunuz mu?
Ya da sayfalarını hiç karıştırdınız mı?
Bu soruların yanıtı hayırsa, Türkiye’nin işi çok 

zor.
Ama zararın neresinden dönülürse kardır.
Hemen bir kitapçıya gidin ve Nutuk’u alıp say

falarını karıştırmaya başlayın.
Nutuk esas olarak Bir dahinin yıllar sonrasını gö 

rerek tüm belgeleri nasıl sakladığını art niyetli insan
ların sözlerini ve yaptıklarını çarpıtmasının önünü 
kesmek için kendi ağzından günlerce süren anlatımı 
ile tarihe ışık tutulduğu gibi günümüzü bile nasıl 
anlattığını gösteriyor.

Nutuk bence her Türk gencinin satır satır oku
yarak ezberlemesi gereken bir baş yapıttır.

Türkiye’nin sınırlarının tartışıldığı, Ortadoğu hari
tasının yeniden çizildiği, geleceğe dönük senar 
yoların bir biçimde deklare edildiği şu günlerde 
Nutuk daha da önem kazanıyor.

Aşağıda Nutuk’tan alıntılar var..
Konular birbirinden bağımsız.
Ancak,
Geçmişe ayna geleceğe ışık tutuyor..
“OsmanlI Devleti, kendisini kuran, temel öğenin 

Türk milletinin insanca yaşamasını sağlayacak yol
lara başvurmaktan da yasaklanmıştı; memleketi 
bayındırlaştıramaz, demiryolu yaptıramaz, okul yap
tırmakta bile özgür değildi; bu gibi durumlarda 
hemen yabancılar işe karışırdı.”

“Osmanlı padişahları ve yakınları, büyük görkem
ler içinde yaşamlarını sağlamak için memleket ve 
milletin bütün varlık kaynaklarını kuruttuktan başka, 
milletin her türlü gelirini karşılık göstererek ve 
devletin haysiyet ve onurunu ayaklar altına alarak 
birçok borçlanma anlaşmaları yapmışlardı. Okadar 
ki, devlet bu borçların faizlerini ödeyemeyecek duru
ma düşmüş, dünya gözünde işas etmiş sayılmıştı.”

“Efendiler, mirasçısı olduğumuz Osmanlı 
Devletinin dünya gözünde hiçbir değeri, erdemi ve 
onuru kalmamıştı; uluslararası haklardan dışlanmış, 
sanki ona başkaları sahip çıkmış ve onu vesayet 
altına almış bir nitelikte sayılıyordu.”

“Millî Egemenlik ve halifelik konumunun durum
ları ve ilişkilerinin ne olduğu konusunda, halk merak 
ve kaygı duymakta haklı idi. Çünkü, Meclis 1 Kasım 
1922 tarihli kararile, kişisel egemenliğe dayanan 
hükümet biçiminin 16 Mart 1920 tarihinden başlamak 
üzere ve sonsuza dek tarihe gömüldüğünü duyur
duktan sonra, birtakım fiükrü Hocalar 
"Müslümanların kamu oyu kuşkulara ve sıkıntılara 
düşmüştür" diyerek birşeyler yapmaya koyuldular. 
"Halifelik demek hükümet demektir. Halifeliğin hak 
ve görevlerini ortadan kaldırmak hiç kimsenin, hiçbir 
meclisin elinde değildir" savını ortaya atmışlardı. 
Meclisin, milletin kaldırdığı kişisel egemenliği halife
lik makamında sürdürmek ve padişah yerine halifeyi 
koymak tutkusuna kapılmışlardı.”

“Gerçekten, gerici bir grup, Afyon Meb’usu Hoca 
fükrü imzasile "İslâm Halifeliği ve Büyük Millet 
Meclisi" adıyla bir broşür yayımladı.

Ankarada, 15 Ocak 1923 tarihinde yayımlanan ve 
bütün Meclis üyelerine dağıtılan bu broşürü, izmitte 
haber verdiler. Broşürün üzerinde, sadece 1339 sen
esi yazılmıştı.

Ama broşürün daha, ben, Ankarada iken hazır
lanıp basıldığı ve benim Ankaradan ayrıldığım tarih 
olan 14 Ocak 1923 gününün hemen ertesinde ortaya 
çıkarıldığı anlaşılmış idi.”

“Bütün çıkarlarını kirli bir tahtın, çürümüş, çök
müş ayaklarına sarılmakta, yalnız bunda gören, 
Tevfik Paşa ve benzeri paşalardan oluşan Vahdettin 
hükümetinin gizli amaçlarını, ne olursa olsun kabul 
ettirmekten başka hiçbir şeyle uğraşmadıkları 
anlaşılıyordu.

Tevfik Paşanın bana çektiği telgrafın, almadığını 
söylediği yanıtından sonra, doğrudan doğruya 10 
Ekim 1922 tarihli telgrafıyla ve başbakan sanını kul
lanarak Meclis Başkanlığına başvurdu.”

CHP’li gençlerden DYP’ye ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeniden oluşturu
lan CHP Gençlik 
Kolları Başkanı 
İlkay Küpe ile 
Yönetim Kurulu 
arkadaşları DYP 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın'a ziyarette 
bulunarak 
yapacakları 
çalışmalarda 
başarılar diledi. 
Daha önce 
Anavatan Partisi 
Gençlik Kolları 
çatısı altında 
birlikte çalışan 
Serdar Özaydın 
ile İlkay Küpe, 
partilerinden 
ayrılmış başka 
partilere geçerek 
gençlik kollarında 
yeni yönetim 
oluşturarak 
birbirlerinden 
kopmuşlardı. 
Dün yapılan 
ziyarette iki 
eski partili 
arkadaş, 
birbirleriyle 
Gemı'ık e hizmet 
için yar güçleriyle 
ortak çalışma 
içine gireceklerini 
söylediler.
Gemlik'in menfaati 
olduğunda tüm 
partilerle birlikte 
hareket ederek 
hizmet edebilecek
lerinin mesajını 
veren Özaydın

Sürekli zarar edenlere maliye sorgusu
Maliye Bakanlığı, 
son yıllarda sürekli 
zarar gösteren kişi
leri tek tek sorguya 
almaya başladı. 
Ankara’da zararcı 
mükellefler, müfet
tişlerce tek tek 
sorguya alınmaya 
başlandı. Maliye 
Bakanlığı denetim 
birimleri, gelir ve 
kurumlar vergisi 
beyanlarında 
devamlı olarak 
zarar gösteren 
vergi mükelleflerine 
dönük kapsamlı bir 
incelemeye girişti. 
Bu incelemeler 
sırasında Başkentte 
yaklaşık 50 bin 
kişinin zararcı 
mükellefler lis
tesinde bulunduğu, 
sadece Çankaya 
Vergi Dairesi’ne 
kayıtlı 3 bin mükelle 
fin sürekli zarar be 
yan ettiği anlaşıldı.

ve Küpe, 
ilçedeki gençler 
için sosyal 
faaliyetlerin yanı 
sıra sportif 
etkinliklerin de 
yapılması için 
çalışacaklarını 
söylediler.
Ziyarette görüşülen 
diğer bir konu 
ise Gemlikspor 
ve gelecekteki 
başarısı oldu. 
Gemlikspor'un 
yeni seçilen 
yönetim kurulunda 
görev alan DYP 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, takımın 
önümüzdeki 
sezon süper lige 
çıkması için her 
çabayı gösterecek
lerini ve sporcu
ların yanında olarak 
bunu başaracak
larını ifade etti. 
Görüşmede en 
büyük sıkıntının

Müfettişler, tespit
lerin ardından 
hemen Çankaya’da
ki bu mükelleflerin 
dosyalarını çıkar
tarak, incelemeye 
aldı. Daha sonra da 
incelemesi biten 
her mükellef için 
10’ar soru hazırla
narak, bunlar 
adreslerine posta
landı. Şu ana kadar 
soru zarfı gönder
ilen mükellef sayısı 
da bin 500’e ulaştı. 
Maliye müfettiş
lerinin, devamlı 
zarar beyan eden 
mükelleflerden 
açıklama istediği 
bazı konular şöyle: 
-Neden sürekli 
zarar beyan ediyor
sunuz?
-Sürekli zarar 
beyan ettiğiniz yıl
larda geçiminizi 
nasıl temin 
ettiğinizin ayrıntılı 

madde bağımlısı 
gençlerin 
oluşturduğunda 
birleşilirken bu 
gençleri kazan
manın yollarının 
araştırılarak 
yardımcı 
olunacağını 
belirten Özaydın, 
Gemlikspor'un 
yönetiminden 
istifa edenlere de 
sitem ederek 
"Gemlikspor 
bu istifalarla 

ve belgelere dayalı 
olarak her bir yıl 
için ayrı ayrı izahı. 
-Işyerinizdeki 
faaliyet türünde 
herhangi bir 
değişiklik oldu mu? 
-Ortaklara yüksek 
borçların ve 
borçlardaki hızlı 
artışın nedenleri. 
Söz konusu borçlar 
karşılığında ortak
lara ayrıca faiz vb 
adlar altında her
hangi bir ödeme 
yapılıp yapılmadığı. 
- Ozkaynakların 
negatif duruma 
düşme ve negatif 
olarak hızlı büyüme 
süreci içinde 
olmasının 
nedenleri.
-İşletmenin KDV 
beyannamelerinde
ki hasılatı, 
muhtasar beyan
namelerde beyan 
edilen gayri safi 

yalnız kalmaz, 
yerlerini doldura
cak Gemlikspor'u 
seven ve 
gerçek sporcu 
insanlarımız 
vardır. Biz bu 
kişilerle başarıya 
daha çabuk 
ulaşacağız" dedi. 
DYP'li ve CHP'li' 
gençler birlikte 
baklava yiyerek 
tüm çalışmalarının 
başarılı olmasını 
dilediler.

ödemeleri dahi 
karşılayamaz 
durumda?
Hasılatın muhtasar 
beyannamelerde 
gösterilen 
masrafları 
karşılayamaması 
tutarsızlığının 
gerekçeleri neler?
-Brüt satış hasılatı
na göre satışların 
maliyeti çok 
yüksektir.
Yüksek faaliyet 
zararının gerek 
çeleri, hisse mik
tarı.” vb...
15 GÜN 
İÇİNDE YANIT 
BEKLENİYOR 
Maliye müfettişleri, 
soru zarfı gön
derdikleri mükelle
flerden, 15 gün 
içinde yanıt bek
lediklerini bildirdi 
ve aksi halde cezai 
işlem yapılacağı 
uyarısında bulundu.
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Büvükşehir

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

YazıYORUM

Sağlık çok önemli...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

önlemek amacıyla Başlatılacak olan
da yolu güzergahında çalışmaların
belirli yerlerden 
geçişler verilecek.

kazaları ne 
kadar önleyebileceği

Cevre Yolıı’na el attı
Trafik kazalarının 
önlenemediği 
Çevre Yolu’nda 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından çalışma 
başlatılıyor.
Tretuvar 
çalışması için 
yol kenarına 
getirilen bordür 

'taşlarının kenarlara 
dizilmesine 

gönümüzdeki 
günlerde 
başlanacağı 
öğrenildi.
Yaklaşık bir 
kilometrelik 
mesafede sadece 
sınyal'lâmbalarının 
bulunduğu 
Çevre Yolu’nda 
karşıdan karşıya 
geçişler için 
şimdiye kadar 

' hiçbir Önlem 
alınmayınca 
çevre sakinleri 
toplanarak yolu 
kapatmıştı;
Birçok ölümlü 
kazanın meydana 
geldiği Çevre 
Yolu’nda tretuvar 
çalışmasının 
yanı sıra yol 
kenarlarına 
geçişleri engelleyici 
barikatlar da 
yapılacak.
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Ökulu’nd'a

, okuyan öğrencilerin 
geçişlerde 
zorluk çekmelerini

Trafik kazalarının Önlenmesi' 
^için BüyükşehirdBelediyesi 

tarafından Çöyre Yplu’nda -

ise yapılacak 
çalışmalardan 
sonra ortaya 
çıkacak.

Televizyonlarda, gazetelerde reklamlarda 
yeni gıda maddeleri, güçlendiren, zayıflatan 
rejimler insanlarımızın kime inanacağı 
konusunda şüphelere düşürüyor. Ben 
Hekim olmama rağmen şaşırıyorum..

Kemiklere güç katanlar, belleği 
destekleyen çorbalar, gençleştiren puding, 
detoks çay, tok tutan makarna birkaç misal..

Bu gidişle yedikçe zayıflatan dondur
malar, çikolatalar, tatlılar çıkacak...

Vitamin veya mineral eklenmiş, kalsiyum 
ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve 
yoğurt zaten biliniyordu. “Prebiyotik süt 
veya içecek” oldukça yeni..

B ve D vitamini eklenmiş ekmekler zaten 
vardı. Ama eminim yakında, soya, omega-3 
ve keten tohumu eklenmiş ekmeklerle 
tanışacaksınız..

Mineraller ile güçlendirilmiş, C - B vitami
ni, karoten eklenmiş meyve sularını son 20 
yıldır kullanıyorduk.

Eminim ki bir zaman sonra soya sterol
leri eklenmiş portakal sularının tadına baka
cağız..

Soya margarinleri yedikçe koles
terolümüzün azaldığını görüp şaşıracağız..

Bu asrın başında karnını doyurmaya razı 
olanlar, bir zaman sonra sadece karın 
doyurmanın yetmediğini öğrendiler..

Protein - karbonhidrat - Yağ dengesinin 
gerektiğini, vitamin ve minerallerin önemini 
fark ettiler. Kilolu olmanın yerine ince belli 
kalmanın daha sağlıklı olduğunu öğrendiler.. 
Kilo almaktan kaçındılar..

1980 li yıllarda beslenmeye farklı tanımlar 
getirildi.

Besin üreticileri, tüketicilerin karşısına 
vitamin ve mineral katılmış, yağı, karbon
hidratı azaltılmış ürünlerle çıktılar.

Sadece beslenme yetmiyordu.. İki binli 
senelere yeni atılımlarla girildi... Hedef 
sadece doymak veya dengeli beslenmekten 
daha fazlasıydı.

Sağlığı koruyan ve güçlendiren, hastalık
ları besinlerle çözen bir rejim...

Sağlığı daha da güçlendiren, iyileştiren, 
hastalıkları önleyen, neredeyse her türlü 
sağlık sorununu çözen bu yeni yiyecekler ve 
içeceklerin sayısı her gün ûû az daha art; 
yor.. Artmaya da devam edecek..

Binlerce yıl önce Hipokrat’ta “yiyecek
leriniz ilaçlarınızdır” demişti..

Ama bu gün bu işler ticaret alanının çok 
para getiren bir sektörü oldu..

Canına düşkün halkım korkusundan, 
biraz da eğitimsizliğinden her çıkan doğru
luğu saptanmamış, ancak reklam gücüyle 
şişirilen bu ürünlere balıklama atlıyor...

İçlerinde doğru olanlar olabilir, ama o 
kadar çok reklam kokuyorlar ki biz hekimler 
bile “kurunun yanında yaş ta yanar” misali 
hepsini bir torbada sayıyor, şahsen ben pek 
itibar etmiyorum..

iki binli yıllarda reklam dünyası o kadar 
gelişti ki, bu konularda siz hekim olarak bu 
insanlarla konuştuğunuzda size değil, 
reklamlarda gördüğü sloganlara inanıyor..

Kısaca Hekimleri es geçiyor....
Sayın okurlarım; sizler doğal gıdalar 

almaya bakın tabidir ki dengeli olsun, aktif 
olun, spor yapın, hiç değilse yürüyün.

Daha da önemlisi ailenizde-kafanızda 
huzur olsun..

Sinir sisteminiz iyi ve güçlü ise hastalık 
size kolayca yaklaşamaz...

Sağlıklı -mutlu günler sizin olsun temen
nisi ile.....

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa İnşaat 
Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilciliği’nin 
düzenlediği 
geleneksel tanışma 
yemeğinde odaya 
emeği geçenlere 
teşekkür plaketi 
verildi.
Gemlik Gübre 
Sanayi Sosyal 
Tesisleri’nde 
düzenlenen yemeğe 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutan Vekili 
Veteriner Hekim 
Albay Mahmut 
Tunçbilek, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Baygül, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre'nin 
yanı sıra Bursa 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Başkanı 
Adem Özdemir 
ile odaya kayıtlı 
İnşaat Mühendisleri 
ve eşleri de katıldı. 
Düzenlenen tanışma

yemeğine ev 
sahipliği yapan

' Gemlik İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Temsilcisi Yıldırım 
Akıncı, geceye 
katılanlara 
teşekkür ederken, 
geçtiğimiz günlerde 
kaybettikleri oda 
üyesi Atilla Köse'yi 
de minnetle andık
larını söyledi.
Neşeli geçen yemekte 
odanın kuruluşundan 
bu yana hizmeti ge 
çen üyelerden hayat
ta olmayan Atilla 
Köse'nin eşi ve oğlu
na, kurucu üyelerden 
Osman Taş, İbrahim 
Camcı, Rahmi 
Şengül, Onur 
Gürel, Zekai 
Karaduman ile 
Orhangazi'de 
bulunan üyelerden 
İzzet Sekman'a 
misafirler tarafından 
teşekkür belgeleri ile 
plaketleri verildi. 
Gemlik inşaat 
Mühendisleri 
Temsilciliği’nin 
geleneksel tanışma 
yemeği gecenin 
ilerleyen saatlerine 
kadar sürdü.

IIVS If |k| ALABALIKİİ I Eli tesisleri İKf W W ÖZALP Elin
1 "'II ' —

Her Çeşit Emlak
| Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
2 ■ K

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE S
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Yeni imajıyla hizmetinizde

maa»

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
►► Piliç Çevirme
►► Meze Çeşitleri
►►Mangalda €t
►► Kuzu Pirzola
►►Çöp Şiş
►►İnegöl Köfte
►►Kaşarlı Köfte
►► Kasap Köfte
►► Kuzu Külbastı

Mantar
K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Bahkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
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

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

Macide ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Sürpriz folklörcüler büyüledi
Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile İrlanda, Kosova, Yakutistan’dan gelen folklor ekipleri 

İskele Meydanı’nda yaptığı gösterilerle ilgi odağı oldular.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

NOUVOK
BİLGİSAYAR

M

REGAL

HERKESE

REGAL57
TELEİEKTTV

Büyükşehir 
Belediyesi 
organizasyonunda 
önceki akşam İskele 
Meydanı festival 
alanında gösteri 
yapan İrlanda, 
Kosova ve 
Yakutistan ekipleri 
izleyenleri büyüledi. 
Sürpriz bir şekilde 
Gemlik'e ilk kez 
gelen ekiplerden 
İrlanda, Kosova 
Priştina ve Sibirya «

bölgesinde bulunan 
Yakutistan folklor 
ekipleri birbirinden 
güzel oyunlarıyla 
Gemliklilere 
unutulmaz bir 
gece yaşattılar. 
Sempatik ve 
neşeli tavırlarıyla 
Gemliklilerle 
kaynaşan İrlandalI 
folklorcular, 
sahnede sergiledik
leri güzel oyunlarıyla 
da büyük alkış aldılar. 
Kosova'dan ilk kez 
gelen folklorcular

ise sergiledikleri 
Rumeli oyunlarıyla 
ilgi odağı oldular. 
Sibirya'nın Yakutistan 
bölgesinden gelen ve 
giysileriyle de dikkat 
çeken folklorcular 
değişik oyunlarıyla 
ayakta alkışlandılar. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
organizasyonunda 
sürpriz bir şekilde 
Gemlik'e gelen 
folklorcular vatan
daşların alkışlarıyla 
uğurlandılar.

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayon fiyatlarla

775 $ + K.D.V. 
boşloyon fiyollorlo

^ALSKODM’ 
DVDOYNAfU

AYRICA

■
FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 

REFERANSLARIMIZ
Gemlik Körfez Gazetesi 

Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEM Sİ AO 
Tatcan ZeytincilikREGM’DEMESS’EÖZa

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

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
IIAIIIAU M11 AlAllflR Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR sjsas-s.

ADSL ABONELİK PAKETİ
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboneliği bir arada 

HEDİYE!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
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Engürücük Piknik Alanı’na şenlikli açılış
Seyfettin SEKERSÖZ

Engürücük Köyü’ne 
ait Çamhk'ta yeni 
düzenlemesi yapılan 
piknik alanı halkın 
hizmetine açıldı. 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman Çelik 
ile AK Parti İlçe Baş 
kanı Enver Şahin'in 
özverili çalışmaları 
sonucu kazandırılan 
piknik alanının açılışı
na ilgi büyük oldu. 
AK Parti İlçe Teşkila 
tı’nın her yıl gelenek
sel olarak düzenlediği 
piknik şenliğinin de 
yapıldığı açılışa 
AK Parti Bursa 
Milletvekilleri Zafer

Hıdıroğlu ile 
Mehmet Emin Tutan, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, İl 
Başkan Yardımcısı 
Murat Akdeniz, BUSKİ 
Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, CHP 
İl Başkanı Abdullah 
Özer ile İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek ve 
yönetim kurulu, 
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Dekanı Haşan 
Batmaz, Bursa Orman 
Bölge Müdürü Ali 
Girgin, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal

Kurt, ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercü 
men, ilçe Müftüsü 
Yusuf Şahin'in yanı 
sıra il Genel meclis ve 
Belediye Meclis üye 
leri, çok sayıda 
partili ile Engürücük 
köyü halkı katıldı. 
Gemlik ve yöresine 
güzel bir piknik alanı 
kazandırılmasında 
desteği olan herkese 
teşekkür eden Engürü 
cük Köyü Muhtarı 
Osman Çelik, piknik 
alanının çevrenin 
en güzel yeri 
olduğunu söyledi. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin'de yap
tığı konuşmada, ilkini 
Haydariye Köyü’nde 
yaptıkları piknik 
alanının İkincisini 
Engürücük çamlığın
da yaptıklarını belir 
terek, buranın ileride 
Keleş Kocayayla'dan 
daha çok tutulacağını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'da 
yaptığı konuşmada, 
bu güzel alana ne 
gerekiyorsa belediye 
olarak destekte bulu

nacaklarını belirtti. 
AK Parti Bursa 
Milletvekilleri 
Zafer Hıdıroğlu ile 
Mehmet Emin 
Tutan'da piknik alan
larının daha güzel 
olması için çalıştık
larını belirterek, sene 
ye geldiklerinde çok 
daha iyi durumda 
görmek istediklerini 
söylediler.
il Başkanı Hayrettin 
Çakmak ise Gemlik 
Teşkilatının piknik 
davetlerini kabul 
etmediğini ve yapa 
cakları yere gelebile
ceğini hatırlatarak, 
"Sazın olduğu yerde 
söze gerek yok. 
Başkana söz verdim 
ve geldim hayırlı 
olsun" dedi. 
Geleneksel AKP 
Piknik şenliğinde, 
misafirlere pilav ve 
ayran ikram edilirken, 
sanatçılar eşliğinde 
bol bol eğlenildi. 
Piknik şenliğinde 
ayrıca yoğurt yeme 
yarışması, Çuval 
yarışı ve Halat çekme 
yarışmaları da piknik 
şenliğine renk kattı.

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 Ofset34 YILLIK - 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 91

I
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Nüfus cüzdanında yapılan hata nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çift, evlilik cüzdanına kavuştu

Gümran çifti muradına erdi
Güne Bakış

Gemlik'te damadın 
nüfus kayıtlarında 
"kız" olarak 
görünmesi üzerine 
hayatlarını 
birleştirdikten 
bir süre sonra 
evlilik cüzdanları 
ellerinden alınan 
çift, yeniden 
cüzdanlarına 
kavuştu.
13 Mart'ta Vildan 
Ferahlıer (19) ile 
Gemlik'te evlenen 
ve 10 gün sonra 
çağrılan Koray 
Gümran'ın (28) 
kendisinin nüfus 
kayıtlarında "kız" 
olarak görünmesi 
nedeniyle evlilik 
cüzdanları 
ellerinden 
alınmıştı.
Basın aracılığıyla 
seslerini tüm 
Türkiye'ye 
duyuran 
Gümran, haberin 
duyulmasından 
3 gün sonra Gemlik 
Belediyesi;nden 
kendisine bir yazı 
gönderildi.
Koray Gümran, 
evlenme tescil 
işlemlerinin 
yapılması için alınan 
uluslararası aile

Rahmi Koç, dünya turunu tamamladı
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, "Nazenin IV" yelkenlisiyle 

yaklaşık 2 yıl süren dünya turunu tamamladı. Koç, turun tamamlan
ması nedeniyle ziyafet verdi. Haliç’te verilen ziyafete ilçemizden 

Tevfik Solaksubaşı da katıldı.
Deniz tutkusuyla 
tanınan Rahmi Koç, 
tekneyle dolaşma 
hayalini 19 Eylül 
2004'te Kalamış 
Marina'da başlattığı 
yolculuk ile gerçeğe 
dönüştürürken, 7 
Temmuz'da yine 
Kalamış Marina'ya 
bağladı. Koç ve 
dünya turunu birlikte 
gerçekleştirdiği 
Nazenin IV mürette
batı, Setur Marina'da 
gerçekleştirilecek 
"Hoşgeldin Partisi" 
öncesinde basın 
toplantısı düzenledi. 
Rahmi Koç ve 
yelkenlideki 7 müret
tebat, dünya turu 
boyunca çok sayıda 
limana demir atarken, 

ı boğaz, kanal aştı ve 

cüzdanı ile evlenme 
akdinin geçerli 
olduğu ifadelerinin 
yer aldığı yazıyla 
Evlendirme 
Memurluğu’na 
giderek evlilik 
cüzdanlarını 
yeniden aldığını 
hatırlatarak, 
"Hatanın geç de 
olsa düzeltilmesi 
nedeniyle çok mut
luyum. Uzun süredir 
hiç hak etmediğim 
halde çok üzüldüm, 
ancak yapılan hata 
düzeltildi, önemli 
olanda bu" dedi. 
Eşi Koray Gümran 
ile evlendirme 
cüzdanlarının 
ellerinden alın* 
masının ardından 
büyük bir üzüntü 
yaşadığını belirten 
Vildan Gümran, 
"Balayı olarak 
geçirmemiz gereken 
günlerimiz bize 
zehir oldu. Hiç 
suçumuz günahımız 
yoKKen oûyurC 
üzüntüler yaşadık. 
Hamile olduğuma 
bile sevinemedim. 
Geçen süre içinde 
'bu yanlışlık nasıl 
düzelecek?' 
sorusu beynimde

ada gezdi. Ekip, 5 
etaptan oluşan yolcu
luk sırasında bazı 
bölgelerde uzun süre 
kalarak bölgenin tari
hi ve turistik yerlerini 
keşfe koyuldu. 
Molaların da verildiği 
yolculuk sırasında 
Rahmi Koç, 
zaman zaman 
Türkiye'ye döndü. 
İstanbul'dan ayrıldık
ları günden beri yak

Nüfus cüzdanında yanlışlıkla “kız” yazılan 
Koray Gümran ve zor günler yaşayan 
Vildan Ferahlıer'i’n nikahları geçenT 

sayılarak, hata düzeltildi. Çift, sonunda 
evlilik cüzdanlarına kavuştular.

Kadri GÜLER

Bir yerden başlamak
Çevre Yolu’nda alt veya üst geçitin bulun

maması kazalar sonunda can kaybının doğ
ması nedeniyle çevre halkı birkaç kez yolu 
trafiğe kapatarak ilgililerin dikkatini bu yola 
çekti.

Gel zaman, git zaman yeni kazalar oldu, 
yeni canlar alındı ama bir adım atılmadı yol 
için.

Sevindirici olan geçtiğimiz günlerde bir 
tabelanın yol kenarına dikilmesi oldu.

Bugün gazetemizde haberini de okuya
cağınız gibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
bu bölgedeki yol boyunca yapacağı düzen
leme ile kazaların önlemesi için ilk adımı 
atmış oldu.

Asfalt yollarda karşıdan karşıya 
geçişlerde, ya çocuklar ya da yaşlılar kaza 
kurbanı oluyorlar.

Çevre Yolu’na mutlak sinyalizasyon siste
mi kurulmalı.

Bu sistem ile kazalar ortadan kalkabilir.
Tüm yol boyu serbest geçiş alını olduğu 

için bu da kazaların baş etkenlerindendir.
Yol boyu karşıdan karşıya geçmeyi 

engelleyen korkuluklarla bu kazalar 
önlönebilir.

Büyükşehir Belediyesinin başlattığı 
hizmeti memunlukla karşılıyoruz.

İşe günlük basit çözümler değil, kahcı 
çözümler bulmak gerekir.

Çalışmaları izleyerek yapılanları birlikte 
göreceğiz.______________________

yankılandı durdu. 
Çok şükür bu 
günler geride kaldı 
ve yapılan yanlış 

laşık 40 bin deniz mili 
yol kat eden Koç, 
yolculuk süresince 
Yunanistan, İtalya, 
Fransa, Ispanya, 
Cebelitarık Boğazı, 
Kanarya adaları, 
Karayipler ve Atlantik 
okyanusunu aştı. 
Yolculuğunun 
3. etabı olan Tahiti- 
Yeni Zelanda etabı 
için 5 Mayıs 2005'te 
yola çıkan ekip, yol

giderildi" diyerek 
güzel günlere 
yeniden başladık
larını söyledi.

culuğun 4. etabına 
ise Yeni Zelanda'dan 
başladı. Avustralya, 
Singapur, Phuket 
adasının ardından bu 
yılın Mayıs ayında 
yolculuğun son 
etabına başlayan 
Koç ve mürettebat, 
Sri Lanka, 
Hindistan, Yemen, 
Kızıldeniz, Hurgada, 
Mısır ve Süveyş 
kanalını aşarak 
Türkiye’ye döndü. 
Koç’un dünya turunu 
tamamlayarak, 
Türkiye’ye dönmesi 
nedeniyle Haliç’te 
ziyafet gecesi 
düzenlendi.
Geceye ilçemizden 
yalnızca Tevfik 
Solaksubaşı 
katıldı.

Uyuşturucu Bursa’da can aldı
Bursa'da, uyuşturucu hap içip üzerine alkol 
aldıktan sonra zehirlenen eski lise arkadaşı 
üniversite öğrencisi 3 gençten 1'i hayatını kay
betti, 2's.i komaya girdi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osman gazi 
ilçesi'ne bağlı Gülbahçe Mahallesi Uludağ 
Sokak'ta meydana geldi. Bursa Kırcılar 
Lisesi'nden mezun olan üniversiteli 3 genç 
İsmail Yalnızoğlu (20), Mustafa Köse (19) ve Bilal 
Atmaca (19), gece saat 22.00 sıralarında 
fenalaştı. Yol kenarında bayılan 3 arkadaşı gören 
mahallenin gençleri, Mustafa Köse'nin evine 
giderek durumu babası Ali Köse’ye bildirdi. Olay 
yerine gelen Ali Köse baygın halindeki oğlunu 
eve götürürken, diğer 2 genç İsmail Yanhzoğlu 
ve Bilal Atmaca için de taksi çağırarak Bursa 
Devlet Hastanesi'ne yolladı. Hayati tehlike kay- 
dıyla yoğun bakıma alınan bir fabrikada döküm
cü olarak çalışan İsmail Yalnızoğlu, doktorların 
tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
Mideleri yıkanan ve serum verilen Uludağ 
Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampusü 
Muhasebe Bölümü. 2. sınıf öğrencisi Bilal 
Atmaca ile Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu İthalat İhracat Bölümü 1. sınıf öğrencisi 
Mustafa Köse, şuurlarının kapalı olması 
nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına 
alındı. Ölen İsmail Yalnızoğlu'nun 4, komada 
olan Bilal Atmaca'nın 6, Mustafa Köse'nin ise 2 
adet Roche tabir edilen uyuşturucu özelliği bulu
nan hap içtikten sonra üzerine alkol aldıkları 
öğrenildi. Hastaneye geldiği sırada şuuru açık 
alan Mustafa Köse'nin, doktorlara 'Roche' isimli 
hap aldıktan sonra üzerine bira içtiklerini 
söylediği öğrenildi. Polis, olayın ardın dan çok 
yönlü soruşturma başlattı. Yoğun bakımdaki 
Bilal Atmaca ve Mustafa Köse'nin aileleri, genç
lerin mezun oldukları liseden eski arkadaş 
olduklarını belirterek, daha önce uyuşturucu hap 
ve alkol kullanmadıklarını, ancak akşam üzeri 
telefonlaşıp birinin yanına gittiklerini, orada bira 
içerisine uyuşturucu hap atıp kendilerine ikram 
edildiğini öğrendiklerini söyledi.
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Bakanlıktan ilaç kısıtlaması OKS’de heyecanlı bekleyiş
Maliye Bakanlığı, 
maliyet dezavantajı 
getirmesi nedeniyle 
bazı ilaçları, 2006 
yılı Tedavi 
Yardımına İlişkin 
Uygulama 
Tebliğindeki 
"Bedeli Ödenecek 
ilaçlar Listesi"nden 
çıkardı
Bu ilaçların grupları 
ve etkin maddeleri 
şöyle:
-Maliyet dezavantajı 
getirmesi nedeniyle 
grip tedavisinde 
kullanılan efer- 
vesan (suda eriyen) 
soğuk algınlığı 
ilaçları,
-Tıbbi malzeme 
kapsamında 
değerlendirilenler 
de dahil olmak 
üzere viskosuple- 
mentasyon (eklem 
içi sıvısının 
desteklenmesine 
yönelik) ürünleri, 
-Obezite 
tedavisinde kul
lanılan antiobezite 
preparatları, -İpeka, 
terpin, gliseril 

gayakolat 
(gaifenezin), 
bromheksin klorür; 
tuz ekspektoranlar 
(sodyum iyodür, 
potasyum iyodür, 
amonyum asetat, 
amonyum klorür, 
sodyum sitrat), 
tolu balsamı, 
ambroksol, poli- 
gala, scilla vb etkin 
maddelerini içeren 
ekspektoran (bal
gam söktürücü) 
ilaçlar, 
-Terapötik (tedavi 
edici) dozda 
olmayan çinko 
içerikli ilaçlar 
(özellikle çocuklar
da bedensel ve 
zihinsel gelişimde 
kullanılır), 
-Sağlık Bakanlığı 
tarafından ruhsat
landırılan ancak, 
reçetesiz satılabilen 
ürünlerle ara 
ürünlerden ekli 
listede belirtilenler. 
Sadece benzidamin 
hidroklorür 
içeren ağız ve 
boğaz gargara ve

bugün sona eriyor

spreyleri, Rekürren 
aftöz stomatit 
(ağız içinde 
oluşan yaralar), 
Behçet hastalığının 
oral mukoza 
lezyonları (ağız 
içinde oluşan 
yaralar), Penfigus 
grubu hastalıkların 
oral mukoza 
lezyonları, Eritema 
multifomel Steven 
Johnson Sendromu 
Toksik epidermal 
nekrolizü oral 
lezyonları, Oral 
Eroziv Liken 
Planus, 
Toksillektomi 
(bademciğin 
operasyon ile 
çıkarılması), diş ve 
çene cerrahisi, 
Gingivit, Glossit,

Kemoterapi, 
Radyoterapi gibi 
nedenlere bağlı 
mukozit (ağız 
enfeksiyonu) 
endikasyonlarında 
ödenmeye 
devam edecek. 
Ancak, bunların 
dışındaki 
nedenlerle ağız 
veya boğazda 
oluşan yaralar 
için kullanılan 
ağız/boğaz gargar
aları ödeme 
listeden çıkarıldı. 
İlgili genelgeyle 
kalsiyum eksik
liğinde kullanılan 
CALCIMED D3 20 
EFF Tablet ise 
bedeli ödenecek 
ilaçlar listesine 
ilave edildi.

Ortaöğretim Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı'nın 
(OKS) sonuçları bugün 
açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin
Çelik, sınav 
sonuçlarını açıklamak 
üzere bugün saat 
10.00'da bakanlık 
Başöğretmen Salonu'nda 
basın toplantısı 
düzenleyecek.
Sınav sonuçları 
Bakanlığın 
http://meb.gov.tr

nternet adresinden 
duyurulacak.
Okul tercih işlemleri, 
internet üzerinden, 
11-21 Temmuz 2006 
tarihleri arasında 
yapılacak .
Tercih sonuçları 
28 Temmuz'da açık
lanacak. Boş kalan 
kontenjanlar için 
hleri arasında ikinci 
kez tercih 
başvuruları alınacak. 
İkinci yerleştirmenin 
sonuçları da 20 
Ağustos'ta açıklanacak.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bl ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
!■1 HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

A isrtma. sıcak su ne 
a kontrol cihaılannoa

► DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
> SPLİT KLİMALAR 

I DOGALGAZ SOBASI 
l TESİSAT ve PROJE

Vaillant (

B DCĞAL6AZ ISI SANAYİ *
B Td:513 88 26

Vî aı 
i *

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@yahpo.com
www. u I u kay a. ti ca ret-ltd. com

http://meb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:c_demirli@yahpo.com
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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 kütleli azalır. Ancak 

menopoz sonrasında kadınlarda bu durum daha belirgindir.
OSTEOPOROZ’da kemikler dahâ 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.

TOMŞKAY
_______________________________ _______________£___ £________ < ■ • ■*

RADYOLOJİ MERKEZÎ
/ 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

Gümrüklerde 200 milyon YTL’lik
kaçak mal yakalandı

Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmeh, 
2006 yılının ilk 
6 ayında güm
rüklerde 200 
milyon YTL’lik 
kaçak mal 
yakalandığını 
açıkladı.
Devlet Bakanı 
Tüzmen,

Memur maaşlan 
yüzde 20 eridi

“Bakanlık hastanelerinde 
para istenmeyecek11

gümrüklerde
kaçakçılığa karşı mücade
lenin bütün hızıyla devam 
ettiğini belirterek, 
"2006 yılının ilk 6 ayında 
gümrüklerde yakalanan 
mal miktarı, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göreyüzde 17 artış 
göstermiştir" dedi.
2005 yılı ilk 6 ayında 
toplam 171 milyon 304 bin 
liralık mal yakalanırken, 
2006 yıh ilk 6 ayında 
gümrüklerde yakalanan 
mal miktarının 200 milyon 
liraya ulaştığını kaydeden 
Bakan Tüzmen, 
şunlarısöyledi
"2006 yılında gümrüklerde 
yakalanan kaçak malların 
151 milyon 621 bin 
YTL’si ticari eşya, 
48 milyon 379 bin YTL’lik 
kısmı da .uyuşturucudur.

Gümrüklerde kaçakçılığa 
karşı mücadelede en 
son teknolojiden yararlan
maya çalışıyoruz.
Gümrük kapılarına 
yerleştirdiğimiz x-ray 
cihazları kaçakçılığa karşı 
çok etkin mücadele 
yürütmemizi sağlıyor. 
Kapılarımızda kaçakçılığa 
karşı teknolojik 
cihazları yerleştirmeyi 
sürdüreceğiz." 
Bakan Tüzmen, gümrük
lerin "yasal ticaret için 
en kolay, yasadışı ticaret 
için en zor" gümrükler 
olması için çalıştıklarını 
ifade ederek, "Bu poli
tikamıza uymayan ayrık 
otlarım temizlemeye devam 
edeceğiz. Yanlış yapanlara 
tolerans göstermemiz 
mümkün değildir" diye 
konuştu.

Türk Eğitim-Sen'in araştırması
na göre, son 1 yılda memur 
maaşları dolar ve avro karşısın
da yüzde 9 ila 20 oranlan 
arasında değer kaybetti. 
Araştırmaya göre, memur 
maaşları 2005 yılı Haziran ayı 
ile 2006 yıh Haziran ayı arasın
daki 1 yılda YTL düzeyinde 
artış göstermesine rağmen, 
dolar ve avro karşısında 
geriledi. Buna göre, müsteşar 
ve genel müdür maaşı dolar 
bazında yüzde 17, avro 
bazında yüzde 20, en yüksek 
derecedeki profesör maaşı 
dolar bazında yüzde 16, avro 
bazında yüzde 19, hizmetli 
maaşı dolar bazında yüzde 9, 
avro bazında yüzde 12, 9/1 
derecedeki öğretmenin maaşı 
dolar bazında yüzde 11, avro 
bazında yüzde 14 oranında 
azaldı. Öte yandan, benzin 
fiyatlarında yaşanan artış 
nedeniyle bir otomobil depo
sunu doldurmanın maliyeti bir 
yılda yüzde 61 oranında arttı.

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, Maliye 
Bakanlığının uygula
ması kapsamında 
bakanlığa bağlı 
hastanelerde, 
vatandaşlardan 
"5 kuruş bile isten
meyeceğini" söyledi. 
Bakan Akdağ, Sağlık 
Bakanlığına bağlı 
kuruluşlarda 
incelemelerde bulun
mak üzere gittiği 
Mersin'de, bir 
gazetecinin "Sağlık 
Bakanlığına bağlı * 
hastaneler ile özel 
hastanelerde vatan
daşlardan fiyat farkı' 
talep edildiği" şeklin
deki sözleri üzerine, 
Maliye Bakanlığının 
başlattığı uygula
madan sonra özel 
hastanelerin bir 
bölümünün 
vatandaştan fark 
aldığını, ancak 
almayan hastanelerin 
de bulunduğunu 
kaydetti.
Yayınlanan tebliğ ile 
vatandaş açısından 
değişen hiçbir şey 
olmadığını, Maliye ile 
hizmet sunduğu 
kurumlar arasında 
yeni bir anlaşma 
modeli gerçekleştir
ildiğini ifade eden 
Akdağ, şöyle konuş
tu: "Eskiden hasta 
muayene edilip altına 
yapılan tetkikler 
yazılarak fatura oluş
turuluyordu. Şimdi 
ise bütün tetkikler

bu harcamaların 
içinde kabul edilerek 
fatura oluşturuluyor. 
Hastaneler olarak 
harcamalarımızı 
vatandaşa 
yansımayacak şekilde 
kısmanın yollarını 
arıyoruz. Âlım 
satımımızı daha 
uygun bir şekilde 
yapmaya çalışıyor 
ve gereksiz harca
malardan kaçınıy
oruz. Vatandaştan, 
Bakanlığın hiçbir 
hastanesinden yeni 
uygulama kapsamın
da 5 kuruş bile isten
meyecektir. Bunu, 
altını vurgulayarak 
söylüyorum.
Uygulama vatandaş
tan para almayı 
gerektiren uygulama 
değildir. Tamamen 
Maliye ile SSK, Bag- 
Kur ve hastaneler 
arasındaki fatura- 
landırmanın teknik 
açıdan fark
lılaştırılmış şeklidir. 
Eğer, devlet has
tanelerinden para 
talep edilmişse 
tebliğin iyi anlaşıl
mamış olmasından 
ortaya çıkan bir 
yönetim problemidir. 
Vatandaş para 
ödemişse o 
hastaneden parasını 
geri alması gerekir. 
Bakanlığa bağlı 
işletmelerde hata 
yapılmışsa bu hatayı 
kendilerinin telafi 
etmesi gerekir."

ELEMAN ARANIYOR
TEMİZLİK İŞLERİNDE 

ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

BAY ELEMAN ARANIYOR
Müracaat:

Yeni Zeytin Hali Koop. Bşk. 
Tel : (0.224) 513 32 33 

GSM : (0.535) 631 26 62
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İşteki memnuniyetsizlik 
hastalık riskini arttıyor
Bilim adamı Johannes 
Siegrist, Almanya'nın 
Mainz kentinde 
yapılan Uluslararası 
Davranış Tıbbi 
Kongresi'nde, 
"işlerinde çök 
yorulan ve ödül
lendirilmeyen 
kişilerde, stres 
hormonlarının ve 
kan basıncının belir
gin ölçüde artığını 
kanıtlayabildik" 
diye konuştu.
İşinden memnun 
olmayan kişilerin kalp 
ve dolaşım hastalık
larına yakalanma ve 
depresyona girme 
riskinin iki misli 
artığı belirtildi 
Çalışanların yüzde 10 
ila 30'unun bu tür bir 
"ödüllendirme krizin

Yiyecek satın alırken dikkat edin
Ailenin gelirinin yak
laşık olarak yarıya 
yakını yiyeceklere 
harcanmaktadır. Bu 
nedenle yiyecekleri 
satın alırken bilinçli 
bir tüketici olabilmek 
için; Satın alma 
kararı vermeden 
önce şu hususlara 
dikkat ediniz.
İlk adımda günlük, 
haftalık, aylık satın 
alınacak besinleri 
belirleyiniz.
Kuru besinler (un, 
bulgur, pirinç, makar
na, nohut, mercimek, 
şeker vb.); kapalı 
teneke, şişe veya 
kutularda satılan 
yemeklik margarin ve 
sıvı yağ, zeytin ve 
salçayı aylık 
olarak satın alınız 
Et haftalık veya gün
lük alınabilir ancak 
haftalık alınırsa 
buzlukta dondurarak

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

den" etkilendiğini 
kaydeden Siegrist, 
iş stresinin erkeklere 
daha çok olumsuz 
etki ettiğini söyledi. 
Siegrist'e göre, 
stresi artıran en 
önemli faktörler 
arasında, yapılan 
işler karşılığında 
üstlerden 
"teşekkür" ve 
"ödül" alınmaması, 
yükselme şansının ve 

veya kavurarak 
saklayınız 
Ekmek veya sütü 
günlük satın alınız, 
eğer süt haftalık 
alınacaksa yoğurt 
yaparak buzdolabında 
saklayınız 
Aylık satın alınacak 
besinlere karar 
verdikten sonra 
haftalık satın alir 
nacaklar için beslen
meye yeter miktarda 
para ayırınız ve satın 
alınan malili maliyeti
ni yükseltmesi 
nedeniyle veresiye 
alışveriş yapmaktan 
sakınınız. Çünkü 
sonuçta alınanlar 
aynı miktar gelirle 
ödenecektir.
Gerçekçi bir planlama 
yapabilmek için 
piyasada bulunan 
yiyeceklerin fiyat ve 
kalitesini değişik yer
lerden kontrol ediniz. 

iş güvencesinin olma
ması bulunuyor. 
Avrupa çapında 
binlerce kişi 
üzerinde yapılan 
araştırmanın 
sonucunda, 
5-10 yıl içinde 
stres kaynaklı 
hastalıklara yakalan
ma ya da bu hastalık
lardan ölme riskinin 
iki misli arttığı 
ortaya çıktı.

Semt pazarları genel
likle manav ve 
bakkallardan daha 
ucuzdur. Aylık alı
nacak besinleri ise 
tüketim kooperatifleri 
gibi daha az karla 
satış yapan 
yerlerden alınız. 
Alışverişe giderken 
mutlaka nelerin satın 
alınacağını gösteren 
bir liste yapınız. 
Ancak listede bulunan 
bir yiyecek o hafta 
pazara az gelmişse 
fiyatı yüksek olabilir. . 
O zaman onun yerine 
geçebilen başka bir 
yiyecek satın alınız. 
Mevsimlik sebze ve 
meyveler turfanda 
olanından daha 
ucuz,daha lezzetli ye 
daha besleyicidir. 
Her mevsim pazarda 
en bol bulunan 
sebze ve meyvelerden 
satın alınırsa 
daha az parayla 
daha dengeli 
beslenme 
sağlanmış olur. 
Paketlenmiş 
besinsatın alırken 
dikkatli olunuz. 
Çünkü; Verilen 
paranın bir bölümü 
kullanılan ambalaja 
gider. Paketlenmiş

1 yiyecek ve içecekler
den en çok satın 
aldığımız konserve, 
süt, meyve suları, 
bisküvi vb. meyve 
esansları, besin bo 
yaları ve katkı mad
deleri eklenerek hazır
lanmış maddelerdir.

Çin ay uydusundan dünyaya 
müzik yayını yapacak

Çin, ay çalışmaları 
için göndereceği 
uydudan dünyaya 
müzik yayını yapacak. 
Ulusal Savunffıa lçin 
Bilim, Teknoloji ve 
Sanayi Komisyonu 
tarafından yapılan 
açıklamada, halkın 
Çin'in uzay 
programına olan 
ilgisini artırmak için 
ana kıtanın yanı sıra 
TayvanlI ve Hong 
Konglu yıldızların 
şarkılarından 
150 şarkılık liste 
oluşturulacağını ve 
bunların halkın 
onayına sunacağı 
kaydedildi.
Çin hükümeti tarafın
dan 2004 yılında 
onaylanan üç aşamalı 
ay projesinin ilk aşa

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com

masının 1.4 milyar 
yüen (170 milyon 
ABD Doları) tutarında 
bütçesi bulunuyor. 
Ayda yaşadığına 
inanılan efsanevi 
imparatoriçe 
Çangı'nın adı 
verilen ay programına 
göre, Çin 2010 yılında 
aya araç yollayacak. 
Ay uydusu, ay 

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

yüzeyinin üç boyutlu 
resmini çekecek, 
elementlerin 
analizini yapacak, 
ay toprağının 
derinliğiyle ay ve 
dünya arasındaki 
gökyüzü hakkında 
araştırmalar yapacak 
ve ay yörüngesinde 
bir. yıl kalacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Burun tıkanıklığı nedir? Ne zaman önemlidir?
Burun tıkanıklıkları 

* Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları polik
liniklerine yapılan 
başvurularda en sık 
bildirilen şikayetler
den birisi olmasına 
karşın çoğu kez ye 
terince önem ve 
rilmeyen fakat 
aslında değişik 
durumlarda hayati 
önem taşıyabilecek 
bir belirtidir. 
Burundan nefes al 
makta güçlük çekil 
mesi genel olarak 
burun tıkanıklığı 
olarak tanımlanır. 
Bu durum dinlenme 

% halinde iken mevcut 
ise daha fazla önem 
ve öncelik taşır.

. Günlük hayat sıra 
sında örneğin yol 
yürüme, merdiven 
çıkma gibi olağan 
fiziksel hareketleri 
güçleştiren bir bu 
run tıkanıklığı da 
mutlaka araştırıl
malıdır. Spor yapar 
ken yani ağır fizik
sel etkinlikleri güç 
leştiren burun tıka 
nıklıkları da söz 
konusu olabilir. Bu 
durum özellikle pro- 
fesyonel sporcular
da önem kazanmak
tadır. Burun tıkanık
lıkları tek taraflı, iki 
taraflı, bir tarafta 
daha fazla yada 
bazen bir tarafta

bazen de diğer 
tarafta olmak üzere 
değişken olabilir. 
Bütün bir yıl süre
bileceği gibi mev 
simsel şiddetlen
meler yada ay içe 
risinde dönemsel 
değişmeler göstere
bilir. Yıllardan beri 
var olabilir yada 
yakın zaman da 
ortaya çıkmış ola
bilir. Her iki durum
da önemli 
sayılmalıdır.
Burun tıkanıklığı 
nevin belirtisidir ?
Burun tıkanıklığının 
kendisi başlı başına 
bir belirtidir yada 
burun akıntısı, 
geniz akıntısı, 
burundan konuşma, 
horlama, yüz ve baş 
ağrısı, çocuklarda 
yüzde ve dişlerde 
şekil bozukluğu, 
işitme kaybı, kişilik 
değişimleri gibi 
belirtilerle beraber 
bulunabilir. Bu 
durumda bazı burun 

ve sinüs hastalıkları 
ile olay karmaşık
laşmış demektir. 
Burun tıkanıklık
larının önemi nedir? 
Burun tıkanıklıkları 
komşu organlar 
olan orta kulaklar 
ve sinüslerimiz ile 
ilgili hastalıklara yol 
açabilirler. Özellikle 
çocuklarda yüz 
kemiklerinin gelişi
mini , dişlerin 
düzgün çıkmasını 
ve zihinsel etkinleri 
olumsuz etkiliye- 
bilirler. Ayrıca 
akciğer hastalıkları 
ve teorik olarak 
kalp hastalıkları 
gelişimi üzerine 
olumsuz etki 
gösterebilirler.
Burun tıkanıklık
larının çocuklardaki 
sebepleri ve tedavi
leri nelerdir?
Yeni doğanda bu 
run tıkanıklığı çok 
önemli ve hayati bir 
belirtidir. Burun 
içerisi ve geniz ile 
ilgili bir gelişme 
anomalisi nedeniyle 
olabilir. Bu durum 
doğumdan hemen 
sonra hastane 
koşullarında tanı
narak gerekli 
önlemler alınır. 
Bebeklik ve çocuk
luk dönemi burun 
tıkanıklıklarının en 
sık rastlanılan sebe

bi ise halk arasında 
geniz eti denilen 
adenoid büyük
lüğüdür. Geniz 
etinin burun boşlu 
ğunu tamamen 
tıkıyor olması yada 
orta kulak ve/veya 
sinüslerle ilgili 
hastalıklara yol 
açması ameliyatla 
tedaviyi gerektirir. 
Bu ameliyat teknik 
olarak küçük 
fakat özellikli 
bir âmçliyat olarak 
kabul edilir ve 
başarısı da 
yüksektir. Çocuk 
burun tıkanıklık
larının önemli bir 
sebebi de çocuk 
sinüzitleridir. Bu 
durum özellikli ve 
sabırlı bir ilaç 
tedavi süre cini 
gerektirir. Aler jik 
sebepler ve bazı 
gelişimsel anatomik 
koşullarda da burun 
tıkanıklığı yapabilir. 
Çocuklarda tek 
taraflı burun tıkanık 
lığı ve akıntısı bu 
run içerisine sokul
muş bir yabancı 
cisim nedeniyle ola
bileceği için ayrıca 
dikkat çekici kabul 
edilmelidir. Nadiren 
çocuklarda burun 
tıkanıklıkları iyi 
veya kötü huylu 
tümörlere bağlı 
olabilir.

Bol bol karpuz yiyin
Yaz aylarının 
vazgeçilmez 
meyvesi olan 
karpuzun 
sayısız fay
dasının olduğu 
bildirildi. 
Samsun Devlet 
Hastanesi Halk 
Sağlığı ve iç
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
M. Emin Dinççağ, 
karpuzun yüzde 95’inin 
sudan oluşmasından 
dolayı bedeni temizleyi
ci bir özelliği bulun
duğunu söyledi. 
Karpuzun böbrekleri 
çalıştırdığını, idrar sök
türdüğünü, böbrek
lerdeki üre ve ürat 
tuzlarını temizlediğini 
ifade eden Dr. Dinççağ, 
ayrıca kum ve taştân 
yakınanların da karpuzu 
es geçmemesi gerek
tiğini söyledi. Karpuzun 
B ve C vitamini içerdiği
ni belirten Dr. M. Emin 
Dinççağ, "Az miktarda 
da olsa barındırdığı 
'likopen' maddesi kalbi 
enfarktüs ihtimaline 
karşı koruyor. 
Karpuzun bu özellik
lerinden yararlanmak 
için yemeklerden çok 
önce, mide boşken 
tüketmek gerekiyor. 
Çünkü yemek sonrasın
da yendiğinde sindirim 
güçlüğü yaşanabiliyor. 
Yüksek miktarda lif 
içeren karpuzun 
kalorisi de düşüktür.

İlginç olan, karpuzun 
besin değerinin diğer 
birçok besinde olduğu 
gibi kabuğunda saklı 
olması. Bu nedenle ola
bildiğince kırmızı etli 
kısmın altındaki 
beyazımsı kısmı 
tüketilmeli. Karpuz bol 
miktarda C vitamini ve 
antioksidan özelliğiyle 
çeşitli kanser türlerine 
karşı etkili olan beta 
karoten içerir. İçerdiği 
yüksek potasyum kalp 
fonksiyonlarının ve kan 
basıncının düzenlenme
sine yardımcı olur. Aynı 
zamanda iyi bir lif kay
nağı olduğundan bağır
sak hareketlerini düzen
ler ve bağırsak kanseri
ni önlemede de rol 
oynar. Karpuz çekirdek
leri de içinde bulunan 
cucurbocitrin adlı 
maddeyle kan basıncını 
düşürmeye ve böbrek 
fonksiyonlarının düzen
lenmesine yardımcı 
olur. Yağ ve kolesterol 
içermediğinden ve kalo 
rişi de düşük olduğun
dan yaz aylarında 
yapılan diyetlerde özel 
bir yeri vardır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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
TekelMd. 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 
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
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

TAKSİLER

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 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 1
Totalgaz________ 514 17 00 |
AKCAN PETROL 513 10 79 1
YERLİYURTLAR 513 30 33 1
PETROL
TUNÇA^T^GA^^SI^^öl
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YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2488 

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)



Alışveriş mağazaları
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ARISTON

ATLANTİK

■ff ®“ MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI
* KANEPELER - SEHPALAR

HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
Z YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ

ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ
KLİMA ve BEYAZ EŞYA , 

9° EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

PHILIPS

dîvan) Fakir ne 

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

t’DOGTAŞ
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"SAqLAMLlk VE ESTETİk BİZİM İŞİMİZ"
SATILIK LÜKS DAİRE \ZE İŞYERLERİ

[BEJLİK]
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

Bursa Sebze-Meyve Hali Projesi Türkiye’deki emsallerinin en büyüğü olacak

Bursa Kent Hali’nin
temeli bugün atılıyor
llflL Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bursa Sebze- Meyve Hali
Bursa Büyükşehir Belediyesi, projelendirdiği mo 

dem Sebze-Meyve Hali’nin bugün temelini atıyor.
Demirtaş Kavşağı’nda bulunan Sebze Hali çok 

uzun yıllardır Bursa ile çevre ilçelere hizmet veriyor.
Bugün işlevini çoktan yitirmiş olan Halin yerine 

yenisini yapma işi AKP’li Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin'e kısmet oldu.

Bize gönderilen davetiyelerden, Hali'n 
Türkiye’nin en modern hali olacağı anlaşılıyor.

Devamı sayfa 7’de

Türkiye’nin en büyük sebze-meyve hali ola
cak yatırımın temeli bugün saat 14.00’da 
Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker’in de 
katılacağı törenle atılacak. Haberi sayfa 5’de

Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi İdari Sekreteri 
Sedat Avcil’i bıçak darbesiyle öldürmüşlerdi. 

Sendikacı katilleri tutuklandı
İznik Gölü kenarında ailesiyle birlikte 
piknik yaptıktan sonra dönen Türk 
Metal İş Sendikası Bursa İdari Sekreteri 
Sedat Avcil’i özel otomobilinin sıkıştırmasi 
ile başlayan tartışma sonucu Avcil’i 
bıçaklayarak öldüren Oktay ve Eyüp 
Kalal, dün çıkarıldıkları tutuklandılar.

Haberi sayfa 3’de

DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, AKP ilçe yönetimi ile Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut arasındaki sürtüşmeleri değerlendirdi.

“Sürtüşmelerden 
Gemlik zarar görüyor”
DSP ilçe Başkanı Hüseyin Poyraz, yaptığı 
basın açıklamasında AK Parti ilçe Yönetimi 
ile Belediye Başkanı Mehmet Turgut arasın
daki sürtüşmelerden Gemlik ve halkının 
zarar gördüğünü söyledi. Haberi sayfa 2’de

ÖZEL AYKİ

/AYKENT
lkogretim oruııı

kayıtları

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*

—ı YILI ÜCRETLERİMİZ

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri İle çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, özgüveni tamdır. 

Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 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
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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| Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dostluk Ve Özgürlük Ağacı

Bir varmış bir yokmuş.
Kimseye ait olmayan bir arazide kocaman bir ağaç varmış...
Çocuklar o ağacın adını Özgürlük ağacı; koymuşlar. Dostluk 

ve sevgi yemişi verirmiş her yıl bu ulu ağaç. Her bahar bem
beyaz çiçeklerle süslenen dallarını, renk renk barış kuşları 
doldururmuş...

Her yıl sevgi ve mutlulukla beslenirmiş bu özgürlük ağacı.
Sevgi, dostluk ve mutluluktan sağlarmış gereksinimini. Bu 

ağacın sevgiden oluşan sevgi meyvesi, diğer tüm ağaçlardan 
ayrı bir özellik katarmış ona. Yaprakları daha canlı, gölgesi 
daha serin, gövdesi daha güçlüymüş. Ona "Dostluk ve Sevgi 
Ağacı” denilmesinin nedeni tüm canlıları barındırırmış dal
larının altında ve üstünde. Soğuktan yağmurdan kardan tutun
da tüm kötülüklerden korur ve meyvesiyle beslermiş onları.

Gölgesinde barınan hayvanların sevgisi, dallarında ötüşen 
kuşların neşesi, altında serinlenen yaşlıların, çocuklarını 
emziren annelerin mutluluğu özgürlük ağacını sevindirirmiş. 
Tüm varlıklar bu ağacın önünde saygıyla eğilir rüzgar bile 
selam dururmuş.

Özgürlük ağacı her gün biraz daha yöredeki canlı cansız var
lıklara sevgisini paylaşırken tüm hayvanları ve insanları da 
yemişiyle doyururmuş.

Yıllar yılı hayvanlar ve bu yöre halkı barış, dostluk, mutluluk 
ve güzellik içinde yaşayıp gitmişler. Çalışkan başarılı, seve
cen,dürüst insanlarmış bunlar.

Özgürlük ağacının bereketli yemişi o yöredeki bütün kuşlara, 
hayvanlara, insanlara ve çocuklara yeter de artarmış, bütün 
canlılar faydalanırmış yemişinden. Her yaz sanki bereketlenir 
bitmek nedir bilmezmiş, artan yemişler de saklanır bütün kış 
mevsimi yenirmiş. Köyde istemiyerek iki kişi arasında bir 
anlaşmazlık çıksa. Köyün Cafer Ağası hemen devreye girer, bu 
İki dargın insana dostluk ve sevgi yemişi sunarak barış şer
betinden içirip olay hemen tatlıya bağlarmış.

Tüm gücünü ve hakseverliğini özgürlük ağacından alan 
Cafer ağa “dur” dedi mi sular dururmuş, ‘yürü” dedimi dağlar 
yürürmüş o zamanlar. O nedenle köyde kimse dargın, kırgın 
durmazmış, sevgi ve dostluk içinde yaşayıp gitmişler yıllar yılı. 
Kimse kimsenin malına göz dikmez, kimse, kimsenin hakkını 
yemez, her tarafta barış, dostluk, sevgi, dürüstlük ve kardeşlik 
hüküm sürermiş...

Bu toplumu kıskanıp çekemeyen komşu köylerin ağaları ise 
bu köyün huzur ve mutluluğunu bozmak için çeşitli planlar 
yapıp, tuzaklar kurar dururlarmış.

Amaçları ise bu köyün birlik ve düzenini bozup göz diktikleri 
verimli arazilerini ve dostluk ağacını ellerinden alıp işgal etmek
miş. Hemen işe koyulmuşlar tabi. Araya casuslar koyup Cafer 
ağanın sırrını anlamaya çalışmışlar ve avuçlar dolusu altın vaat 
etmişler bu sırrı çözeceklere. Bu köydeki hikmetin o özgürlük 
ağacı olduğunu öğrenen çevre köylerin ağaları bir plan hazırla
yarak bir gece gizlice gelip bütün dallarını kesip götürmüşler 
özgürlük ağacının... Artık meyve vermez, kuşlara, çocuklara 
gülmez olmuş özgürlük ağacı, altında çocuklar oynamayan, 
kuşlar konmayan özgürlük ağacı üzülmüş, üzüntüsünden 
hastalanmış ağlamaya başlamış kökleri. “Özledim” demiş 
onları, “dallarıma konan rengarenk kuşları özledim, altımda 
oynarken çocuklar cıvıl cıvıldılar neşe bulurdum onlarla, dal
larımı kestiklerinden bu yana gölgeme yaşlı nineler, dedeler de 
gelmez oldu.

Anneler o güzelim çoçuklarını emzirmez oldu dallarımın 
altında” deyip derinden derine iç geçirirmiş...

Derken köylüler bir bakmışki, özgürlük ağacı kurumuş, can
sız, bir odun parçasından farkı kalmamış...

Köylüler toplanıp ağlamış, adaklar adamış, ağıtlar yakmışlar, 
dualar etmişler ama fayda etmemiş, özgürlük ağacı yeşer
memiş bir daha. Bir daha dostluk ve sevgi yemişi yenmemiş o 
köyde, barış şerbeti içilmemiş. Kısa bir zaman sonra bu mutlu 
toplulukta isyanlar ve kavgalar başlamış. Bunu fırsat bilen 
diğer köyün ağaları ise hemen savaş açmışlar. Kendi iç kar
gaşaları yetmezmiş gibi bir de diğer köylülerle yıllarca savaşıp 
iyice yılan bu insanlar, değişik kentlere göç etmeye karar ver
mişler.

O günden sonra herkes biribiriyle küs ve kavgalı olmuş, o 
gün bu gündür ne barış, ne huzur, ne de bereket kalmış o 
köyde ...

Mutluluk ve huzur da orda yaşayan insanlar gibi terkedip git
miş buraları...

Ve diğer kıskanç çevre köylerin de o yıl bütün ekinleri, 
ağaçları kurumuş onlarında çoğunluğu göçüp gitmiş uzaklara...

DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, AKP ilçe yönetimi ile 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut arasındaki sürtüşmeleri değerlendirdi.

“Sürtüşmelerden 
Gemlik zarar görüyor”

DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
açıklamasında 
AK Parti İlçe 
Yönetimi ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut arasındaki 
sürtüşmelerden 
Gemlik ve halkının 
zarar gördüğünü 
söyledi.
Geçtiğimiz Cuma 
günü yapılan Temmuz 
ayı Belediye Meclis 
toplantısında Gemlik 
girişindeki Hisar 
Mahallesi köprülü 
kavşağının
Belediye Bütçesinden 
yapılmasına AK Parti 
grup kararı alarak 
reddettiğini hatırlatan 
Poyraz, daha önce 
AKP Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'nun 
söz verdiği bu 
köprülü kavşağın 
ödeneğinin 
devlet bütçesinden 
çıkarılacağını 
söylediğini belirterek 
"Aradan bir yıl geçme
sine rağmen bu 
kavşaklarla ilgili her 
hangi bir ödeneğin 
olmadığı görüldü. 
Bu nedenle Gemlik 
Belediye Başkanının 
Hisar Mahallesi 
köprülü kavşağının 
aciliyet arz etmesi 
nedeniyle Gemlik 
Belediye bütçesinden 
yapılmasını istemiştir. 
Bu köprülü kavşağın 
yapılması için 
ödeneğin ister 
devletten, ister 
belediye bütçesinden

olsun bizleri fazla 
ilgilendirmiyor. 
Önemli olan bu 
kavşağın bir an 
önce acilen 
yapılması 
gerekmektedir" 
dedi.
Cuma günü yapılan 
meclis toplantısında 
AK Parti grup 
kararı alarak 
halkın gözü 
önünde red kararı 
verdiklerini ifade 
eden Poyraz, 
bunun tamamen 
bir siyasi karar 
olduğunu vurguladı. 
AK Parti İlçe 
yönetimi ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut arasındaki 
sürtüşmelerden 
Gemlik ve halkının 
zarar gördüğünü 
öne süren 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz,

"Siyasi çekişmelerden 
son iki yıldır 
Gemlik'e elle tutulur 
gözle görülür bir 
yatırım ve hizmet 
yapılmadı. Gemlik 
halkı ilk seçimlerde 
gereken cevabı 
sandık başında 
verecektir. Gemlik 
bu hali ile mezra 
yerleşim alanına 
dönmüştür.
Gemlik halkı 
şunun farkına 
varmıştır ki, 
AK Parti ilçe yönetimi 
ve AK Parti meclis 
grubu tüm Gemlik’i 
kucaklayamadığı 
ve zaaf içinde 
olduklarını anlamıştır" 
şeklinde konuştu.
Hüseyin Poyraz, 
tüm bu kısır 
döngülerle Gemlik'in 
çok şey kaybetmeye 
devam ettiğini 
sözlerine ekledi.

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

KÖRFEZ REKIAN
KAYIP Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

AHMET GÜLLÜ
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Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi İdari Sekreteri Sedat Avcil’i bıçak darbesiyle öldürmüşlerdi. i YazıYORUM

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

İznik Gölü kenarında 
ailesiyle birlikte 
piknik yapmaktan 
dönen Türk Metal 
Sendikası Bursa 
Şube idari Seketeri 
Sedat Avcil’in kul
landığı özel otomobili 
sıkıştırması nedeniyle 
Gemlik Dörtyol 
Kavşağı’nda araçların 
durmasıyla başlayan 
tartışmada Sedat 
Avcil’i bıçakla 
öldüren Oktay 
Kalal ve amcası 
Eyüp Kalal dün 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandılar. 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
sorguları tamamlanan 
Oktay ve Eyüp Kalal, 
adam öldürmek 
suçundan Savcılığa 
çıkarıldılar.
Savcılıkta yapılan 
sorgulamadan sonra 
çıkarıldığı Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 
tutuklandılar.
Tutuklanan amca

yeğen Gemlik Kapalı 
Ceza ve Tutukevine 
gönderilirken, 
Sendikacı Sedat 
Avcil’in hiç yoktan 
yere öldürülmesi 
Bursa da işçi 
camiasında büyük 
üzüntüye neden oldu.

Türk İş 8.
Bölge Temsilcisi 
Mehmet Kanca, 
yaptığı açıklamada 
değerli bir 
sendikacıyı yitirdik
lerini, acılarının 
büyük-olduğunu 
belirterek, “İleride

Türk sendikacılık 
hareketine büyük 
katkı sağlayacağını 
beklediğimiz 
arkadaşımızı kaybet
menin derin acısı . 
içindeyiz. Kederli 
ailesine başsağlığı 
diliyoruz" dedi.

M ^telinin mermerleri fclii
İlçemizdeki tek Atatürk Heykelinin kaidesini 

çevreleyen iki blok mermer kendiliğinden düştü
Gemlik’in tek 
Atatürk Heykeli 
altındaki kaideyi 
çevreleyen 
mermerlerden 
iki parçası 
düşerek kırıldı, 
ilçemizin Belediye 
Parkı içinde 
bulunan brozdan 
yapılma askeri 
kıyafetli Mustafa 
Kemal Atatürk 
heykelinin 
kaidesindeki 
diabas mermer 
bloklar gevşeme 
nedeniyle 
düşünce kaide 
yanında oturan bir 
küçük çocuk hafif 
şekilde yaralandı. 
Dün saat 18.oo 
sıralarında meydana 
gelen olaydan 
sonra meraklı 
vatandaşlar düşerek 
kırılan mermer

parçalarını 
seyrederken,

modern bir hale 
getirilmesini istediler.

Atatürk heykelinin 
kaidesinin

Ekonomi zor da....
Ekonomi zora giriyor.
Piyasalar sarsılıyor...
Ak parti iktidarının övündüğü,-enflas 

yonun inişi, doların sabit kalışı hikayesi son 
alınan kararlarla alt üst oluyor. Büyü bozu
luyor...

İçerde ve dışarıda en önemsiz gibi görü
nenden, herkesi etkileyen önemli olaylara 
kadar sorunlar dağdan yuvarlanan kartopu 
gibi büyüyor.

Bunda AK partinin yarattığı siyasal 
güvensizlik yatıyor...

İşte size küçük, büyük birkaç örnek 
olay...

23 Nisan günü Türkiye Büyük millet 
meclisi kürsüsüne sembolik olarak ilk okul 
çocukları senelerdir çıkarılıp oturtulurken, 
bu sene Meclis kürsüsüne (Meclis Başkanı 
odasına değil de kürsüye) bıyıklı 22 yaşların
da bir genç çıkarılıyor, kendileri söylemeye 
korktukları düşüncelerini bu gence bağır
tarak söylemenin basit zevkinki duyarak 
ama devlet adamı olamayacaklarını gösteri 
yorlar...

Merkez bankasına haftalarca bir başkan 
bulamıyorlar, sonra da bulunan antika 
başkan piyasalar tarafından yeterli bulun
mamış, sonra da “Yeni başkan İMF’ye karşı 
tavır koyacak, gerekirse çıkarız” diyor..

Bankacılık piyasasın da bir şüphe 
yaratıyorlar.// •

Avrupa birliği ile anlaşmazlık artıyor, 
onlar “Limanlarınızı Rumlara açmadan bu iş 
olmaz” diye tuttururken, bizim Başbakan 
AvrupalIlara fırça atıyor...

Dolar yükselişe geçtikten sonra Merkez 
Bankası tam beş müdahale yapıyor..

Dolar satıyor, faizleri artırıyor, yabancılar
dan stopajı kaldırıyor, hem de bunu birkaç 
defa yapıyor..

Buna Merkez Bankasının olayların 
arkasından gitmesi ekleniyor.

Nasıl önden gitsin ki, piyasalar 
sarsılırken Merkez bankası başkanı yurt 
dışında gezide telefonla konuşuyor, işin cid
diyeti bozuluyor...

AK partinin Merkez bankası ile oynaması, 
Bankayı siyasallaştırması, içerde ve dışarıda 
bu bankaya duyulan güveni sarsıyor....

Her seferinde Başbakan Erdoğan’dan 
muhteşem ekonomi dersleri, herkese haddi
ni bildirme seansları, kendini övme nutukları 
atılıyor...

Susmak ta bir erdemdir...
Ben iddia ediyorum ki; Başbakanın 

ekonomi bilgisi benden fazla değil..
(Ben ekonomiden anlamadığımı bu sütun

lar da yazar dururum..)
Yabancılar bütün bunlar ekonomik değil, 

siyasal güvensizliğin sonucudur diyorlar..
Son ekonomik kararların ardından 

Başbakan Erdoğan, AK partili milletvekilleri
ni Antalya’da turistik otellerde kamp adı 
altında ağırlıyor, haşemah milletvekillerine 
ekonomi dersi veriyor, atıp tutuyor.

Sözlerinin mürekkebi kurumadan 
piyasalarda dolar yeniden tırmanıyor.. (400- 
500 kişinin lüks otellerdeki toplantısının 
parasını ser. ödüyorsun, benim cahil halkım 
bunu bil, senin kesenden yiyip, içiyorlar)

Ben 73 yaşındayım; siyasal nedenlerle 
kendi kuyusunu kazan böyle bir

Başbakan görmedim.
Devlet adamı olmak kolay değildir...
Hem kendine, asıl Türk milletine yazık 

oluyor...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Altın Karagöz Halk Dansları yarışması sürüyor
Bu yıl yirmincisi 
gerçekleştirilen ve 
7 Temmuz günü 
başlayan Uluslararası 
Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması tüm 
hızıyla sürüyor. 
Ekiplerin kentin 
farklı bölgelerinde 
gösterilerine 
devam ettiği 
yarışmada Bursa’da 
karnaval tadında 
görsel bir şölen 
yaşanıyor.
SEMTLER 
RENGARENK 
Altın Karagöz’ün 
son iki gününde 
gerçekleştirilecek 
yarışma bölümü 

öncesi gösteri 
amaçlı sahnelenen 
programlar, 
semtlerde tüm 
hızıyla sürüyor. 
Yarışmanın 
üçüncü gününde: 
Orhangazi 
Parkı’nda;
Bulgaristan, 
Kazakistan ve 
Polonya, Yeşil 
Meydanı’nda; 
İrlanda, KKTC ve 
Meksika, 
Huzurevinde; 
Romanya ve Kosova, 
Kent Müzesi’nde; 
Bulgaristan, Bosna 
Hersek, İspanya, 
Kazakistan, Güney 
Kore, KKTC,

Kosova, Makedonya, 
Romanya, 
Kosova ve Slovakya, 
Kaplıkaya’da;
Balkarya, 
Makedonya ve 
Tataristan, Kestel’de; 
Belarus, Güney 
Kore ve Yakutistan, 
İnegöl’de ise; 
Gürcistan ile 
Macaristan 
sahne aldı.
Gösteriler, 18:30* 
22:30 saatleri 
arasında 
gerçekleştirilirken, 
farklı saatlerde, 
farklı yerlerde sahne 
alan ekipler yine 
oldukça tempolu bir 
gün yaşadılar.

Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
ise; Bosna Hersek, 
İrlanda, Balkarya, 
Meksika, Yakutistan, 
Polonya, Tataristan 
ekipleri hünerlerini 
sergiledi.
Gecede, Tataristan 
ve Yakutistan 
ekiplerinin farklı 
gösterileri büyük 
alkış aldı.
Gecede ayrıca, 
Balkarya’nın 
davul şovu, 
MeksikalI bayanların 
başlarında yanan 
mumları taşıması ve 
İrlanda ekibinin 
tempolu dansları da

ilgiyle izlendi. , 
20. Uluslararası 
Altın Karagöz 
Halk Dansları 
Yarışması, 12 
Temmuz 2005 
Çarşamba günü

Kültürpark 
Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilecek 
final gecesi ve 
ödül töreniyle 
sona erecek..

i i

Yeni imajıyla hizmetinizde...
İ

«M Sî K T d,! ' ’

GedeİeJk KÖyü altı Orhangazi’den 
' sonra 5i Km.

$ fcî s (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
$

l
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

t
İ

I

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140
•_ _ _ _ _ _ Balıkpazan’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
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

^âcîdeöZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

i
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Bursa Kent Hali'nin temeli bugün atılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
dev projelerini 
bir biri ardına 
başlatıyor.
Görükle’de Çevre 
Yolu’na paralel 
yapılacak ve 
tamamlandığında 
Türkiye’nin en 
büyük sebze-meyve 
hali olacak yatırımın 
temeli bugün saat 
14.00’da Tarım ve

Köy İşleri Bakanı 
Mehdi Eker’in de 
katılacağı törenle 
atılacak.
Görükle’de 300 
dönümlük arazi 
üzerine yapılacak, 
Bursa Sebze-Meyve 
Hali Projesi’nin 
Türkiye’deki 
emsallerinin en 
büyüğü olacak. 
Prefabrik taşıyıcı 
sistem ve çelik 

konstrüksiyon 
çatıdan oluşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Kent Hali, 
spor tesisleri, 
otopark,
2000 tonluk soğuk 
hava deposu, 
kamyon ve tır 
garajı, sandık 
depolama alanları, 
5000 tonluk su 
deposu, et-bahk

yanı sıra 150 
dükkanın yer aldığı 
40 bin metrekaresi 
kapalı olan halde

bir komplekste 
olması gereken her 
türlü sosyal donatı 
alanı bulunuyor.

kesim hane ve 
satış dükkanları 
ile petrol 
istasyonunun
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Sağlıklı Kentler Birliği üyelerine AB eğitimi
Rıır<:a Rüviik.cehir AR ftAriAİ tivnıılanan bir khm «“restse®» ı <■Bursa Büyükşehir
Belediyesinin 
başkanlığını yaptığı 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 
(TSKB) üyelerine 
Avrupa Birliği’nin 
hibe ve kredi 
başvurusu ile 
proje teklifi 
hazırlama teknikleri 
uygulamalı olarak 
anlatıldı.
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 
Proje Döngü 
Yönetimi 
Eğitimi Avanos 
Belediyesinin 
ev sahipliğinde 
Nevşehir’de yapıldı.

AB Genel
Sekreterliği’nden 
AB Uzmanı Serkan 
Körezlioğlu, 
Avrupa Birliği’nin 
kurum ve kuruluşların 
proje fikirleri ile hibe 
programından yarar
lanabilmeleri amacıy
la hazırladığı Proje 
Döngü Yönetimi 
(PMC) hakkında 
TSKB üyelerini 
bilgilendirdi. Proje 
Döngü Yönetimi’nin 
Avrupa’da birçok 
hibe sağlayan 
kişi/kurum, hibe alan 
sivil toplum kuru
luşları ve ulusal 
hükümetler tarafından

uygulanan bir
yöntem olduğunu 
ifade eden 
Körezlioğlu, 
“Özellikle AB’ye 
üyelik surecinde 
topluluk programları' 
çerçevesinde sunulan 
hibelerden faydalan
mak için gerekli olan 
Proje Döngü 
Yönetimi eğitimi, 
karar verme süreç
lerinin başlangıçta 
yola çıkılan fikirden 
başlayarak değer
lendirme aşamasına 
kadar yönlendirme 
biçimlerini 
iyileştirmek amacıyla 

ı kullanılıyor” dedi.
Körezlioğlu’nun proje 
hakkındaki sunumu
nun ardından SKB 
üyelerini AB Mali 
İşbirliği hakkında da 
bilgilendirdi. 
Türkiye- AB ilişki
lerinin yeni bir 
boyut kazandığı son 
dönemde hibe/kredi 
imkanlarından 
faydalanarak yüksek 
kapasitede verim 
alınmasını 
sağlamak açısından

âl 
yolunu açan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’e teşekkür 
ettiler.

koordinatörlere ve 
dolayısıyla 
belediyelerine 
yararlı olacak olan 
PCM eğitimi 
sonunda 
üyeler, AB hibe 
sistemini ve proje 
teklifi hazırlama 
tekniklerini hem 
teorik ve hem de 
uygulamalı olarak 
öğrenme fırsatı 
yakaladılar. 
Avanos Belediye 
Başkanı Mustafa 
Körükçü ile Ürgüp 
Belediye Başkanı 
Bekir Ödemiş, 
seminerin açılış

konuşmasında 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği 
ile kendilerine 
sağlıklı kentleşme

1
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Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 H
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46 bin 733 öğrenci sıfır çekti Kadri GÜLER

2006 Ortaöğretim Kurumlan Sınavı'nda (OKS), 
798 bin 307 öğrenciden yüzde 5.8'ine denk 

gelen 46 bin 733'ü "sıfır" puan aldı.
27 bin 13 öğrenci de 
160 puan barajının 
altında kalırken, 
kızlar erkeklere ve 
özel okullar devlet 
okullarına göre daha 
başarılı oldu. 
Edirne en başarılı 
il olurken, İstanbul'
dan iki özel okul 
öğrencisi tüm soru
lara doğru yanıt 

^vererek Türkiye 
birinciliğini paylaştı. 
OKS'nin 3 yıl içinde 

«kademeli olarak 
kaldırılacağı 
açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
2006 OKS 
sonuçlarını, Bakanlık 
Başöğretmen 
Salonu'nda düzen
lediği basın toplan
tısıyla açıkladı. Buna 
göre, 809 bin 21 
kişinin başvurduğu 
OKS'ye, başvurması
na karşın 10 bin 714 
aday girmedi. 798 bin 
307 öğrencinin ter

‘Bölgelere göre maaş' istiyorlar
Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 

Sinop Şubesi Başkam Mustafa Aslan, öğretmen maaşlarında 
bölgelere göre düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

3

- Görev yapılan böl
genin şartlarına 
göre yapılacak ücret 
düzenlemesinin ücra 
köy ve kasabalarda 
yıllardır yaşanan 
öğretmen açığının 
kapatılmasında 
önemli etken ola
cağını ifade eden 
Aslan, "Kalkınmada 
öncelikli iller başta 
olmak üzere 81 ilin 
ilçe ve köyleri, çalış
ma şartlarının ağırlığı 
bakımından grup
landırılmak ve 
buralarda görev 
alacak olan hizmetli, 
memur, öğretmen ve 
idarecilere 300 ile 
600 YTL arasında 
ek ödeme yapıl
malıdır" dedi, 
öğretmenlik 
mesleğinin 
sözleşmeli yapıla- 

döktüğü sınavda, 798 
bin 296'sının sınavı 
geçerli sayıldı, 11 
öğrencinin de sınavı 
iptal edildi. 214 
adayın da kopya tara
ması sonucu bazı 
testleri iptal edildi. 
Sınavda, 46 bin 733 
öğrenci sıfır puan 
aldı. Toplam 100 
sorunun yöneltildiği 
sınavda 46 bin 733 
öğrencinin, yanlış 
yanıtların doğru 
yanıtları götürme
siyle ham puanları 
bile hesaplanma 
gereği duyulmadı. 
Sınavı kazanma bara
jı olan 160 puanın 
altında kalan öğrenci 
sayısı ise 27 bin 13 
olarak gerçekleşti. 
"Sıfırcılar” ile "bara
jın altında" kalan 
toplam 73 bin 746 
öğrenci, 2006- 
OKS'nin ilk aşa
masında eı'enaT. 
2006-OKS'de kızlar 
erkeklere göre daha 

mayacağını 
belirten Mustafa 
Aslan, "Vekil veya 
ücretli öğretmenlik 
ise sözleşmeli 
olmaktan daha 
beterdir.
Geçen yıl 20 bin 
kadar arkadaşımız, 
kendilerine kadro 
tahsis edilmeden, 
657'ye tabi kamu 
çalışanı haklarından 
mahrum olarak, 
'sözleşmeli* adı 
altında 10 aylığına 
öğretmen olarak 
görevlendirildi. 
Her tür iş 
güvencesinden ve 
sendikal haklardan 
mahrum oldukları 
gibi yalnızca 
10 aylığına sözleşme 
yapılmış bu insanlar, 
gittikleri yerde ne ev 
tutabiliyor ne de eşya

başarılı oldu. Sınava 
giren 798 bin 296 
adaydan 415 bin 
370'ini erkek, 382 
bin 926'sını da kızlar 
oluştururken, 
erkeklerin Türkçe- 
Matematik (TM) puan 
ortalaması 250.053, 
kızların 254.824 
olarak gerçekleşti. 
Matematik-Fen (MF) 
puanında ise erkekler 
245.725, kızlar 
249.053 ortalama 
tutturdu. Adayların 
Türkiye geneli ortala
masında ise TM 
puanı ortalaması. MF 
puanı ortalamasına 
göre daha yüksek 
çıktı. TM puariı orta
laması 252.403, MF 
puan ortalaması 
247.364 oldu. 
Sınavın test türlerine 
göre başarı düzeyini 
gösteren istatistikte, 

alabiliyorlardı. 
Sendika olarak 
sözleşmeli değil 
kadrolu öğretmen 
alınması gerektiğini 
seslendirmemize 
rağmen bu 
arkadaşlarımız, 
4/c'den 4/b'ye geçi 
rilmiş, yani geçici 
sözleşmelilikten 
daimi sözleşmeliliğe 

adayların matematik 
testinden sınıfta 
kaldığı görüldü. 
Türkçe, matematik, 
fen bilimleri ve 
sosyal bilgiler test
lerinin her birinden 
25'er sorunun 
yöneltildiği sınavda 
adayların, matematik 
testindeki net ortala
ması 1.70'te kaldı. 
Adaylar, fen bilim
lerinde 6.32, 
Türkçe'de 8.95 ortala
ma net yaparken, en 
başarılı test ortala
ması 10.06 ile sosyal 
bilimler testinde tut- 
turuldu.Sınavda özel 
okullar devlet 
okullarına oranla 
daha başarılı oldu. 
Sınavın en başarılı 20 
öğrencisinin 11'inin 
özel, 9'unun ise 
devlet okulu mezunu 
olduğu bildirildi.

geçirilmişlerdir. 
Oysa bu, ölümü 
gösterip sıtmaya 
razı etmektir. 
Bu arkadaşlarımız 
derhal kadrolu hale 
getirilerek atamaları 
yeniden yapılmalı 
ve yeni sözleşmeli 
alımı durdurul
malıdır" diye 
konuştu.

Bursa Sebze Meyve Hali
Bursa Türkiye’nin bilinen en önemli sebze 

ve meyve üretim merkezlerindendir.
Bursa ili ve ilçeleri de nüfus olarak 

Türkiye’nin önde gelen merkezlerdir.
Türkiye’nin her yerine Bursa’dan meyve ve 

sebze gönderilir.
Bu işlerin büyük çoğunluğu hal esnafı 

tarafından gerçekleştirilir.
Hikmet Şahin, Görükle Beldesi sınırları 

içinde 300 dönüm arazide çağdaş bir hal pro
jesini beğenerek, BursalIların hizmetine 
girmesi için kolları sıvadı.

4 bin metrekare kapalı alanda 150 işyeri; et 
balık kesimhanesi ve satış dükkanları, TİR 
Garajı, petrol istasyonu, sandık depolama 
merkezi, spor tesisleri, soğuk hava deposu 
kompleks içinde yer alıyor.

Bu tesis uzun yıllar BursalIlara hizmet ede
cek.

Bu tesisin içinde Balık Hali’nin de alınması 
isteniyordu. Düşünce içinde Gemlik’Balık 
Hali’nin kapatılması vardı.

Gemlikli balıkçı esnafı doğal olarak buna 
karşı çıktı. Gemlik Balık Hali kaldı.

Ama, Kent Hali içinde yine de Balıkçılar için 
alım satış merkezi yapıldı.'

Bürsa’ya yakışacak olan bu dev projeyi 
hazırlayanları kutlamak gerekir.

Eski Bursa Belediye Başkanlarının başlat
tığı yol projelerine, Şahin döneminde eklenen 
köprülü kavşaklar ile Bursa çevre trafiği 
rahatlama noktasına geldi.

Ne demeli, güzel ve geleceğe akan her 
proje alkışlanır. Biz de Şahin’i alkışlıyoruz.

BursalIlara hayırlı olsun.

Fuhuşa suçüstü baskın
Bursa’nın İznik İlçesi’nde, 

evinde para karşılığı 
fuhuş - yaptırdığı öne sürülen 

bir kişi tutuklandı.
Bursa'nın İznik 
İlçesi'nde, evin
de para karşılığı 
fuhuş yaptırdığı 

. öne sürülen bir 
kişi tutuklandı. 
Emniyet üdür- 
lüğü’nden 
alınan, bilgiye 
göre, Selçuk
-Mahallesi 
Selçuk Sokak'ta 
oturan C.Ş, (37) 
adlı şahsın evinde 
para karşılığı fuhuş 
yaptırdığı ihbarını 
alan Ahlak Masası 
Ekipleri, önceki 
gece eve baskın 
düzenledi. Yapılan 
operasyonda, evde 
para karşılığı ilişkiye 
giren H.B. (20) 
yakalanırken, kadın
ları para karşılığı 
fuhuşa teşvik ettiği 
öne sürülen C.Ş. 
gözaltına alındı.

<G iSemette”’ *p^örf6ZgaZ8teSİ,COm

Emniyette ifadesi 
lınah H.B. serbest 
bırakılırken, fuhuşa 
teşvik suçundan 
mahkemeye sevk 
edilen C.Ş. tutuk
landı. C.Ş.'nin çok 
sayıda suç kaydının 
bulunduğu öhe 
sürülürken, genç 
kadınların 80-100 
YTL karşılığında 
günde 20-30 
erkekle birlikte 
olduğu bildirildi. ,
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Ayakta yapılan muayenede ücret alınmayacak
Sağlık Bakanlığı, ayak
tan yapılan muayene, 
teşhis ve her türlü 
tıbbi işlemleri kap
sayan 'paket fiyat* 
uygulamasıyla birlikte 
vatandaşlardan 
herhangi bir ücret 
talep edilmeyeceğini 
bildirdi. Bakanlık, 
"Hastanelerin sınıfına 
göre ayaktan hasta 
muayene ve tedavisi 
için belirlenen fiyat, o 
hastaya hangi işlem ve 
tetkik yapılırsa yapılsın 
fatura edilecek miktar 
olup, bunun dışında 
hiçbir şekilde has
tadan para talep 
edilmeyecektir" 
açıklamasını yaptı. 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Rüstem Zeydan. 
imzasıyla 81 il sağlık 
müdürlüğüne gönderi 
len genelgede, 'paket 
fiyat' uygulamasına 
ilişkin açıklayıcı bil
gilere yer verildi. Hak 
sahiplerinin sağlık 
kurum ve kuruluşlarına 
ayaktan başvuruları 
için 1 Temmuz 2006 
tarihinden itibaren 
yapılan işlemlere 
ilişkin olarak faturala
ma ve ödeme işlem

lerinin ne şekilde 
yapılacağının Maliye 
Bakanlığı'nca çıkarılan 
'Tedavi Yardımına 
Uygulama Tebliği'ne 
göre gerçekleştirile
ceği ifade edilen 
genelgede, tebliğle 
getirilen uygulamanın, 
sağlık kurum ve kuru
luşlarına sadece 
ayaktan başvuran 
hastalara verilen 
sağlık hizmetlerinin 
faturalama ve bunun 
sonucunda yapılacak 
ödeme esaslarını 
içerdiği kaydedildi. 
Genelgede, çeşitli 
sağlık kurum ve kuru
luşlarından bakanlığa 
intikal eden bilgilere 
göre, ayaktan 
muayene ve tedavi 
olan hastalarda has
tanelerin ilgili tebliğde 
belirtilen sınıfının 
karşılığı olan fiyatın 
geri ödeme kuru
luşlarının ödemeyi • 
taahhüt ettiği azami 
fiyat gibi düşünüldüğü, 
hastaya yapılan tetkik 
ve tahlillerin ayrı ayrı 
fiyatlandırıldığı ve 
bunun neticesinde 
ortaya çıkan rakamla 
tebliğde belirtilen fiyat 
arasında kalan farkın

hastadan talep edildiği 
gibi tamamen yanlış 
yoruma dayanan mün
ferit de olsa bazı uygu
lamaların olduğunun 
anlaşıldığı ifade edildi.
Genelgede, söz 

konusu tebliğde 
hastanelerin sınıfına 
göre ayaktan hasta 
muayene ve tedavisi 
için belirlenen fiyatın o 
hastaya hangi işlem ve 
tetkik yapılırsa yapılsın 
fatura edilecek miktar 
olduğu, bunun dışında 
hiçbir şekilde 
hastadan para 
talep edilmeyeceği 
vurgulandı.
BAG-KUR'lu hastalar
dan eskiden olduğu 
gibi alınan katkı 
payının fatura tutarın
dan düşülerek işlem 
yapılacağı belirtilen 
genelgede, birinci 
basamak sağlık kuru

luşlarında emekliler 
için 0.95 YTL, çalışan
lar için 1.90 YTL, ikinci 
ve üçüncü basamak 
sağlık kurumlarında 
ise emekliler için 1.55 
YTL, çalışanlar için 
3.10 YTL katkı payı 
alınacağı kaydedildi. 
Ayaktan başvuran 
BAĞ-KUR'lu hastalar
da da tebliğde 
öngörülen fiyatın aynı 
şekilde uygulanacağı 
ve başka hiçbir 
fark alınmayacağı 
kaydedilen genelgede, 
şu ifadelere yer verildi: 
"İlgili tebliğde 10 gün 
içerisinde yeniden aynı 
kurumun aynı dalına 
başvuran hastaların 
muayenesi kontrol 
hükmünde kabul 
edildiğinden kuruma 
fatura edilmeyeceği 
gibi hastadan da her
hangi bir ücret talep 

edilmeyecektir. Hasta 
aynı gün, içerisinde tek 
sevk kağıdıyla birden 
fazla poliklinikte 
muayene olabilir.
Ancak diğer muayene 
ler konsültasyon 
olarak değerlendirilip 
sadece hastanın ilk . 
başvurduğu bölümün 
listede belirlenen fiyatı 
faturalanacak. Diğer 
konsültasyonlar fatu- 
ralandırılmayacağı 
gibi, hastadan da 
hiçbir şekilde 
başka bir ücret 
alınmayacaktır.
İlgili tebliğde bilgisa
yarlı tomografi ve 
magnetik rezonans 
hizmeti veren kurumlar 
için (gerek hizmet 
alımı gerekse cihazın 
hastaneye ait olduğu 
durumlar dahil) 
öngörülen 0.70 ve 0.80 
YTL ayaktan o kuruma 
başvuran tüm hasta
ların kurum faturaları
na ilave edilecektir. 
Örneğin A hastanesi 
bilgisayarlı tomografi 
ve magnetik rezonans 
hizmetlerini vermekte
dir. A hastanesi için 
listede belirlenen 25 
YTL fiyatı bu hizmetleri 
vermesinden dolayı 

26.5 (25+0.7+0.8) YTL 
olacaktır. Bu şekilde 
ayaktan başvuran her 
hasta için 26.5 YTL 
esas alınacaktır. B 
hastanesi bilgisayarlı 
tomografi hizmetini 
vermektedir. B has- 
taneşi listede belir
lenen 25 YTL fiyatı bu 
hizmet vermesinden 
dolayı 25.7 (25+0.7) 
YTL olacaktır. Bu şek
ilde ayaktan başvuran 
her hasta için 25.7 YTL 
esas alınacaktır. C 
hastanesinde bilgisa
yarlı tomografi ve 
magnetik rezonans 
cihazları yoktur. 
C hastanesi 
ayaktan başvuran i 
her hasta için 25 YTL 
fiyatı esas alarak

• 
İlgili tebliğde 'hak 
sahipleri' olarak tanım
lananlar bir şosyal 
güvenlik kuruluşuna 
mensup olanlar ile 
Yeşil Kart sahibi kişi 
lerdir. Bunların dışında 
kalan ücretli hastalar 
ilgili tebliğin kapsamı 
dışındadır. Ücretli has 
talara yapılan işlemler 
eskiden olduğu gibi 
işlem başına fatu- 
ralanacaktır." ‘ £
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Suçlulara anında teşhis Bakan Çelik’ten dershanelere uyarı
TÜBİTAK ve 
emniyetin geliştirdiği 
ortak projeler suçlu* 
ların yakalanmasında 
bilim kurgu filmlerini 
aratmayacak yöntem
leri hayata geçirecek. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, TÜBİTAK 
işbirliğinde gerçek
leştirdiği "ortak akıl 
platformu" kap
samında hazırladığı 
ve suçla mücadelede 
yüksek teknoloji 
ürünü yöntem ve 
cihazların kullanıl
masına olanak 
tanıyan projelerle 
zaman ve kaynak 
tasarrufu sağlamayı 
amaçlıyor. Gerekli 
maddi kaynağın 
sağlanmasının ardın
dan kısa sürede ha 
yata geçirilmesi 
planlanan projeler 

sayesinde hem suçla 
mücadelede etkinlik 
artırılacak hem de 
vatandaşların günlük 
hayattaki bazı

Nüfus sayımında ev hapsine son
Türkiye'de insanların 
eve hapsolmadan 
sayılmasını sağlaya
cak ikamete dayalı 
nüfus kayıt sistemi 
üzerinde hazırlıklar 
sürerken, sistemin 
altyapısını hazırlaya
cak Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) çalış-« 
malarına hız verdi. 
Bu kapsamda nüfusa 
ilişkin ilk verilerin, 
gelecek yılın sonun
da alınması hedef 
leniyor. Kurum 
"Nüfus Hizmetleri 
Kanununda" 
öngörülen takvim 
çervesinde uygula
maların nasıl yapıla
cağı konusunda, 
düzey 2 seviyesinde
ki 26 bölgede uygula
malar gerçekleştirdi. 
Şu anda buradan 
çıkan sonuçların 
değerlendirmesini 
yapan TÜİK, öncelik
le belediyelerin 
çalışarak tüm 
binaların numarala
masını bitirmesini 
bekleyecek. 
Numaralama çalış- 
ffiasını yapan ilin 
sayımı, çalışma 
devam eden illeri 
beklemeden gerçek
leşecek. Bu süreçte 
TÜİK'in adresle, TC 
kimlik numarasını 
eşleştirip bir veri 
tabanında toplayarak

bürokratik işlemleri 
elektronik ortamda 
yapılabilecek. 
Bu çalışmanın 
sağlayacağı 
olanaklardan 
bazıları şöyle:
- Yüz tanıma sistemi 
sayesinde emniyet 
kameraları suçluları 
anında teşhis 
edecek, 
- "Elektronik burun" 
kullanacak polisler 
her türlü uyuşturucu 
maddeyi tespit 
edebilecek,
- Vatandaşlar internet 
üzerinden ehliyet ve 
araç devir tescil 

nüfus müdürlük
lerine teslim 
etmesi 
öngörülüyor.
TÜİK geçtiğimiz 
Nisan ayında 
çıkan yasanın 
verdiği 23 aylık 
süreyi bekleme
den sayım yap
mayı hedeflerken, 
bundan böyle 
insanları bulduğu 
yerde değil, ikamete 
dayalı olarak 
sayacak.
Yeni sistemde 
muhtarlık kayıtları 
güncellenecek ve 
ikametini değiştiren
ler belli sürelerde 
hıinu muhtarlıklara 
bildirmek zorunda 
olacak. Yeni sis
temde sokağa çıkma 
yasağı olmayacak. 
Numaralama sistemi
nin tamamlanması ile 
birlikte TÜİK 
görevlileri, öncelikle 
sokak sokak sayım 
gerçekleştirecek, 
yeni taşınanların 
kayıtları da muhtar
lıklar kanalıyla sis
teme girecek. 
Sistemde, bina 
yöneticilerinden o 
binada oturanlara 
ilişkin bilgiler 
istenecek, tüm vatan
daşlara ulaşmak için 
gerekirse kapısına 
kağıt bırakılarak ran

işlemleri için 
başvurabilecek, 
- Radar sisteminin 
dijitale 
dönüştürülmesiyle 
araç büyüklüğü, sayı 
ve tip belirleme, 
plaka okuma gibi 
işlemler otomatik 
yapılacak, 
- Sürücüler kural 
ihlali yaptıkları anda 
saptanacak, 
- Polis kendisine 
doğrultulmuş silahı 
anında tespit 
edebilecek, 
- Uzaktan Dinleme 
ve İzleme Sistemi 
geliştirilecek

devu verilecek. 
Yapılan sayımın 
ardından 2 ay sonra 
sayım listeleri, aynen 
seçmen listelerinde 
olduğu gibi muhtar
lıklarda askıya 
çıkarılacak. Burada 
bir yanlışlık 
olduğunu veya yazıl
madığını gören 
vatandaş kendini 
kaydetttireb ilecek. Ye 
ni sistemle ilk 
sayımın gelecek yıl 
yapılması hede
flenirken, burada 
belirleyici unsur, 
belediyelerin 
"numaralama sistem
ini" bitirmeleri ola
cak. Bunun tamam
layan illerin sayımı 
hemen yapılabileceği 
için, tek seferde ülke 
nüfusu yerine önce
likle illerin nüfusu 
ortaya çıkacak. 
Numaralama çalış
maları bittiğinde ise 
Türkiye nüfusu 
ortaya çıkacak.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
ilköğretim müfre
datının 3 yıl içinde 
Türkiye’de bütün 
sınıflarda uygulan
maya başlanacağını 
belirterek, 3 yılın 
sonunda Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı'm (OKS) 
kaldıracaklarını 
açıkladı.
Çelik, OKS 3 yıl daha 
devam edeceği için 
bazı yenilikler 
yapacaklarını, bu 
çerçevede gelecek 
yıl, öğrencilerin 6, 7 
ve 8. sınıftaki bireysel 
başarı ortalamalarının 
sınav sonucuna yan
sımasını sağlayacak 
şekilde düzenleme 
yapacaklarını bildirdi. 
Çelik, sınava giren 
798 bin 307 adaydan, 
tüm soruları hiçbir 
hata yapmadan doğru 
yanıtlayan 2, hiçbir 
soruya doğru yanıt 
veremeyen 2 öğrenci 
bulunduğunu bildirdi. 
Çelik, sınavda teknik 
hatalar yapan, yanıt
ları cevap kağıdı 
yerine kitapçığa 
işaretleyen 15 
öğrencinin "0" puan 
aldığını belirtti.
Çelik, OKS'de 
Türkiye'nin en 
başarılı 20 öğren
cisinden 11'inin özel 
ilköğretim okulların
dan, 9'unun devlet 
okullarından mezun

OKS’nin birincileri İstanbul’dan
İstanbul Özel Çınar 
İlköğretim Okulundan 
Yiğit Yargıç ile İstan
bul Özel Üsküdar 
S.E.V. İlköğretim 
Okulundan Selin 
İşgüven, her 
iki puan türünde de 
birinciliği paylaştı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, sınav 
sonuçlarına ilişkin 
bilgi vermek 
amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Başöğretmen t 
Salonu'nda düzen
lediği basın toplan- 
tısıda, OKS'yi 
kademeli olarak 
kaldıracaklarını açık
ladı. Çelik'in verdiği 
bilgiye göre, sınava 
798 bin 307 aday 
girdi. Adaylardan 798 
bin 296'sının sınavı 
geçerli sayılırken, 
11'inin sınavı iptal 
edildi. Sınavda,

olduklarını söyledi. 
Türkiye genelinde 
TM puan ortalaması 
252.403, MF 
puan ortalaması 
247.364 oldu. 
Adaylar; sınav 
sonuç belgelerini 
okul müdürlük
lerinden onaylatarak 
alabilecekler.
İlköğretim müfre
datını değiştirdiklerini 
anlatan Çelik, 
"Bizim nihai hede
fimiz kademeli bir 
şekilde, şu andaki 
yeni müfredatımız 
8 sınıfta da uygu
landığı zaman 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı'm 
kaldırmaktır" dedi. 
Yeni ilköğretim 
müfredatının 2005- 
2006 eğitim-öğretim 
yılında ilköğretimin 
ilk 5 sınıfında tüm 
Türkiye’de uygu
landığını kaydeden 
Çelik, 6. sınıf müfre
datının pilot uygulan
maya başlandığını, 
2006-2007" eğitim- 
öğretim yılında 6. 
sınıf müfredatının 
tüm Türkiye'ye

Türkçe-Matematik 
puan türüne göre 
2 bin 692 aday, 
Matematik-Fen puan 
türüne göre de 5 bin 
242 aday 160 puan 
barajını geçemedi. 
Sınavda, Matematik- 
Fen ve Türkçe- 
Matematik puan tür
lerinde İstanbul Özel 
Çınar İlköğretim 
Okulundan Yiğit 
Yargıç ile İstanbul 
Özel Üsküdar S.E.V. 
İlköğretim Okulundan 
Selin İşgüven tüm 
soruları doğru bilerek 
ve 500 tam puan 
alarak birinciliği pay
laştı. Matematik-Fen 
puan türünde, İzmir 
Petkim İlköğretim 
Okulundan Zeki 
Can Uzun 498.807 
puanla ikinci oldu. 
Matematik-Fen puan 
türünden İstanbul 
Bahçelievler Doktor 

yaygınlaştırılacağı ve 
7. sınıf müfredatının 
pilot uygulamaya alı-? 
nacağını, bir sonraki 
yıl 7. sınıf müfre
datının Türkiye'ye 
yaygınlaştırılacağı ve 
8. sınıf müfredatının 
pilot uygulanmaya 
başlanacağını 
bildirdi. Çelik, 
”3 yılın sonunda 
yeni müfredatımız 
bütün Türkiye'de ve 
8 sınıfta uygulanmış 
olacak. Ve bütün 
müfredatımız 
8. sınıfta uygulan
maya başlandığı 
an Ortaöğretim 
Kurumlarl Sınavı'm 
kaldırmayı 
hedefliyoruz" dedi. 
Çelik, dershane 
sektörünün OKS'ye 
yönelik kapsamlı bir 
hazırlığı olduğunu 
anımsatırken, sek
törün 3 yıl sonra 
sınavın kaldırılacağını 
göz önünde bulun
durması gerektiğini 
ifade etti.
Çelik, dershanecilere 
özel okulculuğa 
yönelmeleri öne 
risinde bulundu.

Refik Saydam 
İlköğretim Okulundan 
Derya Şahin ile İstan
bul Özel Bostancı 
Doğa İlköğretim 
Okulundan Hilal 
Özdemir 495.653 
puanla Matematik- 
Fen puanı türünde 
üçüncülüğü elde etti. 
Türkçe-Matematik 
puan türünde Zeki 
Can Uzun 496.900 
puanla yine ikinci 
olurken, bu puan 
türünde üç kişi 
üçüncülüğü paylaştı. 
Türkçe-Matematik 
Puan türünde İstan
bul İstek Özel Barış 
İlköğretim Okulundan 
Konuray Mutluer, 
Kayseri Bilge Kaan 
İlköğretim Okulundan 
Ümit Yılmaz, Özel 
Adana İlköğretim 
Okulundan Elif 
Afacan 496.617 puan
la üçüncü oldular.
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Çağın yeni hastalığı panik atak ÇIZIYORUJVI
Psikolog Ceyda 
Subaşı, son yıllarda 
panik atak hastalığına 
yakalananların sayısın
da hızlı bir artış 
yaşandığını, yapılan 
araştırmalarda ABD'de 
her 4 kişiden Tinde, 
Türkiye'de ise her 100 
kişiden 4'ünde panik 
atak hastalığı 
görüldüğünü söyledi.
Psikolog Ceyda 
Subaşı, panik atak 
hastalığının çağın yeni 
hastalığı olduğunu ve 
gün geçtikçe arttığını 
ifade etti. Panik atağın 
kişide beklenmedik 
dönemlerde ortaya 
çıkan, ani fiziksel belir
tilerin yaşandığı, kişiyi 
bir anda en uç sınıra 
götürebilen bir 
psikolojik sendrom 
olduğunu kaydeden 
Subaşı, "Kişinin hiç 
beklemediği bir anda * 
hayatının içerisine * < 
girebilen, en mutlu ya | 
da keyifsiz gününde * 
başlayabilen bir 
sendromdur. Bu 
nedenle de korkutu
cudur. Kişi adını koy
makta zorlanır ilk 
başlarda. Genelde acil * 
serviste biten ilk atak-. 
tan sonra kişi tahlil ve 
ölçümler yaptırır.
Yaşadığı korkunç bir 
olaydır. Neredeyse 
ölüme yaklaşmıştır, 
ancak tüm tahliller 
normal değerleri 
göstermektedir. 
Sıradan bir gün 
içerisinde bir anda 
başlayan bir durum 
olduğu için kimi 
nerede, nasıl yakalaya
cağı belirsizdir. Zaten 
hastayı ileride de zor
layan bu ikinci kıs
mıdır. Nerede nasıl 
yaşayacağını 
bilemediği için has
tanın üzerindeki 
baskı artar" dedi.
Panik atak hastalığının 
belirtilerinin diğer 
hastalıklara ben
zediğine dikkat çeken 
Subaşı, "Gehel fiziksel 
belirtiler kişiye özgü 
farklılık gösterebilir. 
Genelde ilk atakta kalp 
krizi benzetmesi çok 

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 
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görülür. Çok şiddetli 
bir kalp atımı, sanki 
kalbiniz yerinden fır
layacakmış gibi, buna 
eşlik eden beyinde 
uğultu, basınç, sanki 
tansiyonu çok yük
selmiş gibi bir his. Bu 
arada düşüncelerde 
değişim gözlenir, 
kişide ölüm korkusu 
ve 'sonum geldi* 
düşünceleri gelişir. 
Bazen nefes düzensiz 
(iğiyle başlar, nöbet 
şiddetlenir, dilinizin 
boğazınıza kaçtığını 
düşünür nefes alamaz 
hale gelirsiniz. Bayılma 
hissi, acil yardim 
arama ve yine ölüm 
korkusu hissede
bilirsiniz. Belirtiler 
çoğu kez korkulan bir 
hastalığın taklididir. 
Kişinin yaşadığı tüm 
belirtiler kalp krizi, felç 
geçirme, mide kana
ması, beyin kanaması 
gibi korkulan bir rahat
sızlığı andırır ve kişi 
gerçekten bu şikayetle 
acil müdahale altına 
alınır" diye konuştu. 
Panik atakta görülen 
fiziksel değişiklileri de 
anlatan Subaşı, şunları 
kaydetti: "Panik atak 
hastalığına yakalanan
larda ilk önce mideye 
bir şey çöküyor hissi, 
avuç içlerinde terleme, 
her tarafta sıcaklık his
setme, hızlı ve şiddetli 
kalp atışları, ellerde 
titreme, diz ve bacak
larda güçsüzlük veya 
esneklik, iç titremesi, 
titreme duygusu, ağız 
kuruluğu, boğazda 
yumruk hissi, göğüste 
basınç, hızlı nefes alıp 
verme, bulantı veya 
ishal, baş dönmesi, 
sersemlik, göz karar
ması, gerçek dişilik 
hissi, açık,olarak 
düşünememe, bulanık 
görme, kısmen felce 
uğramışlık duygusu, 
ayrılma ya da hayal 
gibi hareket etme duy
gusu, çarpıntılar veya 
düzensiz kalp atışları, 
ellerde, ayaklarda ve 
yüzde karıncalanma, 
göğüs ağrısı, bayılma 
hissi, midede titreme,

Barış Güier’in kaleminden

heyecan, soğuk ve 
ıslak eller gibi değişik
likler görülür. Bu 
değişiklikleri yaşayan
ların mutlaka en yakın 
hastaneye başvur
maları gerekir." 
"HASTANIN KATILIMI 
DA SAĞLANDIĞINDA 
4-6 AY İÇİNDE 
İYİLEŞME ŞANSI 
YÜZDE 95'DİR" 
Hastalığın diğer 
hastalıklardan ayırt 
edilmesi ve tedavisi 
hakkında.da bilgiler 
veren Subaşı, "Panik 
atağı, gündelik kaygı 
sendromlarından, ani 
sıkıntı hissinden veya 
bir sefer yaşanan kısa 
nöbetlerden ayırt 
etmek lazımdır, özellik
le son yıllarda toplum 
içerisinde neredeyse 
her sıkıntı, her belirti 
'panik atak hastasıyım' 
olarak yorumlanır 
hale gelmiştir.
Bu nedenle hastalığı 
doğru saptamak önem
lidir. Atakların sıklaş
ması, diğer düşünce 
ve duygusal tepkileri 
de beraber getirmesi 
gerekmektedir. Bir kez 
yaşanan bir sıkıntıya 
hemen panik atak diye 
bakmak yanlıştır. Zaten 
panik atakta önemli 
olan ilk ataklar değil, 
kişinin ataklara dair 
duyduğu beklenti 
ve bu beklenti 
nedeniyle sürekli 
benzer ortamlardan 
kaçınma isteğidir. 
Çünkü birey 
yaşadığı sıkıntının 
fiziksel olduğunu 
düşünür, hastaneye 
gider, birçok tahlil, 
test bazen ameliyata 
varan dönemler 
geçirir. Ancak halen 
net bir bulgu bulun
maz. Bu sefer belirsiz
lik kişiyi sıkıntıya 
sokar. Gizli bir 
hastalığı olduğunu 
düşünmeye başlar. 
Psikolojik olduğunu 
keşfetmesi zaman alır. 
Panik hastalarının 
çoğunluğu psikiyatri 
dışı hekimlere başvur
maktadır. Görülen 
belirtiler otonomik ve 
fiziksel belirtiler 
olduğunda kalp 
hastalığı görünümü 
verebilmektedir. İlk 
başvurular bu yüzden 
dahili branşlar 
olmaktadır. 

7 YAŞ

Tatilde çocuklara bulmaca önerisi
Gaziantep Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz 
Coşkun, bulmacanın 
çocuğun kelime hâzi
nesini genişlettiğini ve 
dil gelişimine katkı 
sağladığını söyledi. 
Prof. Dr. Coşkun, 
okulların tatil olduğu 
yaz döneminde çocuk
ların fiziksel ve zihin
sel gelişimine yönelik 
faaliyetlere daha çok 
zaman ayırabilecek
lerini belirtti.
Çocukların, zihinsel 
gelişimine katkıda 
bulunması için bul
maca çözmenin, 
kelime hâzinesini 
genişleteceğini ve 
daha çok sözcük 
öğrenmesine ortam 
hazırlayacağını 
söyleyen Coşkun, 
bunun aynı zamanda 
dil gelişimine de katkı 
sağlayacağını bildirdi. 
Coşkun, bulmacanın, 
çocuğun performan- * 
sini, kavrama, hatırla-

'Gemlik 
Körfez’
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mgemlikkorfez 

gazetesi.com

ma, sorun çözme ve 
ilgiyi toplama gibi 
yeteneklerini 
geliştirmesine yardım
cı olabileceğini ifade 
etti. Bulmaca çözen 
çocuğun performan
sının, el ve parmak 
beceri gelişiminin de 
artacağını kaydeden 
Coşkun, "Bulmaca, 
renk, şekil, büyüklük, 
küçüklük, öncelik ve 
sonralık gibi kavram
ların öğrenilmesi 
açısından da etkilidir" 
diye konuştu.
Coşkun, bulmacanın, 
hatırlama alıştırması 
açısından da yararlı 
olduğunu, çocuğun 

BAYIN HASTAYA BAKACAK
BAYAN HASTA BAKICI. 
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Mür. Tel : 513 26 10

hafızasını 
güçlendirdiğini ifade 
ederek, "Bulmaca 
çözen çocuk, dikkatini 
belli bir yöne yoğun
laştırır. Dikkatin 
yoğunlaştırılması ye 
ilgilenilen alana 
yönelmek, başarıyı , 
getiren araçtır. Çocuk
ta ilgiyi toplama 
öğretisini geliştiren 
bulmaca, gelişigüzel 
etkinliklere katılımın 
yerine, boş zamanların 
değerlendirilmesi için 
çok iyi uğraştır. 
Bulmaca ve zeka 
oyunları yaşanılan 
duygusal sorunları da 
yatıştırır"dedi.'

gazetesi.com
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Diş gıcırdatma hasarlara sebep oluyor
Çocukların yüzde 

ft15'inde, diş gıcırdat
ma veya diş sıkma 
alışkanlıklarının 
ciddi boyutlarda 
görüldüğü bildirildi. 
Dişlerin gıcırdatıl- 
ması sonucunda, 
dişlerde aşırı aşın
ma, yüz kasları, baş, 
boyun, kulak, ve 
çene ekleminde 
ağrıların meydana 
geldiği belirtildi. 
Ailelerin sıkça 
şikayet ettiği konu
lardan biri- de, çocuk
larının uyku sırasın
da dişlerini gıcırdat
ması (bruksim). 
Hatta bazen, çocuk
larının gün içersinde 
de dişlerini gıcırdat
tığını söyleyen 
aileler bulunuyor. 
^Uzmanlara göre, 
aslında her çocuk 
süt dişlenme, karışık 
dişlenme ve daimi 
dişlenme dönem
lerinde dişlerini bir 
miktar gıcırdatıyor. 
Bu masum diş gıcır
datmalar, özellikle 
süt köpek dişleri ve 

> kesici dişlerde hafif 
aşınmaların görülme
sine sebep oluyor.

. Çorakların yüzde 
15'inde ise diş gıcır
datma veya diş 
sıkma alışkanlıkları 
ciddi boyutlarda 
görülebiliyor. Bunun 
sonucunda, dişlerde 
aşırı aşınma, yüz 
kasları, baş, boyun, 
kulak ve çene ekle
minde ağrılar 

görülebiliyor. Eğer 
erken yaşlarda 
koruyucu tedaviler 
yapılmazsa, henüz 
büyüme ve gelişmesi 
devam eden çocuk
ların hem dişlerinde 
hem de çene ekle
minde kalıcı hasarlar 
oluşabiliyor. Peki 
ama diş gıcırdat
maya ne sebep olu 
yor? Uzırtanlar, 
şimdiye kadar 
yapılmış çalışmalar
da kesin bir sebep 
bulunamadığını 
söylüyor. Genellikle 
birkaç faktörün 
biraraya gelmesiyle 
"bruksizmin" olduğu 
düşünülüyor. Yapılan 
çalışmalarda ise, 
lokal, sistemik ve 
psikolojik faktörler 
üzerinde duruluyor. 
DİŞ SÜRMESİ DE 
DİŞ GICIRDATMA 
SEBEBİ OLABİLİYOR 
Lokal faktörler; 
dişlerdeki kapanış 
ilişkilerindeki bozuk
luklar, erken dişsel 
temaslar veya yük
sek yapılmış bir 
dolgu olabiliyor. 
Sistemik faktörler 
de; yetersiz beslen
me. barsak parazit
leri, alerji ve 
endokrin bozukluklu- 
ları şeklinde. Eğer 
barsaklar dolu ise, 
gerginleşen barsak 
duvarından kalkan 
uyarılar, beyinde 
sindirim kanalının 
faaliyetini başlatıyor. 
Bunun sonucunda

Varis tedavisinde gecikmeyin

barsak kasılması 
artıyor, sindirim 
enzimleri salgılanı 
yor, mide asidi ve 
tükürük akışı 
çoğalıyor, çiğneme 
kasları kasılıyor veya 
daha kolay kasılır 
hale geliyor. Böylece 
de diş gıcırdatma 
olabiliyor. Ayrıca, 
sinüzit sebebiyle 
burun akıntısı olan 
bir çocuk da diş 
gıcırdatabiliyor. 
Çocuklarda diş 
sürmesi de diş gıcır
datma sebebi ola
biliyor. Sürme 
sırasında dişetinde 
bir baskı oluşuyor ve 
bazı biyo-kimyasal 
maddeler bu sırada 
salgılanıyor.
Bunun sonucunda 
bu maddeler çevre 
dokulardaki sinirleri 
uyararak, çiğneme 
kasları uyarılıyor ve 
istemsiz çene kasıl
maları, yani diş gıcır
datmaları oluşabili 
yor. Psikolojik faktör
ler ise; günlük 
streslere bağlı veya 
kişisel sıkıntılar 
başlıkları altında

toplanıyor.
Ayrıca emosyonel 
stres, kuvvetli piş
manlık, obsesyon, 
uykusuzluk, her türlü 
gerginlik hali ve 
kıskançlık gibi 
durumlar da diş 
gıcırdatmaya 
sebep olabiliyor. 
Diş gıcırdatmanın 
tedavisine gelecek 
olursak; uzmanlar, 
çocuklarda diş gıcır
datma tedavisinde 
öncelikle palyatif, 
yani basit çözümler 
düşünülmesi gerek
tiğini vurguluyor. 
Öncelikle pedodon- 
tist-çocük-aile 
üçgeninde konuşu
larak diş gıcırdatma 
sıklığı ve şiddeti 
hakkında detaylı 
bilgi alınması, daha 
sonra ise ağız içi 
muayene yapılarak 
dişlerdeki aşın
maların varlığının 
kontrol edilmesi 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, eğer 
dişlerde aşırı aşın
malar varsa bu böl
gelerin tedavi edile
ceğini bildiriyor.

Varisin kadınları olduğu 
kadar erkekleri de et 
kileyen bir sağlık sorunu 
olduğunu belirten 
uzmanlar, kadınları 
estetik görünüş açısın
dan rahatsız eden varisin 
tedavisinin alınacak 
basit tedbirler ve 
erken teşhisle kolay
laştığını kaydetti.
Kadın cilt yapısının daha 
ince olmasının varisi 
tetikleyen en önemli fak
tör olduğunu, özellikle 
bacaklarda görülen 
varisin hem estetik hem 
de sağlık açısından ciddi 
bir sorun olarak değer
lendirildiğini anlatan 
Kalp-Damar Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr. Haşan 
Tüzün, "Büyüklüğüne 
bakılmaksızın genişle 
miş, uzamış, ve kıvrımlı 
şekil almış her türlü top 
lar damara varis denilir. 
İnsan vücudunun en 
zayıf yapılarından birisi 
toplar damarların (ven- 
lerin) içindeki kapakçık
lardır. Şeffaf ince zar şek
linde olan bu yapılar 
kanın çevreden kalbe 
dönerken yer çekimine 
bağlı olarak geri kaç
masını engelleyip, toplar 
damarların içinde basın 
cin artmasını önlerler. Bir 
şekilde bu kapakçıklar 
görevini yapamazlarsa, 
toplar damarlar içinde 
basınç artar ve 
varis oluşur" dedi.
Varisin oluşumunda 
genetik faktörlerin çok

önemli bir rol oynadığını 
ifade eden Prof. Dr. 
Tüzün, ailesinde varis 
olanların varis başla
madan bir uzmana 
başvurmalarında yarar 
olduğunu dile getirdi. 
Prof. Dr. Tüzün, varisin 
diğer nedenlerini ise 
şöyle sıraladı: 
"Hamilelik, şişmanlık, 
ayakta yapılan işler, 
sandalyede oturmak, 
düşük lifli diyet ve kabı
zlık, sıkı iç çamaşır, 
hareketsizlik, sigara 
kullanmak, doğum 
kontrol hapları." . 
Prof. Dr. Tüzün, varisin 
ilerledikçe şiddetli ağrı 
yaptığını kaydederek, 
"Bacaklarda yanma 
ve sızlama hissi oluyor. 
Bu açıdan varis ilerleme
den doktora gitmek 
gerekiyor. Tanı, damar 
cerrahının muayenesiyle 
kolayca konuluyor. 
Ancak bacak toplar
damar larının fonksi 
yonuyla ilgili daha detaylı 
bilgi dupleks ismi verilen 
ses dalgalarıyla yapılan 
bir alet vasıtasıyla elde 
ediliyor. Ana yüzeyel 
venlerde kapakçıklarda 
geri kaçırma mevcutsa 
etkin ve kalıcı tedavi 
için bu toplar damarın 
ana sistemle olan 
bağlantısı sona erdirilme- 
lidir. Varis için üç farklı 
tedavi seçeneği v.ar. 
Cerrahi yöntem, lazer 
yöntemi ve skleroterapi" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 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. 51310 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)5161212
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 51? 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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
11 Temmuz 2006 Salı 

İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cd. No: 5-GEMLİK 

Tel: 513 0164
GEMLİK'İN lp< GÜNLÜK GAZETESİ 

■M GEMLİK 

uiöım 
■MHI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE EECTT

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2489 

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.j 
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

ATLANTİK

AEG
PHILIPS

arnica (d^k) Fakir felîx

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

YAĞMUC

ARISTON

ftDOGTAŞ



BMVTM B "SaçLamhk ve EstetÜ Bİzİm İşİmİz" m Om J SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ
MHİ INŞ. LTD.ŞTI

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI
UYDU ANTEN "K|
ADSL BAĞLANTISI
SIDING CEPHE KAPLAMA 
OTOPARK
YEŞİL ALAN
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' Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

f Hisar Mah. 
Bayta; Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94
www. baytasi nsaat. net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK birey

#® dergisi DERSHANESİ

bire bir
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçaylş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
e-mail: bursa@birey.com
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2 bin 500 metrekare alan üzerinde 5 katlı binada 152 adet işyeri bulunacak

Türkiye’nin en büyük 
Hali’nin temeli atıldı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yazmak..
Hergün yazı yazmanın ne menem iş olduğunu 

bilir misiniz?
Biz gazeteciler hergün yazmak zorundayız.
Kimimiz haber, kimimiz köşe yazısı yazanz.
Yazmak zevkli bir iştir ama, yazma ortamınız 

uygun olacak ki yazabilesiniz.
Çoğu kez yazılarımı el ayak çekildiğinde, 

makineler sustuğunda yazmaya çalışıyorum.
Yazarken de yazdıklarımın yerel olmasına

dikkat ediyorum. Devamı sayfa 7’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle de Çevre 
Yolu'na paralel yapılacak olan, tamamlandığında Türkiye’nin en 
büyük ve modern hali olacak Bursa Kent Hali’nin temeli Tarım ve 
Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı törenle atıldı. 3’de

Genel Kurulda Mehmet Turgut yeniden Başkanlığa getirildi

Hastane Yaptırma ve Yaşatma
Derneği kongre yaptı

Gemlik Devlet Hastanesi Yaptırma ve Yaşat 
ma Derneği genel kurulu, dün Ticaret ve 
Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dernek 
başkanlığına getirilirken, Teoman Ekim, 
Abdullah Güler, Tevfik Solaksubaşı, 
Erdoğan Barutçuoğlu, Faruk Güzel ve 
Haşan Başaran yönetim kurulu 
üyeliklerine seçildiler. Haberi sayfa 2’de

Vergi borçlularının listesi, vergi dairele rin de 
17 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında 
duyurulacak, 1 Eylülden itibaren de Gelir 
İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer 
alacak. Her bir vergi dairesine 125 bin YTL ve 
daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerin 
de kesinleşen vergi ve cezası bulunan 
mükelleflerler açıklanacak. Haberi sayfa 9’da

ÖZEL «W ttOİ
"İyi bir gelecek Ayken! 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 ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
AApEMrlı co Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
UuKenuILcK; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 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 

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-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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GEMPORT 
büyümeye 

devam ediyor 
yapılacak.
GEMPORT’a ait 
liman tesislerinin 
yakınındaki arazide 
yapılacak olan 
temel atma töreninde 
yatırım ile ilgili 
geniş bilgilerin 
verileceği öğrenildi. 
Törende, GEMPORT 
Genel Müdürü 
Süha Aktaş, İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birer konuş
ma yapacaklar.

Genel Kurulda Mehmet Turgut yeniden Başkanlığa getirildi

Hastane Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği kongre yaptı

Gemlik liman ve 
Depolama Tesisleri 
İskele ekipman 
büyümesinden 
sonra şimdi de 
karada depolama 
işletmeciliğinde 
yeni yatırımlar 
yapıyor.
GEMPORT yatırım 
projelerinin 
başlangıcını 
oluşturan
‘Kara Platformu’nun 
temel atma 
töreni bugün 
saat 10.30’da

Bursa’da
durakta 

bomba paniği
Bursa’da bulunan 
TEKEL 
Başmüdürlüğü 
binası önündeki 
otobüs durağında 
dün unutulan poşet 
bomba korkusu 
yaşattı.
İhbarın ardından 
polis, bölgede 
geniş güvenlik 
önlemleri alırken, 
bomba imha 
uzmanının 
açtığı poşetten 
oto teybi çıktı. 
Emniyet 
Müdürlüğümden 
alınan bilgiye 
göre, olay, dün 
saat 14.30 
sıralarında İnönü 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Yeni Cumhuriyet 
Caddesi'ndeki 
TEKEL 
Başmüdürlüğü 
binasının önündeki 
otobüs durağında 

I bir poşet gören 
vatandaşlar bomba 
korkusu yaşayarak 
polise ihbarda 
bulundu.

Kısa sürede olay 
yerine ulaşan 
polis ekipleri de 
hemen otobüs 
durağını boşaltarak, 
bölgede bir 
güvenlik şeridi 
oluşturdu. 
Vatandaşları 
bölgeden uzak
laştıran polis, 
trafiği de kapattı. 
Daha sonra olay 
yerine gelen bomba 
imha uzmanı, poşeti 
fünye ile patlatmak 
için çalışmalara 
başladı. Ancak 
poşetin içerisinde 
oto teybi olduğunu 
belirleyen polis 
fünye kullanmaya 
gerek duymadı. 
Meraklı vatandaşla 
rın yanı sıra TEKEL 
Başmüdürlüğü 
personeli yaklaşık 
10 dakika süren 
heyecanlı bekleyişin 
ardından rahat bir 
nefes aldı. Oto teybi
ni durakta otobüs 
bekleyen bir yolcu
nun unuttuğu 
sanılıyor.

Gemlik Devlet 
Hastanesi Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
genel kurulu yapıldı. 
Genel kurulda 
Belediye Bakanı 
Mehmet Turgut 
yeniden başkanlığa 
getirildi.
Dün, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Salonu’ndâ 
yapılan genel 
kurul toplantısında 
üyelere çalışmalar 
hakkında bilgi veren 
Belediye Başkanı 
ve Dernek Başkanı 
Mehmet Turgut, 
derneğin 250 bin 
YTL tutarındaki 
gelirlerinin 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
Polikliniğimin iki ve 
üçüncü katlarının 
yapımı için harcan
dığını söyledi. 
Ek Poliklinik 
binasının 
Derneklerinin 
girişimleri sonucu 
başlatıldığını, bir 
kat planlanan 
binanın üç kata 
çıkarılmasını 
sağladıklarını ve 
iki katın tüm gider
lerinin dernekçe 
sağlandığını 
belirten Turgut, 
“Bina tamamlanmış 
ve Türkiye de örnek

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

KÖRFEZ 
REKLAM
'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

bir poliklinik binası 
olarak hizmete 
başlamıştır.
2 ve 3. katların 
kaba inşaatı, sıvası, 
pencereleri, camları 
boyası derneğimiz 
tarafından yaptırıldı. 
İç donanım ise 
Sağlık Bakanlığı’nca 
yapıldı.
Bursa milletvekilimiz 
Altan Karapaşaoğlu 
nun katkılarıyla 
bu donanımlar 
sağlandı.
Binada yaklaşık 
30 poliklinik 
bulunmaktadır.
Diyaliz ünitesi 
dışında tüm servisler 
hizmete yeni

binada başladılar. 
Eksik olan uzman 
doktorları da 
tamamlandı.
Ana binada 
boşaltılacak olan 
yerlere yapılacak 
yataklı odalarla 
yatak kapasitesi 
150’ye çıkacak" dedi. 
Diyaliz ünitesinin de 
kısa zamanda 
açılacağını söyleyen 
Belediye Başkanı , 
ve Hastane
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı 
Mehmet Turgut, 
“Diyaliz ünitesinde 
görev yapacak ekip 
kurslarını tamam
layınca bu ünite de 

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOY
< a ‘ Avea, Telsim ve Turkcell

Vjiı hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

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

hizmete girecek. 
Böylece diyaliz 
hastaları hemşehri
lerimiz Bursa ’ya 
gidip gelmekten 
kurtulacaklar." 
şeklindfe konuştu. 
YENİ YÖNETİM , 
Daha sonra 
yapılan seçimlerde 
Dernek Yönetim 
Kuruluna 
şu isimler seçildi: 
Mehmet Turgut 
(Başkan) 
Teoman Ekim, 
Abdullah Güler, 
Tevfik Solaksubaşı. 
Erdoğan 
Barutçuoğlu, 
Faruk Güzel ve 
Haşan Başaran.

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


Sayfa 3 HABER 12 Temmuz 2006 Çarşamba

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com
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Win en M Hali'nin leri alıliı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Görükle’de Çevre Yolu’na paralel yapılacak 
olan, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve modern hali olacak Bursa Kent Hali’nin 
temeli Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı törenle atıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılacak olan Bursa 
Kent Hali’nin temeli dün 
düzenlenen törenle 
atıldı. Törende konuşan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, “Bizler 
de bu ülkeye, bu kente, 
insanımıza hizmet 
etmenin aşıklarıyız. 
Bizim işimiz de hizmet 
işi, bu yüzden eserler 
bırakmaya geldik. 
Bugün de yıllardır 
konuşulan ancak 
gerçekleştirilemeyen 
bir yatırımın daha 
bizim dönemimizde 
başlamasının gurur 
ve mutluluğunu 
yaşıyoruz" dedi.
Bursa’nın yıllardır has
ret kaldığı hizmetleri 
alması için kendilerinin 
de aynı azim ve karar
lılıkla dev projeleri 
bir biri ardına hayata 
geçirdiklerini söyledi. 
Başlattıkları yatırımların 
birbiri ardına hizmete 
girmesiyle Bursa’nın 
çehresinin değiştiğinin 
altını çizerek, bunun 
hizmet etmekten aldık
ları mutluluk ile taşıdık
ları sorumluluğu daha 
da arttırdığını söyleyen 
Başkan Şahin, konuş
masını şöyle sürdürdü: 
“Ulaştıran bir ulaşım 
için 4 kavşak inşaatını 
da Bursa yerel yönetim
ler tarihi rekorlarıyla 
tamamladık. Yüksek 
Ihtisas’ı 4, Orhaneli’ni 
3, Merinos’u 5 ayda, 
Esentepe Kavşağı’nı 
100 günde tamamla
yarak hizmete açtık. 
Polis Okulu ve Acemler 
Kavşaklarını da söz 
verdiğimiz zamandan 
önce hizmete açacağız. 
Hızlı feribot iskelemizin 
yapımına süratle devam 
ediyoruz. 2007 yılından 
itibaren, Güzelyah-lstan 
bul arası 75 dakikaya 
düşecek. BursaRay 
2007 yılı sonunda 
Yıİdin m’la buluşacak. 
Doğu ve Batı Atık Su 
Arıtma Tesislerimiz 
tamamlandı. Bundan 
sonra Nilüfer Deresi 
daha temiz akacak.
Nilüfer Deresi ile ilgili 
rekreasyon çalışmaları 
mızı önümüzdeki yıl 
başlatıyoruz. Kent giriş
lerimizi Bursa’ya yakışır 
hale getirdik. Balibey 
Hanı restorasyonu 
tamamlanmak üzere, 
Tarihi Merinos Fabri 
kası’nı Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi ile 
Merinos Kültürpark

inşaatı devam ediyor, 
Santral Garaj’a 
yapacağımız Kent 
Meydam’na start verdik. 
Bunlar yatırımlarımız
dan sadece birkaçı. 
Şunu çok iyi bilmeliyiz 
ki abideler sadece 
demir, çimento ve 
taşlarla değil, heyecan
la, aşkla ve kararlılıkla 
ortaya çıkar. Bizim 
dönemizde Bursa’mız 
yoluyla, kavşağıyla, 
konutuyla, altyapısıyla, 
metrosuyla, kentsel 
dönüşüm alanlarıyla, 
kültür-sanat ve spor 
projeleriyle tarihinin en 
yoğun belediyecilik 
hizmetlerine tanık olu 
yor. Artık halkımız 
biliyor ki, Bursa’da 
devir, söylemden ziyade 
artık icraat devridir” 
17 MİLYON YTL’YE 
MAL OLACAK 
Mevcut Bursa Hali’nin 
74 bin metrekarelik 
alana 1958 yılında 
kurulduğunu ancak 
bugün artan nüfusu ve 
genişleyen yerleşim 
alanlarıyla hızla 
büyüyen Bursa’nın 
ihtiyacını karşılaya
madığını ve kent 
merkezinde bulun
masından dolayı bir 
kambur haline geldiğine 
değinen Şahin, “Hal 
içinde ve çevresinde 
yaşanan trafik sıkışık
lığı, otopark sorunu ve 
Bursa’ya yakışmayan 
çirkin görüntüsüyle 
artık yeni bir hal 
yapımı zorunluydu. 
Bursa’nın bu 
sorununu çözmek 
de ne mutlu ki 
yine bize nasip oldu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Meyve ve 
Toptancı hali toplam 
150 bin m2 alan 
üzerine kurulacak 
ve 17 milyon YTL’ye 
mal olacak” dedi.

ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ’NE 
TEŞEKKÜR 
Başkan Şahin, 2 bin 
500 m2 alan üzerinde 5 
katlı, idari binanın yanı 
sıra, 40 bin m2 kapalı 
aianda 152 adet dükkân 
ile yaklaşık 40 bin m2 
yol ve yaklaşım alanları 
ile 30 patates ve soğan 
dükkanının yer aldığı 
hal alanı içinde, spor 
tesisleri, otopark alan
ları, 2.000 tonluk soğuk 
hava deposu, kamyon 
ve tır garajı, sandık 
depolama alanları, 
5.000 tonluk su deposu, 
et balık kesimhanesi, 
satış dükkanları ve 
akaryakıt istasyonunun 
yanı sıra rekreasyon 
alanlarının da bulu
nacağını anlattı. Başkan 
Şahin, hal alanının 
tahsisinin de destek 
olan Uludağ Üniversite
si Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa 
Yurtkuran ile Uludağ 
Üniversitesi yönetimine 
teşekkür etti.
KARAPAŞAOĞLU 
KONUŞTU 
AKP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu da, 
ihtisas komisyonlarında 
görev aldığı ilk yılında 
Hal Yasası ile ilgili 
çalışma yaptıklarını, 
bunun için Avrupa’da 
bir çok yeri ziyaret 
ettiğini belirtirken, 
“İddia ediyorum ki, 
Bursa Hali’nin Avru 
pa’da bile örneği yok. 
Hükümetimiz genel 
politikada, yerel 
yönetimlerimiz ise 
şehirlerde yıllardır 
konuşulanları bir bir 
gerçekleştiriyor” dedi. 
BAKAN EKER 
ÇİFTÇİ İSTİSMAR 
EDİLİYOR 
Tarım ve Köyişleri 
Bakarı Mehmet Mehdi 
Eker, kamuoyunda Türk

tarımının bittiği, Türk 
çiftçisinin de öldüğü 
yönündeki haberlerin 
gerçeği yansıtmadığını 
belirterek, AKP dönemi 
ile öncesi arasındaki 
tabloyu rakamlarla dile 
getirdi. Türkiye’nin 
coğrafi imkanlarıyla 
sebze ve meyve üreti
minde dünyada söz 
sahibi olduğunu ifade 
eden Eker, “500 milyon 
ton meyve üretiminin 23 
milyon tonu ve 880 mil 
yon ton sebzenin de 30 
milyon tonu Türkiye’de 
üretiliyor. Meyve ve 
sebze ihracatında işe 
100 milyar dolarlık paza 
nn 2 milyar dolarına sa 
hibiz. Ancak yine de sa 
hip olduğumuz coğraf 
yaya rağmen bu yeterli 
değil. Tarımın yeni 
desteklerle kalkın dır- 
maya çalışıyoruz” dedi. 
Eker, 2001 yılında 530 
trilyon olan tarım deste 
ğinin seçim dönemi 
olmasından dolayı 2002 
yılında 2.1 katrilyona 
çıkartıldığını, kendi 
dönemlerinde ise 2004 
yılında 4 katrilyon 
destek verdiklerini 
bildirdi. 2006 yılında 
desteğin 5 katrilyonu 
bulacağını anlatan Eker, 
bazı kişilerin ve siyasi 
partilerin çiftçiyi ve 
tarımı gerçek dışı 
beyanlarla istismar 
ettiğini ileri sürdü. 
Törene Bursa 
Milletvekillerinden 
Karapaşaoğlu’nun yanı 
sıra Sedat Kızılcıkh, 
Niyazi Pakyürek, 
Mustafa Dündar, Faruk 
Anbarcıoğlu ve Şevket 
Orhan’ın yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katıldı. 
Konuşmalardan sonra 
Bursa Kent Hali’ne ilk 
harç, Bakan Eker, Vali 
Canpolat, milletvekilleri 
ve Başkan Şahin 
tarafından atıldı.

Benzin...
Artık halk bıktı, usandı bu akaryakıta 

yapılan zamlardan..
iki günde bir benzine zam haberi gazete 

lerde o kadar sıklaştı ki arka sayfalarda 
basit haberler sırasına girdi...

Dünyada gerileyen akaryakıt fiyatları, 
Türkiye’de tarihin en yüksek düzeyine çıktı.

“Eller gider Mersin’e, biz gideriz tersine” 
misali yılbaşından beri 15’inci zam 
yapılmış.. Litre fiyatı 3,5 ytl. yaklaştı.

Başbakan Erdoğan Türkiye’de ekonomi 
rayına oturdu, artık bundan böyle zam yok 
diyordu!....

Nereye gitti bu sözler? Uçtu mu?
Biliyorum ki bu zamları yapanlar, makam 

araçlarına bindikleri için onlarında benzini
ni bizler alıyoruz.. Kendi özel otomobillerini 
varsa evlerinin garajlarında yatıyordun. 
Göstermelik olarak arada bir çıkarırlar, ona 
da 3- 4 ayda elli liralık benzin yeter....

Akaryakıtta yapılan artış tüm sektörleri 
etkiler.

Ticari hayat alt üst olur. Bundan sonra 
zamlara hazırlanın...

Kuşkusuz sade vatandaşı da etkiler. 
Arabasından korkmaya başlar, hayattan 
nefret eder, yapanlara beddua eder...

Bu noktada bir nükte ile araya girip, 
havayı biraz rahatlayayım..

Enflasyonu ikiye katlayan benzin zammı 
konuşulurken birisi;

“Bu yapılan benzin zammı beni etkilemi 
yor” deyince, arkadaşları şaşkınlıkla senin 
de araban var nasıl oluyor ? demişler.

Bu muzip arkadaş; “Etkilemiyor, çünkü 
ben iki yıl önce de, arabanın deposuna 50 
liralık benzin koyduruyordum, şimdi de 50 
liralık koy” diyorum..

Yılbaşından bu yana benzine yapılan 
zammın yüzde 18’u bulduğu açıklanmıştı..

Gerçekte zam benzin fiyatının (Vergisiz 
fiyatı) yüzde 55’ini buldu.

Nedeni; benzinini rafineri fiyatı ile 
pompa fiyatı arasında yaklaşık

3 kat fark vardır. Bunlar vergidir.. Sen 
kuzu kuzu bu parayı verirsin.

Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar aşın 
akaryakıta vergi konmamıştır..

Aslında bu enayi vergisidir, arabası olan 
herkes araba sevdasından, araba ile 
yapacağı gösteriş ve caka uğruna bu 
vergiyi severek öde durur.

Ama devlet baba doymaz bu az der 
bindirdikçe bindirir..

Türkiye akaryakıttan alınan vergi ve ben
zin fiyatında dünya şampiyonudur..

Dünya futbol şampiyonasına gidemedik 
diye üzülenlere duyurulur.

Bizim de bir şampiyonumuz var.
BENZİN....

Arabasının deposunda ki benzine sahip 
çıkamayan halkın, ülkesinin geleceğine 
sahip çıkması biraz zor gibi geliyor bana...

Yine deposuna 50 liralık benzini koydu
rur, aval aval dolaşır durur....

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com g

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Salı Pazarı’nın kralı
Yaz mevsiminin 
başlamasıyla salı 
Pazan’nda meyve 
ve sebze fiyatlarında 
büyük ucuzluk 
yaşanırken, bu 
hafta bir kilosu 5 
YTL.den satılan 
Bamya pazarın 
kralı oldu.
Dün Çarşı Deresi’nin 
sağ ve soluna kuru
lan Salı Pazan’nda 
mevsimin meyve ve

sebzelerinde 
bolluk gözlenirken, 
pazarcı esnafı 
bu hafta 
alışverişlerde 
durgunluk 
yaşandığını 
söyledi.
Sebzeler içinde 
bamya 5 YTL den 
satışa sunulurken, 
akşam saatlerinde 
bu fiyat bazı 
satıcılarda

4 YTL’ye indi. 
Kabak 750-500 Ykr. 
Ayşe kadın fasulye 
3 YTL. sırık 
fasulye 1.5-2 YTL. 
patlıcan 1 YTL. 
barbunya 2 YTL 
den alıcı buluyor. 
Meyve fiyatları 
her zaman olduğu 
gibi sebzelerden 
daha pahalı idi. 
Dünkü Sah 
Pazarında meyva

Bamya
fiyatları ise şöyle: 
Kiraz 1.5-2 YTL. 
Üzüm 1.5 YTL. 
Şeftali 500 -1 YTL. 
Kayısı1.5-3 YTL. 
Erik 1 YTL.
Karpuz 0.40 YTL. 
Şeftali 0.50 -1 YTL. 
Öte yandan dün 
kurulan pazarda 
Belediye Zabıta 
ekiplerinin sıkı 
denetimleri sonucu 
seyyar satıcılar 
pazar arasında 
gelişigüzel 
satış yapmasını 
engelledikleri 
görüldü.

W in ÖZALP EM

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

g
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Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
_ _ _ _ _ ♦ Bahkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Ayrı Daireli Müstâkil 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

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Mâcîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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GEILENE K BOZUILMA D 1
OKS’DE İLK 10’NUN YARISI BİZDE

ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
“Kazandıran Dershane ”

BASA H1 1 iABI o M u z
No ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TM PUANI TM

G.BAŞARI SIRASI
TM İL 

BAŞARISIRASI MF PUANI MF
G.BAŞARI SIRASI

MFİL 
BAŞARI SIRASI No ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TM PUANI TM 

G.BAŞARI SIRAS
TMl 

BAŞARISIRASI MF PUANI MF
GBAŞARI SIRAS

MFİ. 
BAŞARISIRASI

1 HÜSNÜ ŞENER 446,4 3497 173 454,278 2326 119 45 S.EYLÜL YURDAKUL 343,25 75009 3026 343,817 67533 2738
2 ALİ ÖMER KAYA 444,456 3913 189 445,023 4002 185 46 ENGİN DİNÇ 342,421 76109 3080 343,838 67496 2734
3 SENA BONCUK 443,416 4144 198 443,008 4462 207 47 ESRA KILIÇ 342,112 76566 3096 336,313 76930 3150
4 UMUT KILIK 442,874 4266 207 436,641 6035 278 48 AYŞE ÖZ 340,699 78540 3174 338,916 73609 3006
5 SERGEN SARAÇOĞLU 437,014 5770 271 432,862 7112 331 49 ERDEM CERRAH 340,513 7Ö842 3188 333,843 80214 3291
6 ÖMERCAN SİVRİ 413,829 14206 600 415,024 13563 568 50 DİLER ÖZDEMİR 338,241 82295 3347 325,351 92235 3750
7 SEZER CANSU 404,791 18685 760 398,792 21376 857 51 SÜLEYMAN GÜNDOĞDU 336,969 84211 3430 328,718 87294 3544
8 TUGAY KARAATA 404,278 18986 773 405,157 18003 721 52 AYSUN DURAN 336,64 84670 3454 324,886 92953 3783
9 SERAYTÜRE 398,089 22492 903 403,974 18581 743 53 ECEM YAVUZ 335,461 86479 3518 329,94 85618 3472
10 KEMAL YÜCEL ŞAŞMAZ 391,973 26346 1053 385,083 29638 1173 54 GİZEM GÜRLE 334,198 88503 3604 325,889 91439 3713
11 BARIŞ KOLOTİLİNA 387,472 29418 1177 379,097 33894 1348 55 METİN YURTSEVER 334,115 88623 3607 323,859 94642 3852
12 ESRA BAYINDIR 386,453 30142 1206 379,201 33821 1345 56 GÜLŞAH EKER 332,071 91882 3734 320,722 99609 4062
13 MERVE DURAN 384,995 31200 1242 382,283 31652 1244 57 GÜLŞAH GÜR 332,071 91880 3733 319,452 101630 4114
14 ALİCAN ÖZKAN 381,22 34127 1354 378,793 34115 1354 58 KÜBRA KURT 330,859 93909 3806 334,365 79507 3254
15 BURCU APAYDIN 379,437 35657 1424 378,98 33996 1350 59 MERT SEZGİN 327,235 100078 4064 327,191 89549 3631
16 ALPER AŞIK 378,291 36593 1452 374,764 37143 1483 60 ORKUN TANRIVERDİ 327,089 100317 4070 321,213 98797 4028
17 AHMET FARUK ALP 377,323 37351 1483 374,465 37377 1496 61 AYŞENURTUNALI 326,025 102128 4157 315,778 107842 4380
18 BETÜL ALTIN 376,854 37735 1507 373,798 37937 1519 62 BÜŞRAUÇAR 324,158 105365 4279 320,976 99189 4048
19 AYGÜN ÇAMLICA 371,673 42216 1697 360,516 49371 1975 63 AYŞE AYDEMİR 321,518 110248 4486 298,396 141333 5787
20 SEDA KARAARSLAN 370,692 43187 1736 366,812 43715 1731 64 ÖMER KOTAN 321,281 110651 4505 310,851 116517 4740
21 KADRİ KALDIRIM 370,651 43221 1739 367,505 43066 1707 65 OĞUZHAN KAYA 320,871 111369 4533 308,071 121678 4948
22 H.EMRE DENİZERİ 369,245 44523 1801 362,581 47500 1891 66 MERVE DİNÇER 320,303 112470 4586 306,752 136214 5534
23 CEM SABRİ GEVİNÇ 368,966 44793 157. 360,819 49085 178 67 MEHMET AYAR 320,192 112660 4591 310,967 116316 4724
24 DİLANSU KAHRAMAN 368,149 45595 1846 362,896 47205 1874 68 RASİM METE 319,134 114636 4669 318,526 103125 4182
25 CEM İŞLEK 366,779 46900 1901 356,933 52932 2116 69 İLKE ÜNAL 315,94 121067 4927 310,954 116339 4725
26 EGEMEN DİLDARTUAÇ 366,137 47551 1927 363,29 . 46862 1861 70 SÜMEYYE GÜNERİ 315,471 122099 4961 303,758 129994 5279
27 İZZET DİNÇER 364,606 49180 1994 356,997 52873 2114 71 GİZEM DOĞAN 314,274 124525 5067 299,9 138049 5623
28 AYŞİNARSLAN 363,542 50295 2040 359,019 50819 2030 72 ABDULLAH MALYEMEZ 312,74 127688 5176 319,892 100856 4098
29 ANIL DORU 362,195 51761 2098 356,378 53522 2141 73 SELİN ALP 311,858 129589 5263 310,858 116499 4736
30 ELÇİN ARIDİL 361,471 52513 2127 352,554 57574 2331 74 UFUK ARACI 311,129 131126 5318 307,668 122453 4984
31 VOLKAN AKDAĞ 360,96 53059 2160 350,18 60257 2433 75 ZAFER SOYSAL 310,477 132467 5383 301,014 135662 5514
32 ZEYNEP ÖZBOSTANLAR 360,9 53123 2162 350,108 60357 2437 76 ELÇİN TARGAN 310,211 133010 5416 303,293 130910 5321
33 AYDAN DEMİR 360,744 53286 2169 358,76 51101 2041 77 İPEK DENİZ 307,225 139569 5707 304,332. 128828 5228
34 Y.YASEMİN ÖZÇELİK 358,687 55524 2239 356,462 53423 2136 78 ESER DERİN 307,024 140026 5727 293,153 152717 6255
35 TUNAHAN KAYA 357,008 57469 2329 343,986 67306 2727 79 SEDA ALP 306,5/8 140998 5766 304,504 128508 5217
36 BERK YILMAZ 353,942 61155 2507 353,102 56964 2295 80 BURÇİN IRMAK 306,246 141743 5792 294,371 149977 6168
37 GÖKÇE GÖKDENİZ 353,292 61938 2540 336,171 77118 3157 81 TUĞBA ŞİMŞEK 305,74 142907 5838 295,395 147734 6065
38 ÇAĞRI BOYALIKLI 352,923 62365 2555 349,184 61357 2478 82 HAŞAN UZUN 303,089 149113 6095 299,612 138677 5655
39 İSMAİL BOZKURT 352,696 62611 2572 352,935 57156 2301 83 ERTUĞRUL ASLAN 302,464 150587 6163 295,143 148252 6094
40 TUĞÇEAYPEK 351,807 63721 2606 342,751 68796 2785 84 Y.EMRE ATALIK 302,4 150751 6168 292,351 154523 6332
41 ONURYÜCEER 349,727 66418 2713 342,979 68514 2772 85 SERKAN AKGÜN 301,907 151914 6224 302,546 132464 5379
42 EZGİ SARIGİL 346,322 70810 2873 342,664 68881 2790 86 EMREAKBAL 300,986 154182 6328 284,411 173982 7106
43 CANSU DUMAN 345,863 71446 2902 344,081 67195 2724 87 HANDE TENLİK 300,738 154819 6353 291,816 155750 6383
44 MESUT BAYKAN | 344,828 72826 2954 245,683 65311 2649

• "OKS ve Hafta içi ÖSS kayıtlarımız devam etmektedir*
Eski Pazar Cad. Semiz İshanı GEMLİK

1Tel : (0.224) 514 68 00 - 75 50
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Bulgaristan Büyiikelçisi’nden Biiyükşehir’e ziyaret
Bulgaristan Ankara 
Büyükelçisi Branimir 
Mldedenov, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i Tarihi 
Belediye Binası’nda 
ziyaret etti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, konuk 
Büyükelçi ve kon
solosa Bursa’nın tari
hi ve doğal güzellik
lerinin yanı sıra 
ekonomik potan
siyelini anlatırken,, iki 
ülke arasında enerji 
alanında başlayan 
işbirliğinin diğer sek
törlere de yayılarak 
devam etmesini dile
di. Küreselleşen 
dünyada komşuluk 
ilişkilerinin ne denli 
önemli olduğunun 
ortaya çıktığını 
söyleyen Başkan 
Hikmet Şahin, 
“İki ülke arasındaki 
komşuluk ilişkilerinin 
daha da geliştirilmesi 
için Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi olarak 
her türlü fedakarlığı 
yapmaya hâzırız”

dedi. Son yıllarda 
giderek artan komşu
luk ilişkilerinin mutlu
luk verici olduğunu 
belirten Şahin, 
Bursa’da çok sayıda 
Bulgaristan göçmeni 
vatandaşın olduğunu 
vurgulayarak, 
Bulgaristan’dan 
Bqrşa’ya ve 
Bursa’dan 
Bulgaristan’a her gün 
dört-beş otobüs fir
ması sefer yaptığına 
dikkat çekti.
Bulgar Büyükelçi’den 
AB desteği 
Bursa’ya en son 
2003 yılında İstanbul 
Başkonsolosu 
olduğu dönemde 

geldiğini ifade eden 
Bulgaristan Ankara 
Büyükelçisi Branimir 
Mldedenov da “3 yıl 
aradan sonra yeşil 
Bursa’da bulunmak 
çok güzel. Bursa kısa 
sürede çok gelişmiş 
ye güzelleşmiş.
Özellikle sanayisinin 
her geçen gün 
büyüyor ve bu 
büyümede Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkısının çok 
olduğunu öğrendim. 
Sizi tebrik ederim” 
dedi. Bursa’nın 
Bulgaristan halkı 
için ayrrbir yeri 
olduğunu dile getiren 

Büyükelçi 
Mldedenov, 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmesi için 
her türlü desteği 
vermeye hazır 
olduklarını belirterek, 
“Bizler Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’nde 
hak ettiği yeri 
alması taraftarıyız. 
Türkiye’nin önünde 
aşması gereken bazı 
engeller var ama 
inanıyorum ki Türkiye 
geçmişte olduğu gibi 
şimdi de bu engelleri 
rahatlıkla aşacak ve 
AB’deki yerini ala
cak” diye konuştu. 
Büyükelçi Branimir 
Mldedenov’un 
Başkan Şahin 
ziyaretinde İstanbul 
Başkonsolosu 
Evgeni Vasilev ve 
Bulgaristan’ın Bursa 
Fahri Konsolosu 
Hayati Korkmaz da 
eşlik etti. Başkan 
Şahin, Bursa’nın ünlü 
İznik Çinisi’nden 
kahve fincanı hediye 
ettiği Mldedenov’a 
kentin tanıtıldığı kitap 
ve CD verdi.

Folklörcüler Şahin’i ziyaret etti

20. Uluslararası 
Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışma 
sı’na katılan 20 
ülkenin grup lider
leri, Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i Heykel Tarihi 
Bina’da ziyaret etti. 
Folklor ve halk 
dansları dünyadaki 
tüm ülkelerin 
yaşayan kültürleri 
olduğunu söyleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, “Sizler sade 
ce bedeninizle bura
da değil, ülkelerini 
zin kültürleriyle de 
buradasınız. Sizler 
barış, kardeşlik ve 
dünya dostluğu için 
buradasınız ve bu 
değerleri yaşamınız 
boyunca hiç bir 
zaman unutmayın” 

diye konuştu. 
“Festivalin adını 
artık tüm dünyaya 
duyurmak istiyoruz” 
20. Uluslararası 
Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışma 
sı’nın, farklı kültür
lerin bir araya ge 
lerek folklorik 
danslar aracılığıyla 
kaynaşmasını ve bu 
yolla dünya barışına 
katkı sağlanmasını 
hedefleyen bir yarış
ma olduğunun altını 
çizen Başkan Hik 
met Şahin, “20 yıldır 
aralıksız olarak sü 
ren Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarış 
ması, Bursa’nın sim 
geleri arasında yeri
ni aldı. Amacımız bu 
festivalin adını artık 
tüm dünyaya daha 
iyi duyurmak” 
şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EK0N(A DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

i GÜNDE DAVETİYE BASILIR

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

- .■ it, .

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 $$
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Normal çocuklara zihinsel özürlü raporu
Denizli'de, normal 
zeka seviyesindeki 
çocuklara zihinsel 
engelli raporu 
düzenleyerek, 
devletten para 
alındığı iddiaları 
üzerine Sağlık 
Bakanlığı'nca soruş
turma başlatıldığı 
bildirildi.
Devletten para 
alabilmek için, 
normal zeka 
seviyesindeki 
çocuklara zihinsel 
engelli raporu 
verilmesi üzerine 
Sağlık Bakanlığı

tarafından soruştur
ma başlatıldı.
Çocuklara zeka 
testi yapılmak 
üzere ilk etapta 
10 çocuk Sağlık 
il Müdürlüğü'ne 
getirilerek teste 
tabi tutuldu.
Kendilerine özürlü 
raporu verildiğine 
tepki gösteren 
çocuklardan 
S.G, bazı derslerinin 
kötü olduğu için 
rehabilitasyon 
merkezine gittiğini, 
kendisine hazırlanan 
zeka seviyesinin

düşük olduğuna 
dair raporla 
kandırıldığını 
iddia etti.
Konu hakkında 
açıklama yapan 
Denizli Valisi 
Gazi Şimşek, 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından müfettiş 
gönderilerek 
soruşturmanın 
başlatıldığını, 
hazırlanan 900 
raporun incelemeye 
alındığını söyleyerek, 
"Bu konuda 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından

müfettiş istedik. 
Bu çocukların 
rehabilitasyon 
merkezlerine 
gelmesi konusunda 
raporlar verilmiş. 
Bu raporların 
sahte olup olmadığı 
konusunda 
inceleme yapılması 
gerekiyordu.
Gelen müfettişlerle 
bu incelemeler 
yapılıyor. Bu konuda 
hangi kurum ve 
kuruluş suçlu ise, o 
kuruluşa gerekli 
işlem yapılacaktır" 
dedi.

Bakan Coşkun bugün Bursa’ya geliyor
Sanayi ve Öğle saatlerinden Nergis Holding'in düzenlenen
Ticaret Bakanı Adapazan'ndan hava alanında açılış törenine
Ali Coşkun, helikopter ile karşılanacak. katılacak olan
Bosch Fabrikası'nın Bursa'ya gelecek Saat 13.00'de Bakan Coşkun,
açılış törenine olan Bakan yine Organize tesislerdeki
katılmak üzere Coşkun, Sanayi inceleme gezisinin
bugün Bursa'ya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ardından kentten
gelecek. Bölgesi'ndeki Bosch Fabrikası'nda ayrılacak.

Kadri GÜLER
Güne Bakış

Yazmak
Yerel konularda yazı yazmak genele göre 

daha zor.
Zaman zaman yerelde yazdığında 

zülfükar’a dokunulduğunda tepkiler çabuku- 
laşıyor yazara..

Oysa genel konularda yazmak öyle mi?
Değil tabii, Muhatabı sizin yazı yazdığını 

bilmiyor bile. İş böyle olunca istediğin gibi 
yazabiliyorsun.

Klavyenin tuşlarının sınırı senin keyfin 
oluyor.

Bakıyorum da en çok yazılan kolay işlerin 
başında yönetimleri eleştirmek geliyor.

Yerel kalemler de, ulusal basında yazanlar 
da hergün hükümeti kalbura çeviriyorlar.

Burnumuzun önünde olup bitenleri görme
den, uzaklara uzanmak bence kolaycılık olu 
yor.

Yazmak ama neyi yazmak.
Bakıyorum çevreme okuyorum yazılanları, 

çoğu zaman havanda su dövüyoruz.
Ben 34 yıldır yazıyorum.
Gemlik ile ilgili değinmediğimiz konu yok 

gibi..
Adeta nabzını tutmuşuz Gemlik’in.
İş günlük yazılara gelince de sorumluluk 

daha da artmış.
Bunca yıl yazdık da ne oldu.
Bence hiç.
Günlük yazılanlar okunur geçer gider..
Bir su gibidir okumak. Suyu içersin biter.

Günlük yazıları okumak da öyledir.
Karar verdim yazdıklarımı biraraya toplaya

cağım.
34 yılda neler yazmışım belkr geçip gitmez.

REGAL NOUVOK

775 $ i K.D.V.
boşlayan fiyatlarla

1

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

- ... „
REGAL’DEAXESS’EOZB.

ımer Hotel 
GEMSİAD

www.baytasinsaat.net

www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com

Oli DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

iiaiiiau Mil Al A M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR sysasss.

http://www.baytasinsaat.net
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemlikweb.com
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Gençlik Kampı’nda Türk-Kore dostluğu
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 12-15 
yaş arası tatil imkanı 
olmayan gençlere 
hem güzel bir tatil 
yaşatma, hem de 
kentlilik bilinci 
kazandırma amacıyla 
bu yıl 6.’sını 
düzenlediği Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın 2. dönemi 
Güney Koreli dan
sçıların muhteşem 
gösterisiyle açıldı. 
Türkiye’nin en büyük 
kamp alanı olan 
Ürünlü’deki Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın 2. dönemi
nin açılış konuş
masını yapan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai

Ekmekçi, kampın 
en önemli amacının 
gençlerin tatil 
yapmasının yanı sıra 
sevgiyi, barışı, 
dostluğu da en iyi 
şekilde öğrenmelerini 
sağlamak ve kentlilik 
bilinci kazandırmak 
olduğunu söyledi.

Bursa’yı geçmişten 
kalan bir miras gibi 
değil, geleceğin bir 
emaneti olarak 
gördüklerini ifade 
eden Ekmekçi, kampa 
katılan çocuklara 
sahip oldukları şansı 
iyi değerlendirmeleri 
tavsiyesinde bulu
narak, “Bu yıl kampa 
8 bin öğrenicimiz 
başvurdu. Bu dönem 
kamptan sizin gibi 
bunlardan 1600 
arkadaşınız yarar
lanacak. Bunun için 
bir dakikanızı bile 
boşa geçirmeyin. 
Unutmayın ki, biz 
size daha iyi gelecek 
hazırlamak için 
çalışıyoruz. 
Geleceğimizin bir 

emanetçisi olarak 
sizlerde vatan, millet 
ve bayrak sevgisi ile 
kendinizi yetiştirin” 
dedi.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Muammer Subaşı da 
açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 
Bursa’nın bir yandan 
alt ve üst yapısında 
gerçekleştirdikleri 
yatırımlarla kenti 
geleceğe hazırlarken, 
diğer yandan sosyal 
projelerle ülkemizi 
emanet edeceğimiz 
yeni neslin eğitimli 
yetişmesini sağladık
larını belirtti. Subaşı, 
Gençlik Kampı’na 
katılan çocukların 
klasik kamp ortamı 
dışında eğitimlerle 
kendilerini geliştire
ceklerini, tarihi ve 
turistik yerleri ge 
zerek geçmişlerini 
öğreneceklerini, 
her şeyden önemlisi 
arkadaşlarıyla kura
cakları dostluklarla 
hayatı paylaşmayı 
öğreneceklerini dile 
getirdi.
’Bursalıyım’ 

şarkılarıyla coşan, 
Bursaspor marşıyla 
Ürünlü’yü inleten 
gençler, gecenin sür
prizinde ise Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
düzenlediği Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışması 
için Bursa’da bulunan 
Güney Koreli dans 
çıların gösterileriyle 
unutulmaz bir gece 
yaşadılar. Gençler, 
kendilerine özgü 
makyaj, kıyafet ve 
gösterileriyle dikkat 
çeken Koreli dans 
çıların davulla yaptık
ları şovu ayakta 
alkışladılar. Koreli 
dansçılarla fotoğraf 
çektirmek için birbir- 
leriyle yarışırken, 

yabancı konuklar 
gördükleri ilgi 
karşısında şaşkına 
döndüler.
Türkiye aşığı Koreliler 
Ellerinde Türk 
bayraklarıyla 
Türkiye’ye olan sevgi
leri yüzlerinden oku
nan Koreli dansçılar
dan Mulilia Jung, 
“Ülkemizin bağımsız 
hk kazanmasında 
Türk askeri canı 
pahasına mücadele 
verdi. Her Korelinin 
kalbinde Türkiye aşkı 
vardır. Biz Türkiye’yi 
ikinci vatanımız 
olarak görüyor ve 
sizi çok seviyoruz. 
Gördüğümüz ilgi sizin 
de bizi sevdiğinizi 
gösteriyor” dedi.

HVuilltınl ulukaya dogalgaz ısı san. 
re!. ’ HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ ■ ------

ı

Isûma, sıcak su we

ÜMR B

► DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
> SPLIT KLİMALAR
► DOĞALGAZ 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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Şifre uygulamasına Vergi borçluları açıklanacak
30 Mart 2007’de başlanacak
Bankalararaşı 
Kart Merkezi (BKM) 
ve üye bankaları 
tarafından 31 Mart 
2006 tarihinden 
itibaren hayata 
geçen chip&amp; 
PIN uygulamasında, 
çipii kredi kartları ile 
yapılan alışver
işlerde, şifre kul
lanımının zorunlu 
olması için belirlenen 
tarih 30 mart 2007 
olarak açıklandı. 
BKM'den yapılan 
açıklamada, 30 Mart 
2007 tarihinden 
itibaren çipli kredi 
kartları ile yapılacak 
alışverişlerde şifre 
kullanımının zorunlu 
hale geleceği belirti 
lerek, zorunlu şifre 
kullanımının sadece 
çipli kredi kartları 
için geçerli olacağı 
vurgulandı.
Açıklamaya göre, 30 
mart 2007 tarihinden 
itibaren, çipli kredi 
kartı ile yapılan tüm 
alışverişlerde kart

kullanıcısı tarafından 
kişiye özel 4 rakamlı 
şifre girilmesi 
gerekecek.
Konuyla ilgili bir 
değerlendirme yapan 
BKM Genel Müdürü 
Sertaç Özinal, 
Türkiye'de 
chip&amp;PIN uygu
lamasına geçeli 3 ay 
gibi kısa bir zaman 
olmasına rağmen alı
nan geri dönüşlerin 
çok olumlu olduğunu 
kaydederek, bu veril
er ışığında, zorunlu 
şifre kullanımına 
geçiş tarihini 30 mart 
2007, çipli kredi 

kartıyla şifreli 
alışveriş döneminin 
başlangıcından 
tam 1 yıl sonra 
olarak belirlediklerini 
aktardı.
Özinal, uygulamanın 
hem kart kullanıcıları 
hem de işyeri ve 
bankalar için daha 
güvenli bir alışveriş 
ortamı yarattığının 
altını çizerek, uygula
manın yaygınlaşması 
ile kart sahteciliği, 
dolandırıcılığı gibi 
olayların büyük 
ölçüde önüne 
geçileceğini 
ifade etti.

Vergi borçlularının 
listesi, vergi dairele 
rin de 17 Temmuz- 
17 Ağustos tarihleri 
arasında duyurula
cak, 1 Eylülden 
itibaren de 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının internet 
sitesinde yer alacak. 
Açıklama kapsamına, 
her bir vergi daire
sine 125 bin YTL ve 
daha fazla borcu olan 
veya bu tutar ve 
üzerinde kesinleşen 
vergi ve cezası 
bulunan mükellefler 
alınacak.
Ikmalen, re'seh veya 
idarece yapılan 
tarhiyatlar dolayısıyla 
kesinleşen vergi ve 
cezalar ile vadesi 
geçtiği halde öden
memiş vergi ve 
cezaların açıklan
masına ilişkin usuller 
tespit edildi. Maliye 
Bakanlığı'nın konuya 
ilişkin Vergi Usul 
Kanunu genel Tebliği, 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul 
Kanununun ilgili 
maddesinde göre,

"Mükelleflerin vergi 
tarhına esas olan 
beyanları, kesinleşen 
vergi ve cezaları ile 
vadesi geçtiği halde 
ödenmemiş bulunan 
vergi ve ceza 
miktarları Maliye 
Bakanlığınca 
açıklanabileceği" 
hükmü hatırlatıldı. 
Bu hüküm uyarınca, 
açıklamalarda uyula
cak esaslar şöyle: 
-2006 yılında yapıla
cak açıklamalar, 
Türkiye genelindeki 
vergi dairelerinde 
(vergi dairesinin ilan 
koymaya mahsus 
yerlerinde asılmak 
suretiyle) 17 
Temmuz-17 Ağustos 
2006 tarihleri arasın
da, 1 Eylül 2006 tari
hinden itibaren de 
Gelir İdaresi Başkanh 
ğı'nın internet 

sitesinde yapılacak, 
-Açıklama kapsamı
na, her bir vergi 
dairesine 125 bin YTL 
ve daha fazla borcu 
olan veya bu tutar ve 
üzerinde kesinleşen 
vergi ve cezası bulu
nan mükellefler 
alınacak, 
-Yapılacak açıklama
da, 31 Aralık 2005 ta 
rihi itibarıyla vadesi 
geçtiği halde 30 
Haziran 2006 tarihi 
itibarıyla ödenmemiş 
bulunan ve nev'i 
itibarıyla (293 sıra 
numaralı Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği 
ile açıklama kapsamı
na alındığı belirtilen) 
vergi ve cezalar ile 1 
Haziran 2005-31 Ara ■ 
lık 2006 tarihleri ara 
sında kesinleşen 
tarhi yatlar dikkate 
alınacak.

HALKIMIZIN DİKKATİNE! 2 milyon YTL heyecanı
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 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 MERKEZÎ

✓ 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

Şans Topunda önceki ve geçen hafta yapılan 
çekilişlerde 5+1 bilen bulunmadığı için, 
ikramiyeler bu haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya 
göre, Şans Topunda toplam 1 milyon 60 bin 
15,97 YTL tutarında ikramiye, bu haftaya 
devretti. Bu hafta 5+1 bilenlere dağıtılacak 
ikramiyenin 2 milyon YTL'ye ulaşması bek
leniyor.

ELEMAN ARAHIYO
Polikliniğimizde çalıştırılmak 

üzere 
HEMŞİRE veATT’ler 

alınacaktır.

İrtibat Tel: 513 21 22
51410 80
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Her gün 5 yaş altı 30 bin çocuk ölüyor
Uluslararası Reuters 
ajansının yaptığı 
araştırmaya göre, 
dünyada her gün 5 
yaşındaki altındaki 
30 bin çocuk, 
önlenebilir nedenler 
ötürü ölüyor. 
Reuters'in dünya 
çapında çocukların 
karşı karşıya olduğu 
tehlikeler ve bir 
çocuk için dünyanın 
en tehlikeli yerlerine 
ilişkin yaklaşık 110 
insani yardım uzmanı 
ve gazeteciyle 
görüşerek yaptığı 
araştırmada, en 
büyük tehlikeler 
arasında kaçırılma, 
tecavüz ve zorla 
çalıştırılma yer aldı. 
Ölüme, hastalıklara, 
milyonların yer
lerinden edilmesine 
yol açan savaşlar 
nedeniyle çocuklar 
için en tehlikeli yerler 
sıralamasında 
Sudan'ın Darfur 
bölgesi, Uganda ve 
Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti'nin 
ardından Irak, 
Somali, Hindistan, 
Filistin toprakları, 
Afganistan, 
Çeçenistan ve 
Mynmar geliyor.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Gemlik Belediye Mezbaha İşletmesinin kesim, taşıma, soğuk 

hava tesisi işletilmesi bekçi hizmetleri 2886 sayılı kanunun 45. mad
desi uyarınca açık teklif usulü ile (eksiltme) 3 (üç) yıllığına taşerona 
yaptırılacaktır.

2. ihale 26.07.2006 Çarşamba günü saat 14.oo’da Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İşin geçici teminatı 3.735,00 YTL’dir.
4. ihaleye girmek isteyenlerin 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı kanunun 

74. maddesine dayanılarak çıkarılan niteliklere haiz olmak, yine 
anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan teklifte bulunmak, geçici 
teminatı ytırmak şarttır.

DİĞER BELGELER
1. İhale uhdesinde kaldığı takdirde, ihalenin onayını müteakip 20 

gün içinde adı geçen hizmetleri yürütebilecek personeli ve et taşıma 
aracını temin edebileceğine dair taahhütname (Noterden)

2. Et taşıma aracının et taşımaya uygun olduğunu gösterir belge (İl 
Tar. Md’den) veya evsafa uygun aracı temin edeceğine dair taahhüt- 
nemi (Noterden) İhaleyi kazanan işletici sözleşmeyi takip eden 7 gün 
içinde İl Tarım Müdürlüğünden aracın et taşımaya uygun olduğunu 
gösterir belgeyle birlikte aracı temin edecektir.

3. Bu işe ait evraklar ve şartnameler Belediyemiz Veteriner 
Hekimliğinde görülebilir.

4. İhaleye katılmak için son müracaat 26.07.2006 Çarşamba günü 
saat 12.oo’a kadardır.

5. Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate almmayacaktır. B - 3285

Her gün yaklaşık 
30 bin, yılda 11 
milyon çocuğun, 
beş yaşın altında, 
çoğunluğu 
önlenebilir nedenlerle 
öldüğünün belir
lendiği araştırmada, 
çocukların dünya 
çapında karşı karşıya 
olduğu tehlikelere 
ilişkin diğer 
istatistiki bilgiler 
şöyle:
-2000 yılında doğan 
100 çocuktan 30'u 
büyük olasılıkla 
yetersiz beslenme, 
26'sı aşı olamama ve 
17'si okula 
gidememe sorunuyla 
karşı karşıya olacak. 
-218 milyon çocuğun 
çalıştırıldığı tahmin 
ediliyor. Milyonlarca 
çocuk, aralarında 
fiilen köle olarak 
çalıştırılanlar dahil 
özellikle dehşet

verici koşullarda 
çalışıyor.
-Her yıl 1 milyon 
200 bin çocuğun 
çalıştırılmak ve seks 
işçiliği için kaçırıldığı 
tahmin ediliyor.
-Tahminen 1 milyon 
çocuk, milyarlarca 
dolarlık seks 
endüstrisinde 
sömürülüyor.
-30'dan fazla ülkede, 
bazılarının yaşı 
sadece 8'i bulunan 
300 binden fazla 
çocuk askerin 
olduğu belirtiliyor. 
-Son on yılda, 2 
milyondan fazla 
çocuğun doğrudan 
silahla çatışmalar 
sonucu öldüğü 
tahmin ediliyor.
-Her yıl yaklaşık 
10 bin çocuk kara 
mayınları yüzünden 
ölüyor ya da 
sakat kalıyor

Sorunu olmayan da depresyona giriyoı
Çukurova 
Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Ünal, 
"çağın hastalığı" 
olarak bilinen 
depresyonun 
(duygusal çöküntü), 
biyolojik sağlık 
ya da maddi 
yönden hiçbir 
sorunu olmayanlarda 
da görülebildiğini 
bildirdi.
Ünal, depresyonun 
gerek bireyi 
gerekse de toplumu 
derinden etkileyen 
son derece yaygın 
bir psikolojik rahatsı
zlık olduğunu, her 5 
kişiden birinin 
yaşamınıg belli 
bir döneminde 
depresyona 
yakalanma 
riskine sahip 
olduğunu 
bildirdi.

Depresyonun sadece 
maddi ya da manevi 
yönden sorunlu kişil
erde görüldüğü 
yönünde yanlış bir 
inanış bulunduğunu 
vurgulayan Ünal, 
oysa günümüzde 
hiçbir sorunu 
olmayanların da bu 
sorunla karşı karşıya 
kaldığının 
görüldüğünü vurgu
ladı. Ünal, depresyon- 
lu bireylerin üzgün ve 
kederli bir duygu 
durumu içinde olduk
larını, kendilerini 
yorgun ve bitkin his
settiklerini belirterek, 
"Çoğu kişi bu durumu 

hava değişimine 
ya da yorgunluğa 
bağlar ancak, 
depresyon belirtileri 
olduğu hiç akla 
gelmez" dedi.
Ünal, uyku düzensiz 
liği, uyku kalitesinde 
düşüklük, hiçbir 
şeyden zevk almama, 
konsantre olamama, 
unutkanlık, saç 
dökülmesi, mide Ve 
bağırsak sorunları, 
kol ve bacaklarda 
kasılma, uyuşma 
ve baş ağrısının 
depresyonun en 
önemli belirtileri 
olduğuna dikkati 
çekti

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com

KAYIP
ETİ Pazarlama 
San. A.Ş. adna 
Gemlik Gümrük 

Müdürlüğü tescilli 
EX 0132272 sayılı ve 

10.07.2006 tarihli
Gümrük Çıkış 
Beyannamesi 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

ETİ PAZARLAMA 
SAN. A.Ş.

BIYIK HASTAYA BIKACAK 
BAYAN HASTA BAKICI 

ABANIYBB
Mür. Tel : 513 26 10

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dağ bitkileri şifa kaynağı
Antalya'nın Korkuteli 
İlçesi ve yayla 
köylerdeki dağlarda 
kendiliğinden yetişen 
ve birçok vatandaş 
tarafından bilinmeyen 
bitki ve ot türlerinin 
birbirinden farklı 
hastalıklara iyi 
geldiği bildirildi. 
Dikenli ve ısırgan 
oldukları için 
toplanmasında 
güçlük 
çekilen dağ 
bitkilerinin sofralara 
ise zenginlik kattığını 
belirten Korkuteli 
Özel ERFA Polikliniği 
Doktoru Ertuğrul 
Bucaklıoğlu, 
özellikle kış döne* 
minde bu tür gıdaların 
tüketilmesinin önemli 
olduğunu belirtti. 
Dağlardan toplan
masının zor olması 
sebebiyle fabrikaya 
vermeden daha çok 
evlerde değer
lendirilen bitki ve 
otlardan bazılarının 
faydalarını ise şöyle: 

^Kuşburnu: Şeker, 
organik asit ve 
C vitamini bakımından 

• çok zengindir. 100 
gram kuşburnunda bir 
sandık portakalda 
bulunan vitamin 
vardır. Hemoröit 
tedavisinde faydalı 
olan kuşburnu, 
A ve E vitaminleri ile 
birlikte antioksidan 
etki göstererek 
kanser riskini önlüyor.

Kuşburnundan ayrıca, 
meyve suyu, bebek 
maması, kuşburnu 
marmeladı, kuşburnu 
reçeli, kuşburnu 
çayı, gıda boyar 
madde, yağ, birçok 
kozmetik üründe, 
ecza sektöründe, 
yaygın olarak 
kullanılıyor.
Kızılcık: Ateşin 
düşürülmesinde, 
ağız paslanmasında, 
gazı önlemede, 
bağırsak yaralarında 
ve mideyi 
kuvvetlendirip ritmini 
düzenlemede kul
lanılıyor.
Böğürtlen: Doğada 
en fazla antioksidan 
içeren meyve olan 
böğürtlenin, insan 
vücudunun ürettiği 
veya vücuda sonradan 
girerek kansere yol 
açan kanserojen 
maddeleri etkisiz 
hale getirdiği, kas 
hareketlerinin ge 
rilemesini önleyip 
yaşlılığı geciktirdiği, 
cinsel gücü arttırdığı, 
basura iyi geldiği ve 
peklik sağladığı için 
iyi bir içecek olarak 
tavsiye ediliyor.
Isırgan otu: Isırgan 
otu karaciğer ve 
safrakesesi hastalık
larında, dalak 
hastalıklarında, 
solunum sistemi 
balgamlanmasında, 
mide kramplarında 
ve ülserlerinde, 

bağırsak ülserlerinde 
ve akciğer hastalık
larında öncelikle 
öneriliyor.
Dolaşım yetersizliğine 
bağlı ve diğer etken
lerden dolayı oluşan 
ödemlerin giderilme
sine yardımcı olduğu 
kaydedilen ısırgan 
otunun, idrar yolu 
enfeksiyonlarının 
tedavisinde fayda 
sağladığı, alerjik 
reaksiyonları 
önlediği belirtiliyor. 
Papatya: Terletici, 
sakinleştirici ve 
kramp çözücü 
olarak bilinen papatya, 
özellikle mukoza 
iltihaplarında dezen- 
feksiyon ve iltihap 
kurutucu olarak 
kullanılıyor.
İyi bir yatıştırıcı 
olarak da tavsiye 
edilen papatyanın, 
rahim şikayetlerinde, 
uykusuzluk, 
testis iltihabı, 
yüksek ateş, yara 
ve diş ağrılarının 
giderilmesine 
yardımcı olduğu 
kaydediliyor.
Rezene: Midedeki gazı 
giderici, süt çoğaltıcı 
ve yatıştırıcı olarak 
çay veya toz halinde 
kullanılan rezene, 
boğmaca, dalak 
hastalıkları ve idrar 
zorluğunun dışında, 
kan çıbanı ve göz 
zafiyetlerinde de 
kullanılıyor.

Bel ağrısından kurtulmanın yollan
İşyerlerinde masa başı
iş yapanların en
önemli sorunlarından 
birini kronik bel 
ağrıları oluşturuyor. 
Uzmanlar, hayatımızı 
önemli derecede et ki 
leyecek bu ağrılardan 
kurtulmak için çeşitli 
uyarılarda bulunuyor. 
Uzun süre araba kul
lanan insanlarda da 
görülebilen bel I 
ağrılarından kurtulmak 
için egzersiz yapmak, 
çok ağır yük kaldırma
mak, baş seviyelin
den yüksekteki yerlere 
uzanırken zorlanma
mak gibi etkenler, 
dikkat edilmesi gere 
ken hususların başın
da yer alıyor.
International Hospitall 
Hastanesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon I 
Uzmanı Dr. Demet 
Parlar, "Yanlış otur-( 
mak, ahiden yapılan 
yanlış bir hareket, sik 
öne eğilip kalkma gibi 
tekrarlayıcı hareketler
le uzun süre araba 
kullanmak, bel ağrıla 
rının ortaya çıkışını 
kolaylaştırıyor" şek
linde konuştu. Dr. 
Demet Parlar, bel 
ağrılarından korunmak 
ve sağlıklı vücudâ 
sahip olmak için önce
likle düzenli egzersiz
lerin yapılmasını öner
iyor. Parlar'a göre sırt 
ve karın kaslarının 
çalıştırılması için yüz 
me, yürüyüş, sabit 
bisiklet ve koşma gibi 
sporlar önemli bir yere 
sahip. Bu sporlara ek 

olarak sırt, karın, kal 
ça ile uyluk kaslarını 
güçlendiren ve esne 
ten egzersizler yapa 
rak, bel sorunun 
ortaya çıkma riski 
azaltılabilir. Bel 
ağrısından kurtulmak 
için bir diğer yöntem 
sağlıklı bir duruş bul
mak. Dr. Parlar bu 
duruşu, "Yandan 
bakıldığında kulak, 
omuz, kalça ve ayak 
bileğinin aynı eksende 
olması gerekir. Sağlıklı 
duruş için basitçe, 
karın içerde çene ve 
göğüs geride, göğüs 
önde olmalıdır. Her 
durumda ayakta, otu
rurken, yürürken, öne 
eğilirken sağlıklı duru 
şu bulmayı ve koru
mayı unutulmak gere 
kir" dedi. Öte yandan, 
asker, polis ve güven
lik görevlilerinin bir 
kısmının görev icabı 
sürekli ayakta durma 
sı, bel ağrısını tetik 
leyen unsurlardan 
başında yer alıyor. Dr. 
Parlar, uzun süre 
ayakta durmak zorun
da kalanların, yukarda 
bahsi geçen sağlıklı 
duruşa dikkat etmesi
ni öneriyor.
"AĞIR KALDIRMAK 
OMURGA İÇİN ÇOK 
TEHLİKELİ"
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Demet 
Parlar'ın, sağlıklı bir 
duruş için diğer 
tavsiyeleri ise; bir 
bacağın altına 15-20 
santimetre yüksek

liğinde küçük bir yük
selti konulması ve 
dizin birinin hafifçe 
bükülmesi. Ayrıca bu 
pozisyonun sıkça 
değiştirilmesi. Parlar, 
2 saatte bir ya da 
yorgunluğun hisse 
dildiği anda beli esne 
tici egzersizler yapıl
ması gerektiğini de 
belirtiyor. Masa başın
da sürekli oturanların 
ise ayaklarının yere 
temas etmesi, diz ve 
kalçanın 90 derece bü 
kük olması gerekiyor. 
Demet Parlar, çok yük
sek ya da alçak iskem
le ile koltuklarda bu 
pozisyonun sağlan
masının zor olacağını 
hatırlatarak, "Koltuk 
yüksekse, ayaklarınız 
altına birer tabure 
koyarak yükseltin" 
diyor. İskemlenin kol 
desteklerinin ve kol
ların yere paralel dur
ması gerektiğine 
işaret eden Parlar, 
"Omurganız dik 
(sağlıklı duruşu hatır
layın!), beliniz destekli 
olsun. Başınız omu
zlarınızın önünde dur
mamalı, omuzlar rahat 
bir pozisyonda olmalı" 
diye konuştu. "Ağır 
kaldırmak omurga için 
çok tehlikeli" uyarısını 
yapan Parlar, güvenli 
olarak ağır kaldırmak 
için ayakların yere 
sağlam basmasını ve 
ayaklar arasındaki 
mesafenin yaklaşık 
omuzlar arasındaki 
mesafe kadar olması 
gerektiğini belirtiyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

1

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 3İ

Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513^22 59
Habaşgaz 513*45 46
YeniLikitgaz 513 65 00'
BP Gaz 514’59 ,
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70.1
Totalgaz 5'i|170^i

f—

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

s

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 5ip ItttfZS’J 
YERLİ YURTLAR 5İ3 30 3^,1 
PETROL Mffl ' I
TUNÇA^T^3A^^S1^i«aJ

1 H—

NÖBEtÇİ ECZANE
12 Temmuz 2006 Çarşamba 
KAHRAMAN ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Şehit Cemal Sk. 
No: 19 Tel: 5131913 GEMLİK

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

E22SEH GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2490 

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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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

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 

ar EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ I

PHILIPS
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“$Aql.AIVlllk VE ESTETİ k BİZİM İşİMİz”
SATILIK LÜKS DAİRE VE İŞYERLERİ

wböw^7ûk]
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
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ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
e-mail: bursa@birey.com

Modifikasyon ve Tevsii İnşaatının temeli, dün Genel Müdür Süha Aktaş tarafından atıldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GEMPORT büyürken...
Gemlik Liman ve Depolama İşletmesi 

GEMPORT'un yem yatırımlarından Modifikasyon 
ve Tevsii inşaatının temeli atıldı.

Temel atılan alan GEMPORT’a yaklaşık bir kilo
metre uzaklıkta, BP GEMPORT kavşağının gi 
rişinde bir alandı.

Sade bir törendi dünkü.
Bir İş Bankası iştiraki olan GEMPORT’un bu 

özel gününe merkezden gelen olmadı. Sizin anla 
yacağınız biz bizeydik. Devamı sayfa 7'de Türkiye’nin ilk özel limanı olan GEMPORT, yeni bir atılımla büyümeye devam ediyor. Dün temeli atılan 

Modifikasyon ve Tevsii inşaatının bitiminden sonra işletmenin iki buçuk kat büyüyeceği açıklandı. Sayfa 3’de

Güne Bakış

«W IM«M «W
"İyi bir gelecek Aykent ile boşlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi

AYKENT

lüdür, 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 ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 

Sürekli eğitim ilkesi ile 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....

başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pasabahceler 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

YETİŞTİRDİĞİ
ÖĞRENCİLER;

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:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12
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İnan TAMER

'ASKIMIZA BİR EKMEK DE 
SİZ ASIN"

Elin yabancısının direktifleri ile fab
rikaları, işletmeleri sat. Devlet 
dairelerinden toplu çıkarmalar yap. 
Bankalar iflas etsin, el değiştirsin. On bin
lerce çalışanının işine son verilsin. 
Milyonlar işsiz-güçsüz kalsın.

Esnaf sıfırı tüketsin, üretici kan ağlasın, 
derdini söylemek isteyince azarlansın. 
Halk çöp varillerinden yiyecek arar olsun. 
Gerçek bu iken toz pembe gözlükle bakan 
gözlerle, "enflasyon düştü, kişi başına 
milli gelir beş bin dolar, Türkiye büyüyor" 
deyip durun.

Sonra, AKP olarak yurt genelinde 
başlatın bir kampanya: "Haydi Askımıza 
Bir Ekmek de Siz Asın".

Faktr-fukara, garib-guraba edebiyatı ile 
al oyları, gel iktidara, onları bir kuru 
ekmek alamaz hale getir.Halktan kampa
nyalarla katkı iste. Bir ekmek de sen 
bağışla de.

Bu halk Kurtuluş Savaşı yıllarında, II. 
Dünya Savaşı yıllarında bile bir kuru 
ekmeğe muhtaç olmamıştı beyler!

AKP iktidarı sayesinde çok kişi zengin
leştirildi devlet imkanları ile. Yurdun her 
yanında yararlanan yandaşların destekleri 
istense ya.

Görüyorlar, gizlemelerine rağmen 
toplum aç ve sefil. Edinenler edindikleri 
korkunç kazançlarından dağıtsınlar. AKP 
iktidarını bu yolla bir dönem daha ayakta 
tutarlar. Kasaları dolar taşar. Dağıtacakları 
bir kuru ekmekle tereyağlı bonfileyi, kay
maklı kadayıfı yerler, beş yıldızlı otellerde 
göbeklerini hoplata hoplata haşemaları ile 
denize girip zevki sefa ederler. Bakarsınız 
dağıtacakları o kuru ekmeklerle cennetleri 
de garantilenir.

Beyler ! halktan ala ala kalmadı 
kalmadı!

O yoksul halk nasıl dua ediyor bilir 
misiniz : "Allah canımı almadı almadı, alsa 
da kurtulayım."

Bir de: "Allah müstahakınızı versin! "...

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
II

İstiklal Cad.Bora Sok. 
No : 3/B GEMLİK (Akbank 
aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83
Fax:513 35 95

KÖRFEZ 
REKLAM

GEMLİK

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Küçük Kum la’da halkın en çok gezdiği çarşı iş yapmıyor

Kumla Halk Pazarı esnafı dertli
Küçük Kumla’da yaz 
sezonlarında açılan 
Halk Pazarı esnafı 
işsizlikten şikayetçi. 
Küçük Kumla 
Deresi’nin yan 
tarafına kurulan ve 
uzun yıllardan beri 
Kumla sakinleri ile 
dışarıdan Kumla’ya 
gelenlerin ilk uğrak 
yeri olan Halk 
Pazarı’nda 
Belediye’den işyeri 
kiralayan esnaf, 
bu yıl beklediği 
ilgiyi bulamadı. 
Kirayı bile çıkartmak
ta zorlandıklarını 
söyleyen Halk 
Pazarı esnafı, 
gezenin çok alanın 
az olmasından 
yakınıyorlar. 
İşyerlerinin metreka 
resine yaklşık 600 
YTL ödediklerini 
söyleyen esnaf, en 
küçük birimin iki 
aylık kira bedelinin 
3 bin YTL olduğunu, 
bir çok esnafın 
gecede 100 YTL'lik 
bile satış yapamadık
larını söylüyorlar, 
iki aylık dönem için 
Kumla’ya geldiklerini 
söyleyen esnaf, bu 
yıl geçmiş yıllardaki 
alışverişleri aradık
larını belirterek, 
“Böyle giderse

bir çoğumuz 
sezonu zararla 
kapatacağız” dedi. 
Halkın büyük

ilgi gösterdiği 
Halk Pazarr’nda 
geceleri kalabalıktan 
gezmekte zorluk

çekilirken, esnaf ta 
alışveriş edenin 
olmaması nedeniyle 
kara kara düşünüyor.

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM : (0.542) 726 18 23

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOY

WWW.elkoyun.com www-tema'Org.tr

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://WWW.elkoyun.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Modifikasyon ve Tevsii İnşaatının temeli, dün Genel Müdür Süha Aktaş tarafından atıldı.

GEMPORT’a dev yatırım
Gemlik Liman ve 
Depolama İşletmesi 
GEMPORT, büyümeye 
devam ediyor.
GEMPORT Kara 
Platformu'nun temel 
atma töreninde 
konuşan İşletme Genel 
Müdürü Süha Aktaş, 
projenin 18 ay içinde 
hazırlanarak hayata 
geçirildiğini, bu 
konuda İş Bankaşı 
yönetiminin de 
kendilerine destek 
verdiğini belirterek, 
"Genişleyerek 
büyüme hayalimizi 
bugün gerçekleş
tiriyoruz." dedi.
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt; Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Uluslararası 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu üyesi 
Tevfik Solaksubaşı, 
sanayiciler ve GEM-' 
PORT yöneticilerimi' 
katıldığı temel atma 
töreni, GEMPORT 
limanına yaklaşık bir 
kilometre yakınındaki 
arazide yapıldı.
Modifikasyon ve Tevsii 
Projesi'nin inşaatının 
temel atma töreninde 
konuşan GEMPORT 
Genel Müdürü Süha 
Aktaş, yapılacak olan 
inşaattan sonra kapa
sitenin iki buçuk kat 
büyüyeceğini, kontey 
ner sayısının 250 
binden 600 bin teus’a 
çıkarmayı hedefledik
lerini, çok katlı otopark 
yapımıyla araç depola
ma ile ticari ve binek 
araç elleçleme kapa
sitesini 100 binden 
250 bin adete çıka
cağını belirterek, 
"Biz büyürken, bizimle 
çalışan firmalar 
ve kuruluşlar da 
büyüyecek ve gelirleri 
artacak. Bu yatırımımızı 
etaplar halinde gerçek
leştireceğiz ve Allah 
nasip ederse 2009 
yılının ilk çeyreğinde 
bitireceğiz." dedi. 
Aktaş, "GEMPORT 
olarak makina ekipman 
parkuruna 2 adet gemi
den karaya vinç, 10 
adet lastik tekerlekli 
vinç ile kablosuz 
iletişim ile kurulacak 
çağdaş konteyner takip 
ve liman yöntemleri 
sayesinde Türkiyemizin 
ilk özel limanı offfn

GEMPORT böylece 
Türkiye ’nin en üst 
teknolojisi ile yönetilen 
limanlardan biri 
olacaktır.” dedi.
Aktaş, gümrüklü alanın 
büyüyeceğini, inşaat 
sahasına 4 katlı bir 
bina yapılarak 
müşterilere daha kolay 
hizmet verileceğini ve 
onların rahatlarının 
sağlanacağını söyledi. 
GEMPORT Limanı’nın 
Ambarlı'dan sonra 
Türkiye’nin en gelişmiş 
limanı olacağını 
söyleyen Süha Aktaş, 
220 metre olan iske
lenin 413 metre uzun
luğuna çıkarılarak 
süper post gemilerin 
Getjnlik’te yükleme 
boşaltma yapabilecek
lerini Dildirdi.
Daha sorira konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ise Gemlik’in 
Türkiye'nin en önemli 

liman şehri olduğunu 
belirterek, "Gemlik’i 
uluslararası camiida 
temsil eden bir fir
manın ortağı olmak 
bana onur veriyor. 
Gemlik’in bir liman 
kenti olması bizim için 
çok önemli. Türkiye'nin 
çok önemli liman 
kapısıdır. Bursa, 
Eskişehir, Ankara’nın 
yükleri ile İznik 
üzerinden Ad apaza- 
rı’nın ve çevresine 
hizmet vermektedir. 
Biz Belediye olarak 
büyümek isteyen kuru
luşların önlerini açı 
yoruz, destekliyoruz. 
Gelişmelerini 
büyümelerini 
istiyoruz. ’’ dedi.
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül ise, 
100 bin kişinin 
yaşadığı, 5 limanın 
bulunduğunu 
Gemlik’in bir liman 
kenti olduğunu,

15 bin işçinin çalıştığı 
bölgede 15 bin kişinin 
de iş beklediğini hatır
latarak, GEMPORT’un 
modernleştiğine 
dikkat çekti.
Baygül, bölgedeki 
yatırımları ve 
gelişmeleri destek
lediklerini belirterek, 
"Liman kenti Gemlik’i 
demir yolu ile de 
desteklemek gerekir. 
Gelecekte liman
larınızın 3 kât daha 
büyüyeceğine inanıyo
rum. Devlet olarak 
gelişmelerin önünü 
açıyoruz. ” dedi.
Daha sonra konuşan 
Yapımcı Firma Özyapı 
A.Ş. nin sorumlusu 
Şafak Güloğlu ise 
yapılak inşaatla 
ilgili teknik bilgiler 
verdi. GEMPORT 
Modifikasyon ve Tevsii 
İnşaatının temeli, 
Genel Müdür Süha 
Aktaş tarafından atıldı.

Mahşerin dört atlısı ...
Günümüzün çok önemli sorununun 

“Mahşerin dört atlısı” diye söylenen (kilo 
fazlahğı-şeker hastalığı-hipertansiyon- 
kolesterol) olduğunu bütün tıp otoriteleri 
söylüyor..

Bu yanlışları ne kadar yoğun ve ne 
kadar uzun süre yapmışsanız, atlılarınızın 
sayısı o kadar çok, süratleri de o kadar 
fazla, tehlikeleri de o kadar büyüktür.. İşin 
ilginç yanı bu dört atlıyı gündeme sokan, 
onları tozu dumana katarak koşturan da 
biziz...

Bu yanlışları yapmaktan vazgeçmek 
sizin elinizdedir..

Bu atlılardan ilki çoğu kez gizli artan 
kilolar, kalçalara, karna yapışıp kalan 
yağlardır.. Eğer zamanında fark edilmezse 
ikinci olarak hipertansiyonu, şeker bozuk
luğunu hemen yanınızda bulabilirsiniz..

Eğer atlıları hala önemsemez onlarla 
mahşere doğru koşmaya devam ederse 
niz, kolestrol yüksekliği, aterosketorik kalp 
hastalığı, beyin ve damar hastalıkları 
peşinizden gelir.

Mahşere yolculuk için ille dört atlı da 
gerekmez!..

Bazen bir, iki, üç atlıda sizi alır götürür.
Atlıların sayısı arttıkça yol kısalmakta, 

sorunlar artıp yaşam kalitesi bozulmak
tadır. Önemli olan, ilk atlıyı fark etmek, onu 
diğer atlılarında izleyeceğini iyi bilmektir..

Yaşam biçiminizde yapacağınız küçük 
değişikliklerle bu atlıları yanınıza yaklaştır
mayın...

Yeter ki bu değişiklikleri keyifli ve zevkli 
bir hayat tarzı haline getirin, ve bunları ola
bildiğince uzun sürdürün...

Özellikle iki seçiminizin (yemeniz-içnhe 
niz-aktivite) en önemli belirleyiciler 
olduğunu aklınızdan çıkarmayın...

Yoğun ve uzun süreli stres, uyku sorun
larının her türlüsü, sigara kullanmak, alkol 
tüketimi, kirli hava solumak, hiddete 
-kızgınlığa son, ellili yaşlara gelmenize 
rağmen iyi olmak yerine para ile uğraş
mak...

Yaşam tarzı değişikliklerini sadece iyi 
bir yeme düzeni oluşturmak, biraz yürüyüp 
hoplayıp zıplayarak sonuç alırım biçiminde 
anlıyorsanız, bir süre sonunda yorula
cağınızdan, sıkılıp işi yarıda bırakacağınız
dan şüpheniz olmasın...

Ne yapıp edin, bu yemeğin yanına bir 
tutam da “Huzur” koymaya bakın..

İnsanlar genellikle mutluluğu hiç 
olmadık yerlerde ararlar..

Mal, mülk, para, iktidar elde ederek 
içlerinde ki çatışmayı çözmeye kalkarlar..

Ama her değişiklik ile mutsuzluğun ve 
huzursuzluğun azalmasının geçici olduğu, 
içlerini kemiren hoşnutsuzluğun geri 
döndüğünü görürler..

Huzurun reçetesi ise başkasını sevmek, 
hayatı -çalışmayı sevmek, 
değişmeye ve kutsala inânmaktır..

« ABONE OLDUNUZ MU?
| frjori ABONE OLUN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■flHİ OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Epirden 2006 Küçük Kumla Etap Turnuvası başladı
15 Yıldır ülkemizde plaj 
voleybolunu tanıtmak, 
sevdirmek ve yaymak 
ilkesiyle duayen hoca 
Haşan Uğur Epirden 
önderliğinde misyoner
liğini sürdürmekte olan 
EPİRDEN BEACH 
VOLLEY'in bu yıl 15.si 
düzenlenen ve kısa adı 
EPİRDEN 2006 olan 
Bayanlar Türkiye Serisi 
Küçükkumla etap 
turnuvası Yunuslar 
Mevkii'nde başladı. 
Sponsorluklarını 
DONDO, TROJKA, 
AJANSSPOR'un ve 
MISS ICE'ın, ev 
sahipliğini ise Küçük 
Kumla Belediyesi’nin 

yaptığı turnuvada 7 
finalist, 1 misafir takım 
aralarında hem güneş, 
hem de ışıklar altında 
mücadele ediyorlar.
18.00/23.30 saatleri 
arasında yapılan- 
maçlara aşağıdaki 
takımlar katılıyor.
Çöğdem-Özlem 
(İstanbul) Fatoş-Ayşe/ 
(Ankara) Duygu- 
Çiğdem (Ankara) 
Derya-Sinem (İzmir) r 
Cansu-Ceren (Ankara)
B.Özlem-Emine 1 
(Samsun) K.Özlem- 
Senem (Samsun) 
Emine -Pelin aHI 
(Gemlik/Misafir) 
Genel klasmanda

1. sırada yer alan, 
Türk plaj voleybolunun 
en önemli ismi 
Çiğdem Kaplan'ın da 
içlerinde bulunduğu 
süper kızlar 
Küçükkumla'ya büyük 
renk getirecekler.
Konu ile ilgili görüşleri
ni bildiren Küçükkumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre, Küçükkumla'nın 
plaj voleybolunun 
merkezi olduğunu vur
guladı ve EPİRDEN 
M^CH VOLLEY'in, 
Türkiye sahillerinde en 
fazla turnuva düzen
lediği yerin kendi 
beldeleri olduğunu 
hatırlattı.

Türkiye’nin plaj voley
bolunda duayen ismi 
olan Epirden hocanın 
"Onursal Başkanlığını 
yaptığı EPİRDEN 
BEACH VOLLEY plaj 
voleybolunu Bursa'nın 
bu şirin beldesinde 
1996'da yaptığı bayan
lar turnuvasıyla tanıt
mış, bu güne kadar bu 
beldede yaptığı 8 tur
nuva ile bu sporu diğer 
bölgelerde olduğu gibi 
sevdirmeyi başarmıştı. 
Bu yıl plaj voleybolunu 
bünyesinde taşıyan, 
Türkiye'nin en iyi 
plajlarına verilmeye 
başlanan "Turkuvaz 
Bayrak" uygulaması 
kapsamında seçilen 
Küçükkumla, Yunuslar 
plajında 14 Temmuz 
Cuma gecesi EPİRDEN 
BEACH VOLLEY'in 
"Onursal Başkan"ı 
Haşan Uğur Epirden'in 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre'ye teslim edeceği 
bu sembolik bayrak 
ile "Burası plaj voley
bolunun merkezi..." 
dedirtecek !...
Tüm gençleri ve de 
genç kalanları bu 
sporu yapmaya çağıran 
Epirden, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da "Halk 
Turnuvası" yapacak
larını müjdeledi ve 
"Burası yuvamız gibi.

Küçükkumla'da plaj 
voleybolunun çok 
sevilmesi bizleri çok 
mutlu ediyor /...” dedi. 
Tek üzüntülerinin, 
koca Bursa'nın Türkiye 
Seri'lerinde temsil. 
edilmemesinin 
ötesinde kendi evle 
rinde bile takım çıkara
madıkları olduğu, bu 
konudaki ketum ve 
olumsuz tutumları 
yüzünden antrenör 
ve idarecilere sitemleri 
olduğunu belirtti. 
Ayrıca önümüzdeki yıl
dan itibaren dünyada 
ilk kez uygulanacak bir 
dev projenin hazırlıkları 
içerisinde olduklarını 
açıklayan Epirden, 
2007'den itibaren her 
yıl temmuz ayının ilk 
Pazar gününü "Plaj 
Voleybolu Bayramı" 
ilan ettiklerini, ve 
ilk uygulamada ülke 
genelinde 600 
plajda bu günü 
kutlayacaklarının 
müjdesini verdi. 
Turnuvanın ilk 
gününde şu 
sonuçlar alındı. 
SENEM-K.ÖZLEM 
(SAM) / PELİN-EMİNE 
(GEMLİK) 2-0 
B.ÖZLEM-EMİNE 
(SAM) / DERYA- 
SİNEM (İZM) 0-2 
DUYGU-ÇİĞDEM

(ANK) / CANSU-CEREN 
(ANK) 2-1 
ÇİĞDEM-ÖZLEM (İST) / 
FATOŞ-AYŞE (ANK) 2-0

£ Haslan Uğur Epirden
( . * |
Sş, < — ... ....mısfetıi

I
s

Veni imajıyla hizmetinizde...

Gedelck Köyü altı Orhangazi'den

, 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

s

s
l

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

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

t

t

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA 

MacîdeÖZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

I
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Coşkun, açılış için Bursa’ya geldi

Coşkun; “Türkiye istikrar adası”
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Bosch Grubu'nun Organize 
Sanayi Bölgesi'ndeki Rexroth fabrikasının açılış törenine katıldı. 

Coşkun, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir ekonomiyle 
Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar üçgeninde adeta bir "istikrar adası" 

aynı zamanda yatırım cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Zekaya bak!
Dikkatli bir polis memuru, 
Ataevler'de ATM cihazına 

dolandırıcılar tarafından vatandaşın 
kartını ve şifre bilgisini almak 

amacıyla yerleştirilen düzeneği 
ortaya çıkarmayı başardı.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
dar boğazları aşan 
düzlüğe çıkan 
Türkiye'nin 
sürdürülebilir bir 
ekonomiyle, yatırım
larda cazibe merkezi 
haline geldiğini 
söyledi.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkûn, 
dar boğazları aşan 
Türkiye'nin 
sürdürülebilir 
büyümeyi sağlayan 
bir ekonomiyle 
Kafkaslar, Ortadoğu 
ve Balkanlar 
üçgeninde adeta bir 
"istikrar adası" aynı 
zamanda yatırım 
cazibe merkezi haline 
geldiğini söyledi. 
Bosch Grubu'nun 
Organize Sanayi 
Bölgesi'ndeki 
Rexroth fabrikasının 
dün yapılan açılış 
törenine katılan 
Bakan Ali Coşkun, 
yatırımları için 
Türkiye'yi seçtik
lerinden dolayı firma 
yetkililerine teşekkür 
etti. Coşkun, 
Türkiye'nin hak 
etmediği krizli yılları 
geride bıraktıktan 
sonra enflasyonu ve 
reel faizleri tekli 
rakamlara çekip, ihra
catını 30 milyar dolar
dan 80 milyar dolara 
yükselttiğini kaydetti. 
Türkiye'nin, yabancı 
sermaye kavramını 
da tamamen 
değiştirdiğini anlatan 
Coşkun, yerli-yabancı 
sermayenin önündeki 
bütün bürokratik 
engelleri kaldırma 
amacıyla yeni bir

Tabelalara Türkçe zorunluluğu
Denizli Belediyesi şehirde 
İlan, Reklam ve Tanıtım 
Yönetmeliği ile her türlü 
pano, levha, tabela ve 
afişlerde Türkçe kelime 
kullanılması zorunluluğu 
getirildi.
Denizli Belediye Meclisi, 
temmuz ayı son toplantısın
da, 31 maddelik İlan Reklam 
ve Tanıtım Yönetmeliği'ni 
görüştü. Görüşmeler sırasın
da, AK Parti üyesi ve Denizli 
Belediye Başkan Yardımcısı

Osman Zolan, CHP üyesi 
Zafer Gönenç ve DYP üyesi 
Ümit Bahtiyar, Türkçe isim 
kullanılmasının zorunlu hale 
getirilmesi için önerge verdi. 
Türkçe isimlerle ilgili 24. 
maddenin görüşülmesi 
sırasında Gönenç, kültür ve 
dil erozyonu yaşandığını, 
hastanelerin “hospital”, 
lokantaların “restoran" 
olduğunu belirterek, 
“Caddeden yürürken 
gördüğümüz levhaların

Uluslararası Sermaye 
Yasası'nı yürürlüğe 
koyduklarını kaydetti. 
YATIRIM YAPANLAR 
KAZANACAKTIR 
Bu gelişmelerin 
ışığında sağlanan 
siyasi istikrar 
ortamıyla bugün 
Türkiye'nin dar boğa
zları aşıp düzlüğe 
çıktığını ifade eden 
Coşkun, "Türkiye 
sürdürülebilir 
büyümeyi sağlayan 
bir ekonomiyle 
Kafkaslar, Ortadoğu 
ve Balkanlar 
üçgeninde adeta bir 
istikrar adası, aynı 
zamanda yatırım 
cazibe merkezi haline 
gelmiştir. Türkiye'nin 
farklı bölgelerinde şu 
anda 3 bin 800 fabri
ka inşaatı devam 
ediyor. Ben 2 yılda 
ancak 200 fabrikanın 
açılışına gide
bilmişim. Türkiye çok 
kısa zamanda 4 
mevsimi aynı anda 
yaşanan tarih kültür 
zenginliği sağlayan 
turizm hizmet sek
töründeki gelişmeler 
gibi sanayide de yap

tığı atılımlarla dünya 
pazarlarında sanayi 
ürünlerini de marka 
olarak pazarlayacağı 
bir sonuca doğru 
hızla gitmektedir. Bu 
gelişmede Türkiye'ye 
güvenerek yatırım 
yapanlar kazanacak
tır. Çünkü yetişmiş 
genç bir nüfusumuz 
ve sağlam altyapımız 
var. Bu bakımdan 
Bosch'un ve Rexroth 
yatırımının diğer 
yabancı yatırımcılara 
örnek olacağına 
inanıyorum" dedi.
200 BİN İSTİHDAM 
Yeni açılan fabrika ile 
ilgili bilgiler veren 
Bosch Rexroth 
Otomasyon Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Steven 
Young ise, 
Türkiye'deki ilk seri 
üretim tesisi olan fab
rikanın 2007 yılı 
itibarıyla 200 kişiye 
istihdam sağlaya
cağını kaydetti. 20 
bin 500 metrekare 
alan üzerine kurulan 
tesisin 25 milyon 
euroluk bir yatırımla 
gerçekleştirildiğini 

bildiren Young, 
tesiste yüksek 
teknolojiye sahip 
hidrolik ürünlerin 
imal edileceğini 
söyledi.
Açılış törenine 
katılan Robert Bosch 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili 
Siegfried Dais, 
Almanya Büyükelçisi 
Dr. Eckart Cuntz ve 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat da, yeni 
tesisin yanı sıra 
Türkiye ile Almanya 
arasındaki güçlü 
ticaret bağlarından 
övgüyle söz etti. 
Konuşmaların ardın
dan, tesiste üretilen 
ürünler, çalışanlar 
tarafından küçük bir 
gösteri eşliğinde 
tanıtıldı. Gösteriden 
sonra Bakan 
Coşkun ile Bosch 
yetkilileri ve Vali 
Canpolat'a firma 
tarafından hediyeler 
sunuldu. Hediye 
takdiminin 
arkasından ise 
tesislerin kurdelesi 
kesildi. Bakan 
Coşkun ve 
beraberindekiler, fab
rikada incelemelerde 
bulunurken, gizlilik 
prensibi nedeniyle 
basın mensupları 
tesislere alınmadı. 
Bakan Coşkun, 
Bosch Rexroth'un 
açılışının ardından 
Köy Restorant'ta 
İskender Kebap 
yedi ve daha sonra 
Nergis Holding'in 
havaalanından 
kalkan helikopter ile 
Bursa'dan ayrıldı.

çoğunda yabancı isim 
yazılı. Turistik bölgelerde 
ise Türkçe, İngilizce ve 
Fransızca kelimeler birbirine 
karışmış. Ayrıca yabancı 
kelimeleri de doğru 
kullanmıyoruz” dedi. 
Denizli Belediye Başkanı 
Nihat Zeybekci de ortaya 
konulan gerekçelerin hukuka 
uygun olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini ifade 
ederek, “Mümkünse yabancı 
kelimeler olan tek levha, 
tabela, pano kalmasın. 
Dilimize sahip çıkmalıyız. 
Ama aynı zamanda hoşgörülü 
de olmalıyız” diye konuştu.

Kart yuvasını tıkayan 
plastik malzeme ile 
uzaktan kumandayla 
çalışan kamera kayıt 
özellikli fotoğraf 
makinesinden oluşan 
ilginç düzenek, 
banka görevlilerini 
şaşkına çevirdi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, dün saat 13.00 
sıralarında Ataevler 
Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvan'ndaki bir 
bankanın ATM'sinde 
meydana geldi. 
Emek Polis 
Merkezi'nde görevli 
polis memuru Veysi 
Çelik, ATM'den 
para çekmek istedi. 
Ancak kartı sıkışan 
ve parasını çeke
meyen Çelik, tuş 
takımının üst kısmın
da bir düzenek fark 
etti. Durumdan 
şüphelenen Çelik, 
tuş takımın üst 
kısmına kamera 
kayıt özellikli bir 
fotoğraf makinesinin 
yerleştirildiğini 
görünce, hemen 
155 Polis İmdat'ı 
aradı. Banka

Yunan Bursa’da mülk ediniyor
Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Cemil 
Çolak, Bursa’da 
yabancılara yapılan 
taşınmaz satışları 
oranının 10 binde 2 
olduğunu ve bunun 
da 200-250 hektar 
alana karşılık 
geldiğini söyledi. 
Çolak, mülk atım
larının çoğunun 
Yunanlar tarafından 
yapıldığına dikkati 
çekti.
Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Cemil 
Çolak, oda binasında 
düzenlediği basın 
toplantısında yöne
time seçildikleri 
şubat ayından beri 
Bursa'daki plan 
çalışmalarıyla, 
yabancılara mülk 
satışı ile ilgili konu
lar hakkında hazır
ladıkları raporu 
kamuoyuna açıkladı. 

merkezini de a 
rayan Çelik, 
ATM'deki düzenek 
hakkında görevlileri 
bilgilendirdi. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, ilk iş olarak 
ATM'deki kamera 
kayıtlı düzeneği 
söktü. Ardından 
cihazda titiz bir 
parmak incelemesi 
yaptı. Fotoğraf 
makinesindeki 
görüntüler de 
incelemeye alındı. 
Düzeneğin geceden 
kurulduğunu 
tahmin eden polis, 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsız 
ların yakalanması 
için soruşturma 
başlattı.
Bu arada, akıllara 
durgunluk veren 
tuzağı dikkati 
sayesinde ortaya 
çıkaran polis memu
ru Veysi Çelik, 
"Kartım sıkıştı. Daha 
sonra ATM’nin üst 
tarafında farklı bir 
düzenek fark ettim. 
Fotoğraf makinesi 
görünce de hemen 
yetkili ekibe bilgi 
verdim" dedi.

Yabancılara mülk 
satışını oldukça 
objektif ve araştırma
cı bir bakışla yak
laştıklarını söyleyen 
Çolak, söz konusu 
satışların "Doğrudan 
Yabancı Yatırım Ka 
nunu” gereği yaban 
cı yatırımcılar dışın
da herkesin yarar
landığını dile getirdi. 
Ocak 2003'ten Ekim 
2004'e kadar geçen 
22 aylık dönemde 
gelen toplam 3 mil
yar 948 milyon 
dolarlık yabancı 
sermaye nin 2 milyar 
255 milyon dolarlık 
bölü münün, 
Türkiye'de taşınmaz 
mal alımına 
yöneldiğini vurgu
layan Çelil Çolak, 
söz konusu paranın 
da ekonomiye 
katkısı ile istihdama 
yönelme oranının 
çok düşük olduğunu 
dile getirdi.
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Altın Karagöz’de final heyecanı
Bu yıl yirmincisi 
gerçekleştirilen 
Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları 
Yanşması’nda sona 
doğru yaklaşılırken 
heyecan da doruğa 
tırmanıyor.
4 gündür farklı 
noktalarda gösteri 
yaparak form tutan 
ekipler yarışmanın 
5. gününde ilk kez 
jürinin karşısına çıktı. 
Puanlamaya katılan 
17 ülke ekibi ilk ciddi 
sınavlarında; T.C. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Devlet Halk 
Dansları Topluluğu 
Genel Sanat 
Yönetmeni Mustafa 
Turan'ın başkanlığını

yaptığı İtalya’dan 
Nino Lautetta, 
Macaristan’dan 
Janos Musci ile 
Andrea Vincze ve

Belçika’dan Marc 
Thery’den oluşan 
jüriden geçer 
not almak için 
ter döktüler. 
EKİPLER GERÇEK 
YÜZÜNÜ GÖSTERDİ 
Yarışmaya katılan 
17 ekip, Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu’n 
da sırayla sahne 
alarak birinci ola
bilmek için mücadele 
etti. Kura çekimiyle 
belirlenen sıralamaya 
göre; Tataristan, 
Güney Kore, 
Bulgaristan, Kosova, 

Romanya, İspanya, 
Yakutistan, Belarus, 
Macaristan, 
Makedonya, Polonya, 
KKTC, Kazakistan, 
Meksika, Gürcistan, 
Bosna Hersek ve 
Slovakya ekipleri 
sahne aldı.
Daha önce gerçek
leştirdikleri prova 
mahiyetindeki 
gösterilerine oranla 
çok daha disipline 
hareket eden ve 
farklı figürleri 
sergileyen ekipler 
hayranlıkla izlendi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

Kaşe & Cilt &

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 

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 9|
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I ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE 
MUHASEBENİN FİİLEN 

' SEVK VE İDARESİNDEN
SORUMLU OLMAK ÜZERE 

TEKDÜZEN HESAP SİSTEMİNE VAKIF 
BEYANNAME DÜZENLEME BİLGİSİNE SAHİP 

ETA VEYA MİKRO PROGRAMI
KULLANABİLEN

AK Partili
belediyeler yandı

Kadri GÜLER

Güne Bakış

MUHASEBE SO RU M LU S U
VE

BU KONULARDA YARDIMCI OLMAK ÜZERE

MUHASEBE ELEMANI
ARANMAKTADIR

GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT 
PET. OTOM. TAH. TAHL. TİC. LTD. ŞTİ. 
AZOT YOLU KOCA ÇUKUR MEVKİİ NO : 1 

GEMLİK / BURSA
TEL : (0.224) 524 75 00

FAX : (0.224) 524 75 05

K
GEMLİK

■■H GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

I ‘Gemlik Körfez’ internette
r www.gemlikkorfezgazetesi.com

CHP, il ve ilçe 
başkanlıklarından 
AK Partili 
belediyelerin 
yolsuzluklarını rapor 
etmelerini istedi. 
CHP'den yapılan 
açıklamada, 
Genel Sekreter 
Önder Sav ile 
yerel yönetimlerden 
sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Oğuz Oyan 
imzalarıyla il 
başkanlıklarını 
bir genelge gön
derildiği bildirildi 
Genelgede, 
AK Parti

yönetimindeki 
merkezi idarenin 
taşra teşkilatı ile 
yerel yönetimlerin 
yakın takibe alın
ması, iktidar 
partisinin siyasi 
yandaşlarına 
rant aktarımına 
ilişkin Ali Dibo 
örneklerinin 
genel merkeze 
düzenli olarak 
iletilmesi ve 
CHP örgütünün 
yolsuzlukla 
mücadelede etkin 
bir denetleyici 
rol üstlenmesinin 
istendiği kaydedildi

GEMPORT büyürken...
Temel atma töreninde Gemlik Kaymakamı 

Mehmet Baygül ve Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut dan öte yüksek bürokrat yoktu.

Türkiye’nin ilk özel liman işletmecisi olan 
GEMPORT’un kuruluşundan bugüne geldiği 
nokta önemli.

GEMPORT sürekli büyüyor.
Serbest Bölge’nin GEMPORT’un yanıbaşı- 

na gelmesi deniz taşımacılığının gelişmesine 
neden oldu.

GEMPORT’la birlikte Borusan, Gemlik 
Gübre’deki yükleme boşaltma hacimleri de 
gün geçtikçe artıyor.

GEMPORT Kocaçukur adı verilen dar bir 
alanda kurulduğu için bu alanda büyüme 
olanağı yoktu. Bunun için düz alanlarda 
yatırımlarına devam ediyor.

Serbest Bölge yoluna girdiğinizde ticari 
hareketlilik sizi şaşırtabilir.

TIR ve kamyonların biri gidiyor biri geliyor.
Müthiş bir hareketlilik bu..
GEMPORT kavşağı çoğu zaman sıkışıyor.
Liman tamamen konteynerler ile dolu 

olduğu için yeni alanlarda depolama yapma 
zorunluğu duyan işletme, dün temeli atılan 
alanda bu sorunlarını giderecek.

Böylece 250 bin teus olan konteyner sayısı 
600 bine çıkacak. Çok katlı otopark yapımıyla 
da araç elleçleme sayısı 100 binden 250 bine 
yükselecek.

Bu yüzde 150 büyüme demektir.
Limancılık ve buna bağlı olarak taşımacılık 

sektörü gelişirken, bu gelişmeden 
Gemliklilerde yararlanmalıdır. Araca gereçe 
ve inşaata yapılan yatırım kadar insana da 
yatırım yapmayı bu işletmeler unutmamalı.
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Karo atamalarında avnmcılığına son 119ilaçödemekapsamıdı$ındc

Bazı kamu kurumu 
yönetmeliklerinde 
yer alan ve birimler 
itibariyle bütün 
personelin 
görevde yükselme 
eğitim ve sınavına 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
konuya ilişkin 
bir genelge 
yayımladı.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan 
genelgede, 
devlet memurlarının 
liyakat ve kariyer 
ilkeleri çerçevesinde 
yükselmelerini 
sağlamak amacıyla, 
"Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında 
Görevde 
Yükselme ve 
Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair 
Genel Yönetmelik"in 
yürürlüğe konul
duğu ve söz konusu 
Yönetmeliğin 
uygulanmasında 
dikkat edilecek 
hususların

genelgelerle duyu
rulduğu anımsatıldı. 
Son genelgede yer 
alan ".ön eleme 
sınavı yapan kurum
lar, bu sınavı yaptık
tan sonra." ibaresi 
ile bazı kurum 
yönetmeliklerinde 
yer alan ve birimler 
itibariyle bütün 
personelin görevde 
yükselme eğitim ve 
sınavına katılmasına 
engel teşkil eden 
ifadelerin yargı 
kararlarına konu 
olduğu ifade edilen 
genelgede, 
beklenen hedeflerin 
gerçekleşmediği de 
kaydedildi.

Genelgede, 
".ön eleme sınavı 
yapan kurumlar, 
bu sınavı yaptıktan 
sonra." ibaresinin 
yürürlükten 
kaldırıldığı 
belirtilerek, ilgili 
kurum ve kuru
luşların da yönet
meliklerindeki 
aykırı hükümleri 
yeniden düzen
lemeleri istendi. 
Genelgede, şöyle 
devam edildi: 
"Görevde yükselme 
ve unvan değişikliği 
suretiyle yapılacak 
atama işlemleri, 
personelin 
istihdam edildiği 

birimlere göre 
ayrım yapılmadan 
gerçekleştirilecek, 
yönetmeliklerdeki 
bu hususa aykırı 
hükümler yeniden 
düzenlenecektir. 
Kamu kurum ve 
kuruluşları, 
kalkınma plan ve 
programları, ilgili 
mevzuat ve 
benimsedikleri 
temel ilkeler 
çerçevesinde, 
oluşturdukları 
vizyon ve misyonları 
ile stratejik 
hedeflerine uygun 
olarak personelini 
verimli kılmak 
amacıyla hazırlaya
cakları eğitim 
planları doğrul
tusunda hizmet içi 
eğitim yaptıracaklar 
ve tüm personeli 
için eğitimde 
fırsat eşitliğini 
sağlayacak 
tedbirlerin alınması 
hususunda 
gereken hassasiyeti 
göstereceklerdir.'-

Tüm Eczacı işveren
ler Sendikası (TEİS) 
Genel Başkanı 
Nurten Saydan, 
Maliye Bakânlığı'nın 
tasarruf gerekçe
siyle 119 ilacın geri 
ödeme kapsamı dışı
na çıkarılması kararı
na tepki göstererek, 
"Burada amaçlanan 
tasarruf değil, bu 
ilaçların eczane dı 
şında satışına zemin 
hazırlamaktır" dedi. 
TEİS Genel Başkanı 
Saydan, Genel 
Merkez binasında 
düzenlediği basın 
toplantısında Maliye 
Bakanlığı tarafından 
yayımlanan ve 1 
Ağustos 2006 tari
hinde yürürlüğe 
girecek olan genel
gesine tepki göster
di. Türkiye'de son 
yıllarda ilaca ödenen 
paranın israf olarak 
gösterildiğini ancak 
sağlıkta tasarruf ola.- 
mayacağını söyle 
yen Saydan, "Sağlı 
ğın ikinci kalitesi 
olmaz çünkü sağlı 
ğın yerine konabile
cek hiçbir şey 
yoktur" dedi. Maliye 
Bakanlığı'nın

'Maliyet dezavantajı 
getirmesi* sebebiyle 
yayınladığı genelge 
de insan yaşam 
kalitesinin 
tamamen göz ardı 
edildiğini vurgu
layan Saydan, 
listede yer alan 
öksürüp şurubun 
2005 yılında toplam 
ilaç harcamasının 
içinde binde 5'ten 
daha az bir paya 
sahip olduğunu kay 
detti. Saydan, genel
geyle amaçlananın 
tasarruf olmadığını 
iddia ederek şunları 
kaydetti: "Amaçla 
nan, bu listede yer 
alan ilaçların sayı 
sının daha da artı 
rılarak, bunların 
eczane dışında 
satışına ze min 
hazırlanmasıdır. 
Batıda bunun adına 
'OTC denilmektedir. 
Türkçe karşılığı ise 
'Tezgah Üstü Satış 
tır.* Bazı ilaçların, 
eczane dışında mar
ketlerde ve batıdaki 
adıyla 'Drugstare* 
yani 'İlaç dükkan’ 
denilen yerlerde 
satılabiimesine ola 
nak sağlamaktır.”
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Yabancı sermaye girişinde rekor Deyimler tartışma yarattı
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, Türkiye'ye 
giren doğrudan 
uluslararası yatırım 
tutarının, bu yılın 
beş ayında 8,1 milyar 
dolara ulaştığını 
açıkladı.
Sadece Mayıs ayında 
Türkiye'ye gelen 
uluslararası yatırım 
tutarının ise 6,6 mil* 
yar dolar olduğuna 
işaret eden Babacan, 
"bunlar tarihi seviye 
ler, Türkiye tarihinde 
bir rekor" dedi.
Babacan, doğrudan 
yabancı sermaye 
girişindeki seyri 
değerlendirirken, 
1993-2003 yılları 
arasındaki 10 yılda 
Türkiye'ye giren 
ortalama yıllık 
uluslararası yatırım 
tutarının 1,1 milyar 
dolarda kaldığını 
hatırlattı.
Türkiye'de, geç . 
mişteki doğrudan 
uluslararası yatırım 
tutarının 1 milyar 
doları aşmadığını 
hatırlatan Babacan, 
şunları söyledi:

“YapacaManmızı Tirkiye’de IFde göriir"
Türk-İş Genel 
Başkanı Salih Kılıç, 
"IMF'nin istihdam 
artırma önerilerini" 
değerlendirirken, 
"Kazanılmış hakların 
geriye götürülmesi 
durumunda yapacak
larımızı bütün 
Türkiye de IMF de 
görür" dedi.
"IMF'nin istihdam 
artırmaya dönük 
önerilerini" değer
lendiren Kılıç, esnek 
çalışma biçimlerinin 
yaygınlaştırılması, 
asgari ücretin ve 
kıdem tazminatının 
düşürülmesi ve

"Kasım 2002 
seçimlerinin ardın
dan sağlanan güven 
ve istikrar ortamı, 
uluslararası sermaye 
açısından da yeni 
bir dönemi başlattı. 
Ekonomide üst üste 
elde ettiğimiz tarihi 
nitelikteki başarılar, 
yapısal reformlar, 
uluslararası kuru
luşlarla sağlıklı bir 
zeminde yürüt
tüğümüz ilişkiler ve 
Avrupa Birliği katılım 
sürecine girmemiz, 
uluslararası yatırım
ların katlanarak art
masını sağladı." 
Babacan, yatırım
ların, telekomü
nikasyon ile toptan 
ve perakende ticaret 
sektörlerinde yoğun
laştığını da kaydetti. 
Öte yandan cari 
açığının finansmanı 
açısından da doğru
dan yatırımların çok 
önemli olduğunu 
vurgulayan Babacan, 
"Cari açığın finans
manı, doğrudan 
yatırımlarla daha 
sağlıklı şekilde 
sağlanmış oluyor" 

bölgesel asgari 
ücrete geçilmesinin 
istihdamı artıracağı
na ilişkin görüşlere 
katılmadığını bildirdi. 
Kılıç, 1973'ten önce 
kıdem tazminatının 
15 gün üzerinden 
hesaplandığını 
belirterek, "Daha 
sonra kıdem tazmi
natı 30 güne 
çıkarıldı. Türkiye'de 
istihdam artışı da 
oldu, yeni yatırımlar 
da. Dolayısıyla kıdem 
tazminatının yeni 
yatırımların ve istih
damın önünde bir 
engel olduğu görüşü

dedi.
Doğrudan ulus
lararası yatırımların, 
Türkiye 
ekonomisinin 
dışa açık ve reka
betçi yapısını 
güçlendirdiğini 
belirten Babacan, 
"Türkiye, son üç 
buçuk yılda, 
ekonomik potan
siyelini açığa çıkar
mak için eşsiz 
bir fırsat yakaladı. 
Ekonomimiz küresel 
bir güç olma 
yolunda kararlılıkla 
ilerliyor" şeklinde 
görüş bildirdi. 
Yatırım ortamını 
iyileştirmeye 
yönelik önlemlerin 
alındığını ve kurum
sal yapılanmaların 
gerçekleştirildiğini 
belirten Babacan,. 
"Biz bu uzun ve 
zodu sürecin 
henüz başındayız. 
Bu süreç kararlılıkla 
devam edecek. 
Buna rağmen üç 
buçuk yıl içinde 
oldukça sevindirici 
seviyelere 
ulaştık" dedi.

doğru değildir" 
diye konuştu. 
"IMF'nin, çalışanların 
haklarının gasp 
edilmesini istediğini" 
savunan Salih 
Kılıç, "IMF'nin, 
çalışanların 
haklarıyla ilgili 
konulara burnunu 
sokmaması gereki 
yor. Kazanılmış 
hakların geriye 
götürülmesi duru-* 
munda yapacak
larımızı bütün 
Türkiye de IMF de 
görür. İşçiyi sokağa 
çıkmaya tahrik 
ediyorlar" dedi.

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüilatif Şener, 
'Kadının sırtından 
sopayı, karnından 
sıpayı eksik etmeye
ceksin', 'Kaşık düş
manı', 'Eksik etek' 
gibi atasözü ve de 
yimleri sözlük
lerinden çıkaracak
larını açıklayan Türk 
Dil Kurumu (TDK) ile 
bu konuda aynı 
görüşlere sahip 
olmadığını belirterek, 
"Sözlüklerden çıkart
tığınız zaman o 
ifadelerin ne anlama 
geldiğini sonraki 
kuşaklar nereden 
öğrenecek?" dedi. 
Bakan Şener, TDK'nin 
74. kuruluş yıldönü 
münü nedeniyle TDK 
Konferans Salonu'n 
da düzenlenen törene 
katıldı. Tören 
öncesinde gazeteci
lerin sorularını yanıt
layan Şener, TDK'nin, 
'Kadının sırtından 
sopayı, karnından 
sıpayı eksik etmeye
ceksin', 'Kaşık düş
manı', 'Eksik etek' 
gibi atasözü ve dey
imleri sözlüklerinden 
çıkarma kararını nasıl 
değerlendirdiği sorul
duğunda şunları 
söyledi: 
"İnsanların duygu ve 
davranışlarında 
yüzyıllar boyu 
değişimler olmuştur. 
Dünyayı ve olayları 
algılama biçiminde de 
değişiklikler olmuş
tur. 15. yüzyıldaki 
insanın duyarlılık
larıyla günümüz 
insanının duyarlılık
ları farklıdır. Dünyayı, 
kendini ve etrafını 
anlama ve yorumla
ma biçimi farklıdır. 
Bu farklı dönemlerde 
insanlık kendi 
duyarlılığına, algıla
ma biçimine uygun 
farklı kavramlar üret
mişlerdir. Bu kavram
lar da dillere yer
leşmiştir. İncelediği 
miz zaman tüm 
dünya ülkelerindeki

ifade biçimlerine 
girdiğiniz zaman kimi 
zaman kadınları, kimi 
zaman erkekleri 
rahatsız eden 
kavramların dile 
girdiğini görürüz. 
Bunların yazılı 
metinlerde de yer 
almasını doğal 
karşılamak lazım. 
Çünkü ben bugünün 
insanı olarak 50 yıl 
öncesine ait bir kitabı 
okurken, belli bir ke 
simi rahatsız etse de 
oradaki kavramın ne 
anlama geldiğini 
bilmeliyim. Ben, 
kadını veya erkeği, 
bazı kesimleri rahat
sız eden ifadelerin, 
günümüzdeki sözlük
lerde bulunmamalıdır 
diye bakmıyorum. Bu 
konuda belki de Türk 
Dil Kurumu ile aynı 
düşünmüyorum. 
Kavramların, 
ifadelerin ve deyim
lerin hep korunması 
lazım. Çağdaş bir 
insan olarak ben bu 
ifadeleri kullanmıyo
rum. Ama bir kitap 
okuduğum zaman, o 
dönemde kullanılan 
ifadeler o kitaba yer
leşmiş. Sözlüklerden 
çıkarttığınız zaman o 
ifadelerin ne anlama 
geldiğini ben veya 
benden sonra gelen 
kuşaklar nereden 
öğrenecek?" 
Bakan Şener, tele
vizyonda izlediği 
Charles Dickens'ın 
romanından uyarla
ma, 19. yüzyıl 
Avrupa'sını anlatan 
filmde; insana ve 
çocuğa bakışın çok 
geri olduğunun 
işlendiğini vurgula
yarak, "Şimdi bunları 

filmlerden çıkaralım 
mı? Zaten zihinleri 
miz ve algılama 
düzeyimiz geliştikçe 
onlar antik kavram
lar, itibar etmediği 
miz sözcükler olarak 
kitapların sayfaların
da kalacaktır" dedi.
Zihinlerin temiz 
olması gerektiğine 
inandığını ifade eden 
Bakan Şener, "Özel
likle erkek merkezli 
bakıştan kurtulaca 
ğız. Toplumda eğer 
erkek kültürü hakim 
se ve bu erkekçi 
bakış tarzı da toplu 
mun genel kültürü 
haline dönüşüyorsa 
sorun buradadır. 
İnsancı bir bakış açısı 
gerekiyor" şeklinde 
konuştu.
Programa katılan 
TDK Başkanı Prof. Dr. 
Şükrü Haluk Akalın 
ise bu konudaki 
soruyu yanıtlarken, 
"Türk kültürüne, 
geleneklerine ve 
inançlarına uygun 
olmayan, aykırı olan 
deyimlerimizi ciddi 
olarak gözden geçire 
rek sözlüklerimize 
almayacağız. Böylece 
gençlerimize yol gös
terici olacağız" dedi. 
Konuya ilişkin çalış
manın 1-2 yıl içinde 
sonuçlanacağını açık
layan Akalın, "Zaten 
sözlüğümüzde bun
ların büyük bölümü 
yok. Meraklıları tarihi 
dönemdeki sözlüklere 
bakarak bu kelime 
lerin veya deyimlerin 
anlamlarını bulabilir
ler" diye konuştu.
Bu arada, TDK'nin 74. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle düzenlenen 
tören, protokol 
konuşmaları ve 
sanatçı Kenan Işık'ın 
söyleşisiyle devam 
etti. Tören sonunda 
Bakan Şener ve 
Akalın, TDK'nin inter
net ortamında oluş
turduğu 'Bilim ve 
Sanat Terimleri Ana 
Sözlüğü'nü hizmete 
açtı.

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...
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“Hayat böyle gitmez” 
diyorsanız, yaşamayı deneyin
Bu ne ya... hayat hep 
böyle mi gidecek? 
Yok, bu çekilir şey 
değil! Her yer insan 
dolu... ama kimse 
yok! Doğru düzgün 
kız/ erkek yok!... 
Paylaşım yok! 
Yurtdışına mı git
sem?! Türkiye'ye mi 
dönsem?! Alan mı 
değiştirsem?! 
Öteki işe mi girsem... 
Evet tahmin ettiğiniz 
gibi bu kez yazımın 
konukları üniversiteyi 
bitirmiş veya bir 
meslek sahibi olmuş, 
hatta bir iş de bula
bilmiş (Türkiye'de 
üniversite mezunu 21- 
26 yaş arası gençlerin 
%36'sı işsiz), çoğun
luğu henüz evlen
memiş genç insan
lar... Psikolog Yeşim 
Akbulut yazdı. 
Sabah erkenden 
kalkılıp işe gidiliyor. 
Bütün gün yoğun bir 
tempoyla çalışılıyor. 
Tempo önemli; zira 
rekabet felaket! 
Ayrıca kapıda sizin 
yerinizde olmayı 
düşleyen bir sürü 
insan var. Akşam 
kafanız fokurdayan 
bir kazan halinde eve 
dönmeye çalışıyor
sunuz; büyük şehird
eyseniz trafik de 
cabası. Belki ve en iyi 
ihtimalle spor yapılıy
or ya da hiçbir şey 
yapılmıyor! Hala anne 
yemeği yiyorsanız 
sorun yok; ama tek 
başınıza yaşıyorsanız 
ya da evliy 
şeniz o da dert... don
muş gıdalar ve mikro
dalga marifetiy le o işi 
de hallediyorsunuz iyi 
kötü!
Sonra sizi dürtükle 
yen, belki çalışmanız, 
okumanız gereken 
tüm materyallere 
karşı en sıkı(!) 
seçeneğin karşısına 
yayılmış buluyor
sunuz kendinizi! 
Ekrandan akan saç
malıklardan içiniz 
bunalıyor. Acaba 
dışarı mı çıksanız? 
Aman çıkıp da n’apı- 
caksınız... hem kimin
le?! Boşuna bir sürü 
de para... Evliyseniz 
belki sizin gibi yeni 
evli bir çifte gide
bilirsiniz... ama şimdi

onlar da... En iyisi şu 
maillerinize bir bakın, 
belki... derken bir de 
bakmışsınız geçmiş 
gitmiş akşam yanı 
başınızdan. "Zaten 
yapacak bir şey de 
yok; bari dinleneyim" 
der yatarsınız. 
Olmaz. Genç ve 
doğru kanala akıtıl
mamış enerjiniz, 
uykuda bile sizi rahat 
bırakmaz. Sabah yine 
yorgun uyanırsınız. 
Suratsız suratınıza 
bakmadan makya
jınızı yapar traşınızı 
olursunuz... doğru 
işe! Hafta sonu sev
inçlerinizle yapılan 
planlar, beklenti
lerinizin (ve tabii 
eğlenme açlığınızın) 
büyüklüğünden daha 
güdük kalır çoğunluk
la! Evliyseniz bütün 
hafta üreyerek sizi 
bekleyen ev işleri 
üzerinize yürür. 
"Annemlere gitsek 
mi!"...ler vs. vs. 
Pazartesi sendromu 
basmış bir Pazar 
gününün ardından 
gene pazartesi..
Yeni bir iş!.. (Bunun 
yenibireş versiyonu 
da var mı?!) 
Canınızı sıkmak için 
anlatmadım elbette 
bu hikayeyi; sadece 
sizlerden geleni ve 
gözlemlerimi size 
yansıttım yeniden... , 
yeniden birlikte 
bakalım istedim. 
Evet, siz artık genç 
bir erişkinsiniz.
Tüm yaptıklarınızdan 
ve yapmadıklarınız
dan kendiniz 
şorumlusunuz. 
Öğrenecekleriniz 
bitmediyse de artık 

öğretensiniz. 
Tüketiciliğiniz 
bitmediyse de artık 
üretensiniz.
Kararsızlıklarınız 
hep olacaksa da 
artık kararları 
sorulansınız. 
Artık başarı ve 
başarısızlıklarınız 
sınav kâğıtlarına 
değil, doğrudan 
size, hayatınıza 
yazılmakta! Üstejik 
kişiliklerinize ince 
ince işlenmiş bir 
en iyisini yapma 
dayatması da 
Demokles'in kılıcı 
gibi tepenizde 

sallanmakta. 
En iyisi denen şey, 
eşeğin (tabirimi 
mazur görün!) bur
nunun ucunda sal
lanan havuçtan başka 
bir şey değildir. 
Daima ona ulaşmak 
için yürünür! Ve 
yapılan şey, her 
defasında daha bir 
iyiye yaklaşıktır. 
Oysa çoğunuzun 
en iyisini yapamamak 
endişesiyle hiçbir 
şey yap(a)maz 
hale geldiğinizi 
biliyorum.
Tanrıcılık oynamayın 
arkadaşlar; iyi ya da 
kofu iter eyıbrtT ÖıT 
sonrakine yol açar, 
unutmayıp<Onemli 
olan ders almaktır. 
Arabanızı çarp
mışsanız, daha 
dikkatli araba 
kullanırsınız! 
Kaza yapmamanın, 
hiç hata yapmamanın 
koşulu ise, hiç 
araba 
kullan(a)mamaktır! 
Tabii ölmemeye 
dikkat!
Karar mekaniz
malarınızı çalıştıran 
birçok unsurdan biri 
değerlerdir. Kulübe 
mi yoksa meyhaneye 
mi gideceğiniz, 
kahve mi çay mı 
içeceğiniz, onu mu 
yoksa bunu mu 
istediğiniz sizin 

KİM olduğunuza, 
hangi değerlere 
sahip olduğunuza 
bağlıdır. Eğer 
kararlarınızı bulun
duğunuz koşulların 
zorluklarına göre 
almaya çalışıyorsanız 
yandınız!

Parkelerinizi korumanın pratik yolları
Parkelerin 
görünümünü koruya
bilmek ve ömrünü 
uzatabilmek için 
yapılması gereken bir 
takım işlemler 
olduğunu belirten 
uzmanlar, bu pratik 
işlemler uygulanarak 
çok başarılı sonuçlar 
elde edilebileceği 
görüşünde birleşiyor. 
Uzmanlara göre, 
parkenin en büyük 
düşmanı su. Suya 
maruz kalan parkenin 
parlaklığını kısa 
sürede yitireceğini 
belirten uzmanlar, 
"Elbette ki asıl zarar 
sadece parlaklığının 
gitmesi olmayacaktır. 
Su ile temas net
icesinde parkenizde 
kabarma gibi türlü 
hasarlar oluşacaktır 
Bu nedenle, park
enizin üzerine su 
dökülmesi durumun
da, yumuşak ve kuru 
bir bezle hemen kuru
layın. Dökülen suyun 
parkeniz üzerinde 
kalmasına izin ver
meyin ve asla ıslak

bir bezle temizle
meyin. Burada dikkat 
etmeniz gereken 
nokta, dökülen suyun 
daha fazla yayılma
ması için, suyu 
kenarlardan başla
yarak ortaya 
doğru silmenizdir" 
uyarısında bulunuyor 
Uzmanlar, buharlı 
temizleme 
makinelerinin parke 
ler için kullanılabile
ceğini belirterek, 
makinenin parkeye 
uygun olup 
olmadığının mutlaka 
sorulması gerektiği 
görüşünde. Bazı mod
ellerin, parke için özel 
olarak tasarlanırken, 
bazı modellerin ise 
faydadan çok zarar 

getireceğini belirten 
uzmanlar, "Parke 
cilanız aşınmış 
veya çizilmiş ise, 
buhar ahşap 
tabakalar arasına 
sızarak parkenize 
hasar verecektir. Kir 
ve toz da su kadar 
parkenize zarar vere
bilir. Kir ve tozun 
bıraktığı izler, ahşap 
zeminin parlaklığını 
bozar ve ancak 
yeniden cilalanarak 
onarılabilecek çizik
lere neden olur. 
Bu nedenle 
parkelerinizi düzenli 
olarak süpürün, 
ancak bu işlemi 
yaparken parkenizi 
çizmeyecek bir 
aparat kullanın.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Piaka, 

Ruhsat, Fennî 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

KAYIP
Gemlik 

İlçe Trafik 
Müdürlüğü’nden 

aldığım 
E sınıfı 

sürücü ehliyetimi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
MEHMET GÜN

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com

BAYAN HASTAYA BAKACAK 
BAYAN HASTA BAKICI 

ABANIYOB
Mür. Tel : 513 26 10

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sağlıklı zayıflamanın yolları Sıcak çarpmasına karşı uyarı
Uzmanlar, bilinçsizce 
yapılan sağlıksız 
zayıflama diyetlerinin, 
kısa ve uzun dönemde 
bireyde çeşitli sağlık 
sorunlarına yol aça
bileceğine dikkat 
çekiyor. Bu nedenle, 
Sağlık Bakanlığı Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel.Müdürlüğü 
Gıda Güvenliği Daire 
Başkanlığı tarafından, 
sağlıklı bir zayıflama 
diyetinin taşıması 
gereken özellikler 
açıkladı.
Harcanandan fazla 
enerji alımına bağlı 
olarak oluşan bir 
sağlık sorunu olan şiş
manlığın oluşumunda; 
aşırı yeme, fiziksel 
aktivite azlığı, psikolo
jik bozukluklar, 
metaboiik veya hor- 
monal bozukluklar 
önemli rol oynuyor. 
Günümüzde tüm 
dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de şişman
lığın görülme sıklığı 
giderek artarken, 
bireyler şişmanlıktan 
kurtulmak için çeşitli 
zayıflama diyetlerine 
yöneliyor. Bilinçsizce 
yapılan diyetlerin 
çögü, Kısa ve üzün 
dönemde bireyde 
çeşitli sağlık sorunları
na yol açıyor. Sağlık 
Bakanlığı Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Gıda 
Güvenliği Daire 
Başkanlığından 
edinilen bilgiye göre, 
vücut ağırlığının

denetlenmesinde, bir 
başka deyişle şişman
lığın kontrol altına 
alınmasında temel 
ilke, besinlerle vücuda 
alınan enerji ile günlük 
hayatta harcanan 
enerjinin dengede 
tutulması olarak belir
tiliyor. Zayıflama diyet
lerinde temel ilke ise, 
besinlerle vücuda 
sınırlı enerji alınmasıy
la birlikte vücudun 
ihtiyacı olan besin 
öğesi gereksinim
lerinin karşılanması. 
Sağlıklı zayıflama 
diyetleri oluşturu
lurken işte bu ilke göz 
önünde bulundurul
malı ve diyetler doktor 
kontrolü, diyetisyen 
gözetimi altında uygu
lanmalıdır. Sağlıksız t 
zayıflama diyetleri 
ise sadece vücudun 
düşük enerji almasını 
sağlarken, vücudun 
ihtiyacı olan karbon
hidrat, protein, yağ, 
vitamin, mineraller ve 
benzeri besin öğelerini 
yeterli ve dengeli bir ' 
şekilde karşılayamı 
yor. Bu nedenle de 
kısa ve uzun dönemde 
bireyde çeşitli sağlık 
sorunlarına yol açıyor. 
Baş ağrısı, kon

santrasyon bozukluğu, 
sinirlilik, yorgunluk, 
bulantı, kusma, ishal, 
kabızlık, safra ve 
böbrek taşı, kalp rit
minde bozukluk, tan
siyon düşüklüğü, 
adet düzensizliği, 
ciltte kuruma, saç 
dökülmesi gibi sağlık 
sorunları, sağlıksız 
zayıflama diyetlerinin . 
sonuçları arasında 
yer alıyor.
Sağlıklı zayıflamak 
için, kısa sürede hızlı 
kilo kaybı sağlayan, 
çok düşük enerjili şok 
diyetler ve tek tip 
besine dayalı diyetler
den kaçınılmalı, doktor 
veya diyetisyen 
tarafından bireye özgü 
olarak hazırlanan, haf
tada 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, 
cinsiyeti, mesleği, 
mevcut hastalıkları, 
beslenme alışkanlık
ları gibi faktörler 
göz önünde bulun
durulmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, sıcak 
çarpmasından korun
mak için güneşin dik 
geldiği saatlerde açık
ta bulunulmaması ve 
denize girilmemesi, 
şapka, güneş gözlüğü 
ve şemsiye gibi güneş 
ışığından koruyacak 
aksesuarlar kullanıl
ması, açık renkli, hafif 
ve dar olmayan 
kıyafetlerin tercih 
edilmesi ve günde en 
az 2 litre sıvı alınması 
gerektiğini bildirdi. 
Bakanlık, yaz mevşimi 
ile birlikte artan sıcak
lıkların sebep olduğu 
rahatsızlıklar ve bun
lardan korunma yolları 
konusunda vatan
daşlara uyarılarda 
bulundu.
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, yaz 
mevsimi ile artan hava 
sıcaklıklarının insan 
sağlığını tehdit ettiği, 
özellikle sıcak havalar
la birlikte; bebek, 
çocuk, yaşlı ve 
hamileler ile tansiyon, 
kalp ve şeker hastalığı 
gibi kronik hastalıkları 
bulunan kişiler başta 
olmak üzere herkes 
için ciddi sağlık 
sorunlarının ortaya 
çıktığı vurgulandı. 
Görülen rahatsızlık
ların başında; sıcak 
çarpmaları, gıda 
zehirlenmeleri ve sıvı 
kaybına bağlı rahatsı
zlıklar geldiği belirtilen 
açıklamada, bilinç 
kaybı ve ölümle 
sonuçlanabilecek olan 
bu olumsuz etkilerden

alınacak bazı tedbirler 
ile korunmanın 
mümkün olduğunun 
altı çizildi.
Açıklamada, açık alan
larda dolaşanlar ile 
özellikle sahil böl
gelerinde tatil yapan 
vatandaşların ısı ve 
nem artışı ile birlikte 
vücut ısısının ayarla 
namaması sonucu sı 
cak çarpmasına maruz 
kaldıkları belirtildi. 
Sıcak çarpmasının 
güçsüzjük, yorgunluk, 
baş dönmesi, bol ter
leme, adale krampları, 
davranış bozukluğu, 
sinirlilik, solgun ve 
sıcak deri, mide kram
pları, kusma, bulantı, 
hızlı nabız, bilinç 
kaybı ve.hayal görme 
belirtileriyle ortaya 
çıktığı kaydedilen 
açıklamada, sıcak 
çarpmasına maruz 
kalanlar için yapılması 
gerekenler ise şöyle 
sıralandı: 
-Hasta serin ve 
havadar bir yere alınır, 
-Giysiler çıkarılır, 
-Sırt üstü yatırılarak, 
kol ve bacaklar 
yükseltilir, 
-Bulantısı yoksa ve 
bilinci açıksa su ve 
tuz kaybını gidermek 
için 1 litre su -1 çay 
kaşığı karbonat -1 çay 

kaşığı tuz karışımı sıvı 
ya da soda içirilir. 
Vatandaşların sıcak 
çarpmasından korun
ması için yapması 
gerekenlerin de belir
tildiği açıklamada, bu 
olumsuzluklara maruz 
kahnmaması için 
vatandaşların özellikle 
güneşin dik geldiği 
saatlerde (saat 11.00 
ile 16.00 arasında) 
açıkta bulunmamaları 
ve denize girmemeleri, 
çıkılacaksa, özellikle 
şapka, güneş gözlüğü 
ve şemsiye 
gibi güneş ışığından 
koruyacak aksesuarlar 
kullanmaları, dar 
kıyafetler yerine terlet
meyen, açık renkli ve 
hafif giysileri tercih 
etmeleri, doğrudan 
güneş ışınlarına 
maruz kalmamaları, 
kapalı mekanların 
düzenli aralıklarla 
havalandırılmasına 
özen göstermeleri ve 
sıvı kaybını önlemek 
için günde en az 2 
litre sıvı almaya 
dikkat etmeleri 

gerektiği bildirildi. 
Açıklamada, sıvı 
ihti yacını karşılamak 
için başta su olmak 
üzere süt, ayran, 
taze sıkılmış meyve 
suları, bitki ve meyve 
çayları tercih 
edilmesi önerildi. 
Bebekler ve çocuklar 
sıvı kayıplarını ifade 
edemeyebilecekleri 
için anne-babaların 
daha dikkatli olmaları 
için uyarıldı.

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

TEKAnza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 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 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20,

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 82 GEMLİK 

Tel: 514 63 64

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2491 

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 ..............
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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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ilgilenmeye geliyoruz...
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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 __________

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, okumayı teşvik etmek amacıyla 10 bin kitap dağıtacaklarını söyledi

AKP’den her eve Mı kitap kampanyası
Biye'de 1 kişiye bir kitap düçliijünii söyleyen İçe BaşkanıEnver^hin,evveişyerlerinigezerel()ldtapdağM

Her eve bir kitap
Türkiye okuma fakiri bir ülke..
Nüfusuna oranla basılan yazılı eserler batılı 

ülkelere göre çok geride..
Gemlik’te ciddi bir kitapçı dükkanının olmaması 

düşündürücü değil mi sizce?
İlçemizde okunan gazete sayısının 3 bin 

civarında olduğunu biliyor musunuz?
Bir simit parasına satılan gazeteler bile okun

mazken, AKP’nin “Her eve bir kitap’’ kampanyası 
açması güzel bir davranış.. Devamı sayfa 7’de

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah. 
Bayta; Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

OlgunlarTurnuvası’nın
galibi Güzel Nakliyat oldu

Enver ŞahijpJ

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce organize 
edilen geleneksel Kaymakamlık Kupası Ol 
gunlar Futbol Turnuvası final maçı ile sona 
erdi. Kupanın sahibi Güzel Nakliyat oldu. 6’da

AKP ilçe binasında kampanya 
yı bir basın toplantısıyla açan 
İlçe Başkanı Enver Şahin, yap
tığı konuşmasında bir toplu 
mun gelişmesi ve yükselmesi 
için en önemli adımın okumak 
olduğunu söyledi. Sayfa 3’de

Büyükşehir'den Kurşunlu’ya
Belediye Otobüsü Haberi sayfa 7’de

©ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile boşlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtlan 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

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,
İ ! mİ ' İl

■I YILI ÜCRETLERİMİZ

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarım asla unutmaz, 
Sürekli eğitim ilkesi 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....

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 Eğitlm-öğretlm, 
yemek, servi» ve KDV dahildir

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:buraa@birey.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Cumhuriyet ve Mithat Giyim...
Türkiye 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı 

ile birlikte hızlı bir kalkınma atağı başlat
mıştı.

Devlet, özel sektör, devlet destekli özel 
sektör olarak üç ayrı kulvarda koşan ekono
mi hem kendini hem de ülke insanını 
geliştiriyordu.

Özellikle devletin işlettiği adına KİT 
denilen Kamu İktisadi İşletmeleri sosyo
ekonomik ve kültürel anlamda ülkenin loko
motifiydi.

Türkiye’de Cumhuriyet’le birlikte gerçek
leşen devrimler yeni anlayışları gündeme 
getiriyor, o günlerde kurulan işletmeler 
bugün dünyanın tanıdığı markaların 
önsözünü oluşturuyordu.

Giyim sektöründe öncü kuruluşlardan 
Mithat da Cumhuriyet’le birlikte doğup 
büyüyen firmaların ilklerinden.

1923’te Cumhuriyet ilan ediliyor.
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 14 yaşında 

bir delikanlı olan Mithat’ın beyninde yeni 
kıvılcımlar çakıyor.

Kılık Kıyafet Devrimi Mithat Gürsoy’un 
önüne yeni bir ufuk açıyor.

Anadolu’nun bağrından kopuyor..
Aksaray’da başladığı terziliği Londra 

Tailor and Cutter Akademisi’nden aldığı 
diplomayla taçlandırıyor.

1937 yılında Ankara’da “tüccar terzi” 
olarak uzun bir yolculuğa çıkıyor.

Oğlu Tahir Gürsoy, Mithat Bey’in “başarı 
yolculuğunu” şöyle tanımlıyor:

“Babamın mesleki yaşamı Cumhuriyet’in 
en önemli devrimlefinden biri olan Kılık 
Kıyafet Devrimi ile başlamıştır. Kurduğu fir
manın gelişimi ise Cumhuriyet’in ve 
ekonomik yaşamın gelişimine tamamen 
paraleldir.”

Evet..
Cumhuriyet Türk İnsanının genlerinde 

olan hırs, azim ve isteği de ortaya çıkardı.
Başarıyı hazırlayan bu ana etkenler 

Kurtuluş Savaşını’nın kazanılmasında da 
büyük paya sahipti.

Tahir Gürsoy babasını ve Mithat Giyim’i 
anlatırken üzerine basa basa şu saptamada 
bulunuyor:

“Babam M.Mithat Gürsoy, dedemin elini 
öpüp Ankara’ya gitmek için izin aldığında 
sadece dört şeye sahipti:

Özgüven, hırs, çalışkanlık ve bunları 
çerçeveleyen irade ve iman gücü. Bu özellik
lere sahip olmanın, insanların yaşam 
bilançolarında ne denli önemli sonuçlar 
getirebileceğine babam en iyi örnektir.

Ben inanıyorum ki toplumu ayakta tutan 
temel güç, sıradan saydığımız ve sandığımız 
insanların ve onları yetiştiren anne ve baba 
ların yani isimsiz kahramanların eseridir.

Kötü günlerde umutlarını hiç yitirmeden 
büyük bir azim, tevazu ve inançla aileleri ve 
toplum için çalışan bu insanlar bence 
Türkiye’nin gerçek sahipleridir. Büyük 
Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği kuşak 
asıl bu kuşaktır.”

Haksız mı ?
Bugün başımıza gelenler, Türkiye’nin 

içine düştüğü açmaz Cumhuriyet Kuşağı ve 
bugünkü kuşak arasındaki farklılığın somut 
bir göstergesi değil mi?

GEMLİK

■■■i GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Gübre’nin İznik Gölü’nden gelen su boru hattı çürüdü

400 metre boru değiştirildi

Gemlik Gübre Sanayi 
A.Ş. işletmesine 
İznik Gölü’nden 
gelen proses suyu 
boru hattında mey
dana gelen çürüme 
nedeniyle Umurbey 
Kavşağı’nda 
400 metre uzun
luğunda boru 
hattı yenileniyor. 
Gemlik Gübre San. 
A.Ş. ilgililerinden 
aldığımız bilgilere 
göre, 30 yıl önce 
İznik Gölü’nden su 
getirmek için 
döşenen boruların 
eskimesi nedeniyle 
yer yer patlamalara 
neden olduğu 
bildirildi.
Umurbey Kavşağı’n 
da patlayan borunun 
yerine 400 metre 
uzunluğunda 800 mm 
çapında yeni bir hat 
döşenmesi için 10 
gündür çalışma 
yapan Gemlik Gübre 
teknik elemanları, 
çalışmaların birkaç 
gün içinde

tamamlanacağını 
bildirdiler.
Kendi olanaklarıyla 
yapılan çalışma ile 
hattın değiştirilmekte 
olduğunu söyleyen 
Amonyak Bölümü 
Genel Müdürü 
Hayrettin Derici 
"Yolda boru 
çalışmaları nedeniyle 
trafiğin aksamaması 
için her türlü

önlemi aldık. 
Vatandaşlara 
sıkıntı yaratmadan 
işlerimizi 
tamamlama 
noktasına geldik. ” 
dedi.
Eski hattına 
dokunmadıklarını, 
yeni bir boru 
hattı oluşturduklarını 
söyleyen Derici, 
"Eski hat kritik

bir bölgede 
delinmiş. 
Bunun yenilenmesi 
gerektiğini 
düşünerek 
çalışmalara başladık. 
Çalışmalara 
başlamadan 
önce kavşağın 
haritaları çıkararak 
işe koyulduk 
ve sona yaklaştık." 
şeklinde konuştu.

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM : (0.542) 726 18 23

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOY

www.elkoyun.comwww.tema.org.tr

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.elkoyun.comwww.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, okumayı teşvik etmek amacıyla 10 bin kitap dağıtacaklarını söyledi I YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.comiftn we lıiı İtila tabası

AKP Gemlik ilçe 
Başkanlığı bu yıl da 
“Her eve bir kitap” 
kampanyasını başlattı. 
AKP ilçe binasında 
kampanyayı bir basın 
toplantısıyla açan ilçe 
Başkanı Enver Şahin, 
yaptığı konuşmasında 
bir toplumun gelişmesi 
ve yükselmesi için en 
önemli adımın okumak 
olduğunu söyledi. 
Şahin, "Okumaya ne 
kadar önem verir ve 
teşvik edersek, o 

' ülkenin bilgili insan
larıyla da muasır 
medeniyetler

’ seviyesine çıkmada 
en temel ve sağlam 
başlangıç elde 
edilmiş olur.” dedi. 
Şahin, verdiği 
örneklerle gelişmiş 
ülkelerde kişi başına 
yıllık kitap aliminin 100 
dolar, Türkiye de 10 
dolar düştüğünü, . 
üniversiteli oranı 1965 
yılına göre 14 kat art
masına karşın, okuma 
oranının artmadığını, 
dünyada okuma 
oranında I73 ülkenin 
86. sırasında olduğu
muzu, Fransa’da kişi 
başına 7, İşveç’te 
10, Japonya’da 25, 
Türkiye’de ise 7 kişiye 
ancak bir kitabın

H

Ozvurt re Demirel tıazetemizi ziyaret etti
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekilleri Prof. 
Dr. Mustafa Özyurt 
ile Kemal Demirel, * 
gazetemizi ziyaret 
ederek, gazetemiz 
sahibi Kadri 
Güler ile görüştü. 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdem 
Akyürek, ile yönetim 
kurulu üyeleri, 
CHP Osmangazi ilçe 
Başkanı ile birlikte 
gazetemizi ziyaret 
eden Özyurt ve 
Demirel, yerel basının 
sorunlarını öğrenmek 
istediklerini belirterek, 
ilçedeki olayları en iyi 
takip eden kişilerin 
yerel gazeteciler 
olduğunu söylediler. 
CHP Milletvekillerinin 
Gemlik’e sık gelerek, 
ilçenin sorunlarını 
TBMM’ye kadar taşı
manın önemli olduğu 
nu söyleyen gazetemiz

AK PARTİ

düştüğünü söyledi. 
Okuma alışkanlığı 
olmayan ve okumayı 
sevmeyen bir toplum 
olduğumuzu belirten 
Enver Şahin, 
"Bursa Milletvekilimiz 
Zafer Hırdıroğlu bu 
kampanyaya desteği 
sürekli hale getirdi. 
Sponsor firmaların 
katkılarıyla 10 bin adet 
kitap sağladık ve evlere 
ve işyerlerini tek tek 
dolaşarak bu kitapları 
dağıtacağız.
Kültürlü bir toplum 

sahibi Kadri Güler, 
her gün büyüyen 
ilçede ciddi hizmet 
sorunlarının bulun
duğuna dikkat çekti. 
Ulusal ve yerel basının 

olmayı arzulamaktayız. 
Okumayı teşvik 
amacıyla "Gemlik’te 
her eve bir kitap” 
sloganıyla hedefimiz 
her eve ulaşmak ve 
bu alışkanlığın evin 
tüm fertlerinde 
hayata geçirmektir. 
AKP İlçe teşkilatı 
olarak karanlıktan 
aydınlığa çıkmanın 
insan kültürünün 
gelişimi ve iletişimi 
daha iyi bir demokrasi 
anlayışının yaygınlaş
ması için ‘Bugün 

resmi ilanların 
kesilmesi konusunda 
hükümetin 
çalışmalar yaptığını 
duyduğunu 
söyleyen Güler, 

bir kitap okuyorum. 
Yarınlarımıza 
daha iyi bakıyorum. ’ 
düstürumuzdur." 
şeklinde konuştu. 
Sporsor firmalardan 
sağlanan Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin’in 
yazdığı "Bursa İkindi
leri”, "Öğrencilerimize 
Başarı Yollan" adlı 
kitap ile Necmi 
Gürsakal’ın 
"Benim Buralarım” 
adlı kitaplar 
dağıtılacak.

"Bu durum yüzlerce 
yerel gazetenin 
kapanmasına yol açar. 
TBMM’de bu konunun 
takipçisi olmanızı 
bekliyoruz” dedi.

Meclis tatilde !...
Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi 

ifadeleri ile çok çalışıp, dönemlerini kap
atıp tatile girdi..

Pek çok yasa çıkardılar bu doğru....
Ama çıkarılanların çoğu bizim 

toplumuza uymayan, Avrupa Birliği’nin 
istediği-bastırdığı yasalar..

Bu yasalar bize birkaç gömlek büyük 
geliyor...

Toplum için yararlı olacağına, bir düzen 
kuracağına kaos yaratıyor..

Türkiye suçlular cenneti oluyor...
Çıkardıkları yasaların bir bölümü 

Cumhurbaşkanı Sezer tarafından geri gön
derildi. Çünkü Anayasa ile çelişiyordu, 
hukuksuzdu, eşitlik ilkelerine aykırı idi. 
Geri çevrilenlerin bir bölümünü düzelttiler, 
bazılarını inadına aynen ve bir kez daha 
geçirdiler..

O zamanda yasa gereği Cumhurbaşkanı 
na onay vermek dışında yapacak bir şey 
kalmıyor. (Anayasa mahkemesine gidiliyor)

O da bazılarını Anayasa Mahkemesine 
gönderdi.

Aylar, yıllar sonra mahkeme karar verir
ler...!

Aslında meclis AK parti grup toplantısıy
dı. İktidarın elinde büyük çoğunluk vardı. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayacak 
biçimde seçimde yüzde 34 oy alıp, meclis 
te yüzde 66 oranda millet vekili ile temsil 
ediliyorlar. İstediği her yasayı, istediği 
biçimde geçiriyor.

Her kararı alabilecek çoğunluk...(Türban 
yasası çıkarsaya görelim.)

Yasanın sonuna bir madde ekleniyor, 
birilerine avantaj sağlanıyor.

Bir çok milletvekili olan bitenden haber
siz...

Çok zaman genel kurul salonu boştur.. 
Olanlar da sohbet ediyor, uyukluyor ,cep 
telefonu ile konuşuyordu. Kuliste çay 
-kahve muhabbeti daha çoktur. Kürsüde 
birileri konuşuyor? Ne diyor, neyi savunu 
yor, haklı mı haksız mı? Bunlar önemli 
değildi...

Oylama yapılacağı zaman kulise haber 
salınıyor, çay-kahve içenler koşarak gelip; 
başkanın “oylarınıza sunuyorum, kabul 
edenler, etmeyenler” “kabul edilmiştir” 
basmakalıp sözleriyle oy veriyorlar..

Peki onlar neye oy veriyorlar?.. İnanın 
bunu çoğu bilmiyor. Kaldır-indir elini..

Onlara ne emir verilmişse, bilmeden oy 
veriyorlar..

Devletin ve milletin çıkarı, akıl -vicdan, 
eleştirme hakkı. Hepsi unutuluyor.
Robot gibi ellerini kaldırıp,indiriyorlar., ikti
dar milletvekillerinin pek çoğunun yaptığı 
iş takibi, tanıdıklarını torpille işe yer
leştirme, istedikleri yere tayinini sağlamak
tır..

Meclis tatile girdi !....
Önümüzde ki dönemden hiç umudunuz 

olmasın...
Meclisin çalışma düzeninde her şey 

aynı olacak, bu düzen değişmeyecektir.
“Eski tas, eski hamam” tellaklar bile 

değişmeyecek...

GEMLİK

KMrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Çevre Yolu'nda yaya kaldırınılan yapılıyor Türk Diyanet Vakfı 
Sen’den açıklama

Büyükşehir Belediyesi Çevre Yolu’nda düzenleme yapmaya başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Çevre Yolu'na yaya 
kaldırımı yapım 
çalışmaları başlatıldı. 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ihalesi 
gerçekleştirilen ve 
yapım çalışmaları 
başlatılan yaya 
kaldırımları ve 
tretuar çalışmaları 
devam ediyor. 
Üretici Zeytin Hali 
karşışındaki köprü 
altından Dörtyol 
Kayşağı’na doğru 
başlayan yayaların 
büyümesi için yapılan 
yaya kaldırımları 
dolgusu, üst kaplaması 
ve tretuar çalış
malarının tamamlan
masından sonra 
çalışmaların itfaiye 
binasının olduğu 
bölüme doğru devam 
edeceği bildirildi.
Yolun Gemlik tarafında 
da yaya kaldırımı ve 
tretuar çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra Büyükşehir 
Belediyesi’nin kazalara 
karşı önlem için 
gerekli çalışmalara 
başlayacağı öğrenildi.

Türk Diyanet Vakfr- 
Sen Gemlik İlçe 
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, 
son günlerde dini . 
önder konularında 
bazı kişilerce verilen 
sözde dini içerikli 
açıklamalar ile din 
ve din eğitimi gibi 
konularda kamuoyu
na yansıyan 
haberlerin dikkat 
ve ibretle izlendiği 
bildirildi.
Açıklamada, bu 
haberlerin bir plan 
ve siyasetle gün
deme taşınması ve 
dini kişi ve kuru
luşlarca iç ve dış 
siyaseti etkilemek 
amaçlı olması dikkat 
çekicidir denildi. 
Türk Diyanet Vakfı- 
Sen İlçe Temsilcisi 
Süleyman Gül ve 
Temsilci Yardımcısı 
İbrahim Ayışık 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, 
din üzerinden 
oynanan siyasi oyun 
ve planların hiç çe 
kinmeden pervasız
ca uygulamaya 
konulması ve bun- 

| lara da seyirci

kalınmasını ülkemiz 
ve milletimizin 
geleceği açısından 
tehlikeli buluyoruz 
denildi.
Ermeni sorunu, ekü- 
menik iddiaları, 
Samsun’daki 
papazın bıçaklan
masını, Ankara’daki 
medeniyetler buluş
masını, İsrail’in 
Filistin’deki zulmüne 
din adamlarının ses
siz kalmasını, polis 
ve asker şehitlerinin 
haberlerinin sıradan
laşması ve şehit 
ailelerinin feryadının 
duyulmaması, milli 
kültür ve kimliği ile 
kavgalı şahsı komp 
lekslere kapılmış, 
aydın, yazar, çizer, 
sanatçı, sunucu 
gibi kişilerin ahlak 
ve hedef dışı 
davranışlarının 
meziyetmiş gibi 
gösterilmesini kahro 
larak takip ettiklerini 
söyleyen Gül ve 
Ayışık, "13 u tehlikeli 
gidişatı milletimiz ve 
üyelerimizin dikka
tine sunuyoruz.
Oynanan oyunların 
farkındayız" dedi.

ÇİMEN ALABALIK
TESİSLERİ ■ uy ı özalp eiiu™ Il i

t

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I f-

Yeni imajıyla hizmetinizde...

Gedelek Köyü altı Orhangazi’den 
sonra 5. Km.

tel: (0.224) 586 52 66 
ORHRNGRZİ

►►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

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE i
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
£ 3 Ayn Daireli Müstakil Ey (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı ii Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 1
1 Eski Sahilde 3+1110 m2 asansorolu,.Kombi kaloriferli daire 1
t

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan, d

Önünde 115 m2 Bahçeli $1«s K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm" Zeytinlik

s

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Ooğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mac/de ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021.
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GEILEİNİEK B OZU ILM A D 1
OKS’DE İLK 10’NUN YARISI BİZDE

ÖZEL KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
“Kazandıran Dershane”

B ASARI m b 1 o M u z
No ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TM PUANI TM

GBAŞARI SIRASI
TM İl 
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MFİL 
BAŞARISIRASI

HÜSNÜ ŞENER 446,4 3497 173 454,278 2326 119 45 S.EYLÜL YURDAKUL 343,25 75009 3026 343,817 67533 2738
2 ALİ ÖMER KAYA 444,456 3913 189 445,023 4002 185 46 ENGİN DİNÇ 342,421 76109 3080 343,838 67496 2734
3 SENA BONCUK 443,416 4144 198 443,008 4462 207 47 ESRA KILIÇ 342,112 76566 3096 336,313 76930 3150
4 UMUT KILIK 442,874 4266 207 436,641 6035 278 48 AYŞE ÖZ 340,699 78540 3174 338,916 73609 3006
5 SERGEN SARAÇOĞLU 437,014 5770 271 432,862 7112 331 49 ERDEM CERRAH 340,513 78842 3188 333,843 80214 3291
6 ÖMERCAN SİVRİ 413,829 14206 600 415,024 13563 568 50 DİLER ÖZDEMİR 338,241 82295 3347 325,351 92235 3750
7 SEZER CANSU 404,791 18685 760 398,792 21376 857 51 SÜLEYMAN GÜNDOĞDU 336,969 84211 3430 328,718 87294 3544
8 TUGAY KARAATA 404,278 18986 773 405,157 18003 721 52 AYSUN DURAN 336,64 84670 3454 324,886 92953 3783
9 SERAYTÜRE 398,089 22492 903 403,974 18581 743 53 ECEM YAVUZ 335,461 86479 3518 329,94 85618 3472
10 KEMAL YÜCEL ŞAŞMAZ 391,973 26346 1053 385,083 29638 1173 54 GİZEM GÜRLE 334,198 88503 3604 325,889 91439 3713
11 BARIŞ KOLOTİLİNA 387,472 29418 1177 379,097 33894 1348 55 METİN YURTSEVER 334,115 88623 3607 323,859 94642 3852
12 ESRA BAYINDIR 386,453 30142 1206 379,201 33821 1345 56 GÜLŞAH EKER 332,071 91882 3734 320,722 99609 4062
13 MERVE DURAN 384,995 31200 1242 382,283 31652 1244 57 GÜLŞAH GÜR 332,071 91880 3733 319,452 101630 4114
14 ALİCAN ÖZKAN 381,22 34127 1354 378,793 34115 1354 58 KÜBRA KURT 330,859 93909 3806 334,365 79507 3254
15 BURCU APAYDIN 379,437 35657 1424 378,98 33996 1350 59 MERT SEZGİN 327,235 100078 4064 327,191 89549 3631
16 ALPER AŞIK 378,291 36593 1452 374,764 37143 1483 60 ORKUN TANRIVERDİ 327,089 100317 4070 321,213 98797 4028
17 AHMET FARUK ALP 377,323 37351 1483 374,465 37377 1496 61 AYŞENURTUNALI 326,025 102128 4157 315,778 107842 4380
18 BETÜL ALTIN 376,854 37735 1507 373,798 37937 1519 62 BÜŞRAUÇAR 324,158 105365 4279 320,976 99189 4048
19 AYGÜN ÇAMLICA 371,673 42216 1697 360,516 49371 1975 63 AYŞE AYDEMİR 321,518 110248 4486 298,396 141333 5787
20 SEDA KARAARSLAN 370,692 43187 1736 366,812 43715 1731 64 ÖMER KOTAN 321,281 110651 4505 310,851 116517 4740
21 KADRİ KALDIRIM 370,651 43221 1739 367,505 43066 1707 65 OĞUZHAN KAYA 320,871 111369 4533 308,071 121678 4948
22 H.EMRE DENİZERİ 369,245 44523 1801 362,581 47500 1891 66 MERVE DİNÇER 320,303 112470 4586 300,752 136214 5534
23 CEM SABRİ GEVİNÇ 368,966 44793 157 360,819 49085 178 67 MEHMET AYAR 320,192 112660 4591 310,967 116316 4724
24 DİLANSU KAHRAMAN 368,149 45595 1846 362,896 47205 1874 68 RASİM METE 319,134 114636 4669 318,526 103125 4182
25 CEM İŞLEK 366,779 46900 1901 356İ933 52932 2116 69 İLKE ÜNAL 315,94 121067 4927 310,954 116339 4725
26 EGEMEN DİLDARTUAÇ 366,137 47551 1927 363,29 46862 1861 70 SÜMEYYE GÜNERİ 315,471 122099 4961 303,758 129994 5279
27 İZZET DİNÇER 364,606 49180 1994 356,997 52873 2114 71 GİZEM DOĞAN 314,274 124525 5067 299,9 138049 5623
28 AYŞİN ARSLAN 363,542 50295 2040 359,019 50819 2030 72 ABDULLAH MALYEMEZ 312,74 127688 5176 319,892 100856 4098
29 ANIL DORU 362,195 51761 2098 356,378 53522 2141 73 SELİN ALP 311,858 129589 5263 310,858 116499 4736
30 ELÇİN ARIDİL 361,471 52513 2127 352,554 57574 2331 74 UFUK ARACI 311,129 131126 5318 307,668 122453 4984
31 VOLKAN AKDAĞ 360,96 53059 2160 350,18 60257 2433 75 ZAFER SOYSAL 310,477 132467 5383 301,014 135662 5514
32 ZEYNEP ÖZBOSTANLAR 360,9 . 53123 2162 350,108 60357 2437 76 ELÇİN TARGAN 310,211 133010 5416 303,293 130910 5321
33 AYDAN DEMİR 360,744 53286 2169 358,76 51101 2041 77 İPEK DENİZ 307,225 139569 5707 304,332 128828 5228
34 Y.YASEMİN ÖZÇELİK 358,687 55524 2239 356,462 53423 2136 78 ESER DERİN 307,024 140026 5727 293,153 152717 6255
35 TUNAHAN KAYA 357,008 57469 2329 343,986 67306 2727 79 SEDA ALP 306,578 140998 5766 304,504 128508 5217
36 BERK YILMAZ 353,942 61155 2507 353,102 56964 2295 80 BURÇİN IRMAK 306,246 141743 5792 294,371 149977 6168
37 GÖKÇE GÖKDENİZ 353,292 61938 2540 336,171 77118 3157 81 TUĞBA ŞİMŞEK 305,74 142907 5838 295,395 147734 6065
38 ÇAĞRI BOYALIKLI 352,923 62365 2555 349,184 61357 2478 82 HAŞAN UZUN 303,089 149113 6095 299,612 138677 5655
39 İSMAİL BOZKURT 352,696 62611 2572 352,935 57156 2301 83 ^RTUĞRUL ASLAN 302,464 150587 6163 295,143 148252 6094
40 TUĞÇEAYPEK 351,807 63721 2606 34,2,7.51 68796 2785 84 Y.EMRE ATALIK 302,4 150751 6168 292,351 154523 6332
41 ONUR YÜCEER 349,727 66418 2713 342,979 68514 2772 85 SERKAN AKGÜN 301,907 151914 6224 302,546 132464 5379
42 EZGİ SARIGİL 346,322 70810 2873 342,664 68881 2790 86 EMRE AKBAL 300,986 154182 6328 284,411 173982 7106
43 CANSU DUMAN 345,863 71446 2902 344,081 67195 2724 87 HANDE TENLİK 300,738 154819 6353 291,816 155750 6383
44 MESUT BAYKAN 344,828 72826 2954 245,683 65311 2649

"OKS ve Hafta içi ÖSS kayıtlarımız devam etmektedir"
Eski Pazar Cad. Semiz Ishanı GEMLİK 

4
1Tel : (0.224) 514 68 00 ■■ 75 50
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OlgunlarTurnuvası'nın galibi Güzel Nakliyat oldu
İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’nce 
organize edilen 
geleneksel 
Kaymakamlık 
Kupası Olgunlar 
Futbol Turnuvası 
yapılan final maçı 
ile sona erdi.
Kupayı uzatmalarda 
penaltılarla Güzel 
Nakliyat aldı. 
İlçe Stadında 
Çarşamba günü 
saat 18.oo’de 
oynanan Emniyetspor 
ile Yıldızspor 
arasındaki 3-4’lük 
maçın galibi 
rakibini 6-3 yenen 
Emniyetspor 
üçüncü oldu.
Saat 19.15 ise Güzel 
Nakliyat ile Askeri 
Veteriner Okulu karşı 
karşıya geldi.
Çok çekişmeli geçen 
maçın iki yarısında 
da gol olmayınca 
şampiyonluğu penaltı 
atışları belirledi. 
Penaltı atışları 
sonunda rakibine 
4-2 lik skorla 
üstünlük sağlayan 
Güzel Nakliyat,

irr

fcGÜZEL

İ]

. nakliyat 1

X

GÜZEL J 
iakliyat >

\ GÜZEL
I 1AKL1YA"

Hort GÜZEL 
nakliyat

İ GÜZEL
4 NAKLİYAT ; SAKUTtf i k '\

Kaymakamlık 
Olgunlar Turnuva 
sı’nın şampiyonu 
olurken, Askeri 
Veteriner Okulu 
ikinci, Emniyetspor 
üçüncü, Yıldızspor 
dördüncü oldu. 
Şampiyon Güzel

Nakliyat’a kupasını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verirken, 
ikinci olan Askeri 
Veteriner Okulu’na 
ödülünü As. Vet. Okl. 
ve Eğt. Mrk. ve 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 

Özen Şenyiğit, 
üçüncü olan Emni 
yetspor’a kupasını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut verdi. 
Kaymakamlık 
Olgunlar Turnuvası 
nın en centilmen 
takımı ise Petrol-İş

seçildi.
Kupanın gol kralı ise 
Güzel Nakliyattan 10 
10 gol ile Erhan oldu. 
Hakemlere madalya 
larını Gençlik İlçe 
Spor Müdürü Burhan 
Arıkan verdi.
Kupa töreninde 

konuşan İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, turnuvaya 
katılan takımlara 
teşekkür ederek, 
Dünya kupasından 
daha heyecanlı 
bir final izlediklerini 
söyledi.

GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMAMIZIN GEMLİK ŞUBESİNDE 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE İDARİ FONKSİYONLARIN İDARESİ VE ÜRETİM, 

İMALAT KONUSUNDA TECRÜBELİ SORUMLU VETERİNER HEKİM ARANMAKTADIR.

İS TANIMI
J VETERİNERLİK FAKÜLTESİ MEZUNU
J SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALACAK
✓ GEMLİK İLÇESİNDE İKAMET EDEN
✓ TERCİHEN BAY
J ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ.

Başvurular 1 adet fotoğrafla birlikte Gemlik Şubelerimize veya 
İnternet başvuruları : www.saypa.com.tr - mail başvuruları: info@saypa.com.tr 

adresleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

http://www.saypa.com.tr
mailto:info@saypa.com.tr
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Biiyüksehir’den Kurşunlu’ya Belediye Otobüsü Kadri GÜLER

Güne Bakış

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, vatan
daşlardan gelen talep 
üzerine Mudanya, 
Güzelyah, Gemlik, 
Kestel ve Gürsu’dan 
sonra dün Kurşunlu 
beldesine de otobüs 
seferleri başlattı. 
Kurşunlu-Dürdane- 
Kurtul-Ovaakça- 
Terminal-As Merkez- 
BUTTİM-Özdilek- 
Beşyol-Santral 
Garaj altı ve Merinos 
güzergahında 
hizmet verecek 
3/K numaralı otobüs, 

,07.15-21.00 saatleri 
arasında Kurşunlu - 
Bursa arasında 

► sefer yapacak.
Kurşunlu”dan 
07.15’de kalkacak 
olan 3/K Hatlı 
otobüs daha sonra 
09.30, 12.00, 15.00, 
18.00 ve 21.00’de 
Kurşunlu - Merinos 
Kavşağı arasında 
çalışacak.

’ 3/K Hatlı otobüs 
saat 08.15’de 
kalkacağı Merinos 
Kavşağı’ndaki

seferlerini ise saat 
10.45, 13.30, 16.30 ve 
19.30 Kurşunlu’ya 
hareket edecek.
VATANDAŞLARDAN 
BÜYÜKŞEHİR’E 
TEŞEKKÜR 
Kurşunlu-Merinos 
Kavşağı arasında 
seferlere başlayan 
3/K nolu hatlı 
otobüsün ilk 
yolcularından 
Fatma Öztek, 
okulların tatil 
olmasıyla birlikte 

soluğu Kurşunlu’da 
aldıklarını belirterek, 
“Eşimin ve bizlerin 
Kurşunlu’dan 
Bursa’ya gidip 
gelmesi çok zaman 
ve para kaybı 
yaşıyorduk. Şimdi ise 
tek araçla Kurşun 
lu’ya gidebiliyoruz. 
Bizlerin taleplerini 
dinleyerek yerine 
getiren Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür ederiz” 
dedi.

İşçi emeklisi 
Nizamettin 
Kurtulmuş ise, 
emeklilik günlerini 
Kurşunlu’da 
geçirdiğini çocuk
larını ve torunlarını 
görmek için her hafta 
Bursa’ya geldiğini 
belirterek, “Bursa’ya 
geliş ve gidişler 
artık kolaylaştı. 
Başkammız Hikmet 
Şahin’e ne kadar 
teşekkür etsek azdır” 
şeklinde konuştu.

Her eve bir kitap
Adalet ve Kalkınma Partisi “Her eve bir 

kitap” kampanyasını geçen yıl da düzenledi.
Bu yıl kampanyayı başlatan İlçe Başkanı 

Enver Şahin’in basın toplantısına ben 
katıldım.

Şahin, yazılı açıklamasını basına 
dağıtırken, bize de dağıtılacak kitaplardan 
bir takım verdi.

Kitaplara bakınca Şahin’e “Neden AKP 
Yıldırım Belediye Başkanı tarafından 
yazılmış iki kitabı dağıtıyorsunuz?” diye sor
dum.

İlçemizde birçok kişi Yıldırım İlçe Başkanı 
Özgen Keskin’i tanımıyor.

Bu kitaplardan sonra Keskin, Gemlik’te 
binlerce eve giren kişi olacak.

Keskin her ne kadar eğitimci kökenli bir 
kişi olsa da, bir süredir de siyasi bir kimliği 
var.

Onca kitap arasından buluna buluna 
dağıtılacak kitap Keskin’in ki olması düşün 
dürücü!

Başlatılan eylem güzel ama, her eve bir 
kitap dağıtacağız derken, bu kitapların nitelik 
ve niceliğine bakmak önemlidir.

Sponsorlar dağıtılacak kitapların seçi
minde çağdaş kriterlere göre kitap seçmeli 
ve dağıtmalı.

Yoksa bu giderek adam kayırmaya ve 
eleştirilere neden olur. .

Yani yararlı bir iş yapayım derken, iş farklı 
bir alana kayar ki bu da “Kaş yapayım 
derken göz çıkarmak” olur.

Okumuyoruz, her eve bir kitap dağıtırsak 
okur muyuz?

Hiç sanmıyorum.

N0W0M 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KAL®

527 $ + K.D.V. 
boşlnycın fiyatlarla

J75J + KM 
başlayıcın fiyatlarla

KALÎMOflM’Iİ 
DYD0YNATK1

FİRMANIZI İNTERNETE
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com 

isim@firmaniz.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

ıiAiıiAif IA lifi M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

ADSL ABONELİK PAKETİ 
MDSL modem, fıem de 

abone!iği bir arada

HEDİYE!

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikweb.com
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ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE 
MUHASEBENİN FİİLEN 

SEVK VE İDARESİNDEN 
SORUMLU OLMAK ÜZERE 

TEKDÜZEN HESAP SİSTEMİNE VAKIF 
BEYANNAME DÜZENLEME BİLGİSİNE SAHİP 

ETA VEYA MİKRO PROGRAMI 
KULLANABİLEN

MUHASEBE SORUMLUSU
VE

BU KONULARDA YARDIMCI OLMAK ÜZERE

MUHASEBE ELEMANI
ARANMAKTADIR

GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT 
PET. OTOM. TAH. TAHL. TİC. LTD. ŞTİ 
AZOT YOLU KOCA ÇUKUR MEVKİİ NO: 1

GEMLİK/BURSA
TEL: (0.224) 524 75 00
FAX: (0.224) 524 75 05

günlük siyasi gazete i

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
— OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.coni

Vakıf üniversitelerine
yüzde 5-28 zam

Vakıf üniversitelerinin çoğunluğu, 2006-2007 
akademik yılı ücretlerine yüzde 5-28 arasın
da değişen oranlarda zam yaptı.
Vakıf üniversitelerinin 2006-2007 eğitim- 
öğretim yılı ücretleri, Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 
yayınlandı.
Bilkent Üniversitesinde geçen yılın ücreti 
sabit tutulurken, bazı üniversitelerde geçen 
yıl ABD doları cinsinden belirlenen fiyatlar 
YTL'ye çevrildiği için küçük miktarlarda artış 
veya düşüşler oldu.
Vakıf üniversitelerinin çoğunluğu, ücretlerini 
yüzde 5-28 arasında değişen oranlarda 
artırdı. Üniversitelerin tıp, diş hekimliği, 
mühendislik ve mimarlık gibi bölümlerinin 
fiyatları diğerlerine göre daha yüksek. Vakıf 
üniversiteleri arasındaki en pahalı fakülte, 
29 bin YTL ile Yeditepe Üniversitesinin Diş 
Hekimliği Fakültesi oldu. Bu fakültenin 
geçen yılkı ücreti de 26 bin 500 YTL idi.

Türkiye’de asgari 
ücret yüksek mi?

AB'nin resmi 
istatistik kurumu 
Eurostat, Türkiye'de 
asgari ücretin 
7 AB ülkesin- 
dekinden daha 
yüksek olduğunu 
bildirdi. Eurostat'ın 
üye, katılımcı ve 
aday ülkelerdeki 
asgari ücret 
konusunda 
yaptığı araştırmaya 
göre, yılbaşı 
itibariyle o günkü 
kurdan Türkiye'de 
asgari ücret 331 
avro olarak 
hesaplanırken, 
Letonya'da 129, 
Litvanya'da 159, 
Slovakya'da 183, 
Estonya'da 192, 
Polonya'da 234, 
Macaristan'da 
247 ve Çek 
Cumhuriyeti'nde 
261 avroda kaldı. 
AB'ye 2007 yılı 
başında dahil 
olması beklenen 
Bulgaristan ve 
Romanya'da 
asgari ücretler 
sırasıyla 82 ve

90 avro oldu.
En yüksek asgari 
ücretlerin bin 
503 avroyla 
Lüksemburg, 
bin 293 avroyla 
İrlanda, bin 273 
avroyla Hollanda, 
bin 269 avroyla 
Ingiltere, bin 
234 avroyla Belçika 
ye bin 218 avroyla 
Fransa'da 
olduğu AB'de 
Yunanistan 668, 
Ispanya 631, 
Malta 580, Slovenya 
512 ve Portekiz 437 
avro asgari ücret 
uyguluyor.
Diğer AB üyeleri 
Almanya, 
Avusturya, İtalya, 
Danimarka, 
Finlandiya, 
İsveç ve Kıbrıs 
Rum kesiminde 
asgari ücret 
belirlenmiyor. 
Eurostat'a göre, 
AB'nin en önemli 
ekonomik rakibi 
ABD'de ise asgari 
ücret 753 avroya 
denk geliyor.

V

^Vailldnt ™YA DÛĞALGAZ ISI SAN.
rcu, n ■■■*■" " HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ —_____ ________ —_______ _

I

► DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA

/ Isıtma, sıcak su « 
A kontrol ctbaztannoa ' ► RADYATÖR

► SPUT KLİMALAR

Vaillant
il»ı2

____
i (

/

1'

l®ı
Vaillant!

lanf

av 
İ A

► 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

http://www.gemlikkorfezga
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Kaçak elektrikle mücadelede 
en başarılı il Kütahya

Yapılan araştırmalar
da kaçak elektirikle 
ilgili mücadele 
konusunda en başarılı 
il belli oldu...
Kütahya kaçak elek
trikle mücadele 
konusunda 5 ilin 
bağlı bulunduğu 
Osmangazi Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) 
bünyesinde yüzde 
4,19 kaçak oranıyla 
en başarılı il 
olma ünvanına sahip. 
Kütahya, bu konuda 
Türkiye birinciliğini de 
kimseye kaptırmadı, 
psmangazi EDAŞ'tan 
alınan kaçak elektrik 
kullanımıyla ilgili 
istatistiklere göre, 
Gölgedeki diğer 
4 ile oranla son 
derece başarılı 
olan Kütahya'da 
bu konuda vatan
daşlık bilincinin 
gelişmiş olması da 
yetkilileri sevindiriyor. 
Türkiye genelindeki 

«kaçak elektrik oran
larına göre yüzde 
4,19'la birinci olan

»Kütahya; Eskişehir,

Afyonkarahisar, 
Bilecik ve Uşak 
illerinin de bağlı 
bulunduğu 
Osmangazi EDAŞ'ın 
ortalamasını da 
düşürdü. Buna 
göre kaçak elektrik 
ortalaması yüzde 
6,59 olan Osmangazi 
EDAŞ, 21 Elektrik 
Dağıtım şirketi 
arasında en zirveye 
çıkarak kaçak 
elektrikle mücadelede 
en başarılı dağıtım 
şirketi oldu. 
Bu başarıyı

Kütahya'da yaşayan 
insanların has
sasiyetine ve 
devletine olan 
saygısına bağlayan 
Osmangazi EDAŞ 
Kütahya Müessese 
Müdürü Haşim Er, 
"Personelimizin de 
sıkı takibi ve özverili 
çalışması da bu 
konuda etken olmuş
tur. Zaten dünyada 
kabul edilen kaçak 
ve kayıp standardı 
yüzde 7'dir. Yani, 
yüzde 7 kaçak ve 
kayıp elektrik oranı

dağıtımda normal 
karşılanan bir oran. 
Kütahya'da bu oran
dan daha küçük bir 
yüzdenin çıkması, 
tahakkuk kaymaların
dan kaynaklanıyor. 
Hassasiyet gösteren 
halkımıza ve 
personelimize 
yürekten teşekkür 
ediyorum. Çalış
malarımızı geliştirerek 
sürdüreceğiz." 
şeklinde konuştu. 
2005 yılı istatistikler
ine göre Osmangazi 
EDAŞ'a bağlı 
Kütahya'nın kaçak 
elektrik oranı 
yüzde 4.19 olurken; 
şirkete bağlı diğer 
illerden Bilecik'in 
yüzde 6.1, Uşak'ın 
yüzde 6.4, Eskişe 
hir'in yüzde 7.56, 
Afyonkarahisar'ın da 
yüzde 8.6 olarak 
gerçekleşti. 
Osmangazi EDAŞ 
2005 yılındaki yüzde 
95,17'lik tahsilat oranı 
ile de Türkiye gene 
linde önemli bir yere 
sahip bulunuyor.

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 (osteodanşitometre) 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.

TOMEJKAY
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

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 
Gemlik Rotaract Kulübü

As Başkanı
e-mail:

yeldabykz@yahoo.com

Gemlik Balıkçılar Derneği Yöneticileri 
ile Kısa Bir Söyleşi

Gemlik'i dışarıdan tanıyanlar bu şirin ilçemizin 
geçim kaynağının; balıkçılık ve zeytincilik olduğunu 
çok iyi bilirler. Bu yüzden, Gemlik'e geldiklerinde ya 
balık yemeden, ya da zeytin satın almadan gitmezler. 
Ve bu iki kaynağın güllük gülistanlık bir şekilde 
sorunsuz elde edildiğini düşünürler. Ancak bu 
durum çok farklıdır. Son birkaç yıldır, zeytinimizin 
korunması ile ilgili bir takım(tescillenmesi gibi) giri 
şimlerde bulunulmasına rağmen, balıkçılıkla ilgili 
gözle görülen bir çaba olmadığı ortadadır. Bu yazım
da değinmek istediğim bu konuyla bire bir sçrun 
yaşayan.kişilerle konuşmak istedim.

Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Sayın Hüseyin 
Dâlarel ve İkinci Başkan Sayın Hakkı Yıldırım da be 
ni kırmayarak bu beklentime olumlu cevap verdiler. 
Sorunlarının en önemli kısmını, Gemlik Balık Hali 
olarak değerlendiren Başkan Sayın Dalarel, bakın 
bize neler anlattı: "Bizim en büyük derdimiz balık 
halinin içerisinde bulunduğu içler acısı durumdur. 
Aslında buranın tek çözümü halin olduğu yerde 
kalarak daha nezih bir hale getirilmesidir. Ancak, 
üniversite yoluyla balık halinin yolu ayrılarak, hale 
giriş çıkışlar belirgin bir şekilde olmalıdır", diyen 
Sayın Dalerel; Parkiye Şantiyesinin oradan kalk
masının zorunluluğunu, böylece halin rahat bir soluk 
alacağını dile getirdi. Diğer bir sorun olan kayıkhane 
deki limanın çok bakımsız olduğuna da dikkat çekti. 
Dalarel: "Kayıkhanedeki limana da, Gemlik Atatürk 
(1. sahil) kordonuna yapılan dökme işlemlerin aynısı 
olmalıdır. Yani buranın doldurulup üzeri betonla 
dökülmeli ve güzel bir şekil verilmelidir. Buradaki 
başıboşluk durdurulmalıdır. Ayrıca gelişigüzel 
doldurulan limanların avlanmayı zorlaştırıldığı da 
göz ardı edilemez. Farklı bir konuyla 'izlenimimizin 
bir tanesi de; 1 Mayıs ve 1 Eylül arasındaki av 
yasağına rağmen, küçük gırgır teknelerinin kaçak 
olarak çalışmasıdır Onca yasağa rağmen bu

I teknelerin ava devam ettikleri, fakat buna hiçbir şekil 
de önlem alınmamaktadır" dedikten sonra söze 
giren, İkinci Başkan Sayın Yıldırım konuşmasında: 
"Avrupa Birliği'ne girmeye çalıştığımız şu günlerde 
ne yazık ki, balık halinin AB standartlarına uygun 
hale getirmek için hiçbir çaba gösterilmemektedir. 
Oysa ki elimizde bulunan böyle bir olanağın bulun
maz bir nimet olduğu kanısındayım. Yeterli ve hızlı 
çözümünün gerçekleştirilmesi için tüm balıkçılar 
beklemekteyiz".

Son olarak da birkaç zamandır Gemlik Balık 
Hali'nin Bursa Balık Hali ile birleştirilmek istenmesi
ni vurgulayan İkinci Başkan: "Bunu da biz balıkçılar 
bir türlü anlayamadık. Elimizdekileri aslında en iyi 
şekilde kullansak hem biz balıkçılar rahat edecek, 
hem de halka çok daha yi hizmet vereceğiz" diyerek 
belli başlı sıkıntılarını bizimle paylaştı.

Çok söze gerek yok bence. Çünkü önemli bir 
geçim kaynağı olan balıkçılık olgusunu çok iyi 
değerlendirmek gerekir Bu anlatılanlardan en göze 
çarpan Gemlik Balık Hali ite Bursa Balık Hali'nin bir
leştirilmek istenmesi beraberinde birçok sorunu da 
getirir. Burada avlanan taptaze balığın satışını 
gerçekleştirmek için bursa balık haline gitmesi 
demek, balığın tazeliği yitirmesi ve fiyatların nakliye 
yüzünden artması demektir. Bu işte kârlı çıkan yine 
Bursa Belediyesi olacaktır. Bilinen bir gerçek; bu 
işten ekmek parası kazanan onlarca kişi ve bu kişi 
lerden balık bekleyen on binlerce kişi bulunmak
tadır. Gemlik'e yaraşan en güzel katkı umarım en 
kısa zamanda gerçekleşir.

ELEMAN ARANIYOR
Polikliniğimizde çalıştırılmak 

üzere HEMŞİRE veATT’ler 

alınacaktır.

İrtibat Tel : 513 21 22
____________ 514 10 80

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Her yıl dayaktan 1350 çocuk ölüyor
Yrd. Doç. Dr. Aynur 
Uysal, Türkiye'de her 
iki kişiden birinin 
çocuğunun dövülme* 
si gerektiğini düşün 
düğünü ve her yıl bin 
350 çocuğun dayak
tan öldüğünü söyledi. 
Ege Üniversitesi (EÜ) 
Hemşirelik Yüksek 
okulu Halk Sağlığı 
Hemşireliği Anabilim 
Dalı öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Aynur 
Uysal, Türkiye'de her 
iki kişiden birinin 
çocuğunun dövülme
si gerektiğini düşün 
düğünü söyledi.
Uysal, Sosyal-lktisadi 
Araştırmalar 
Merkezi'nin (ŞİAR) 
verilerine göre, her yıl 
bin 350 çocuğun 
dayaktan öldüğünü, 
30 milyon çocuğun 
ise sokaklarda şidde
tle burun buruna 
yaşadığını söyledi. 
"Aile İçi Şiddet 
Kurbanlarının 
Demografik 
Değerlendirilmesi" 
konulu araştırmasın
da çocuk şiddetini 
araştıran Yrd. Doç. 
Dr. Uysal, çocuk yaşı 
arttıkça fiziki 
istismarın azaldığını, 
0-3 yaş arası çocuk

ların yüzde 76'sının 
aile istismarıyla karşı 
karşıya kaldığını 
belirtti.
16 yaşından büyük 
çocukların ise aile 
dışı istismara 
uğradığını vurgulayan 
Uysal, "Dayak yiyen 
anne çocuğunu daha 
sık dövmekte, 
ayrılmış ailelerde 
çocuklara yönelik 
şiddet yaygın olarak 
uygulanmaktadır. 
Eşini döven erkek
lerin, çocuklarını da 
dövme eğiliminde 
olduğu bilinmektedir. 
Yine ailede boşanma, 
ayrılma gibi riskli 
durumlarda çocuğa 
yönelik şiddet art
maktadır." dedi.
Kız çocukların daha 
çpk şiddet gördüğünü 
belirten Uysal, "Anne,

eşinden cinsel şiddet 
görüyorsa kızının 
babası tarafından 
istismar edilme ihti
mali 6.5 kat artmak
tadır. Şiddete bağlı 
çocuk ölümlerinin 
yüzde 80'inde katil 
zanlısı, baba olarak 
karşımıza çıkmak
tadır." diye konuştu. 
Aile içi şiddete şahit 
olan çocuklarda, şid
dete doğrudan maruz 
kalanlarda olduğu 
gibi davranış, somatik 
ve duygu problemleri 
görüldüğünü kayde
den Aynur Uysal, 
"Erkek çocuklar, 
okul gibi ev dışı 
sosyal ilişkilerinde' 
daha saldırgan olu 
yor. Kız çocuklar ise 
içe kapanık, pasif ve 
asosyal olma eğili
minde." dedi.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Gömük Belediye Mezbaha İşletmesinin kesim, taşıma, soğuk 

hava tesisi işletilmesi bekçi hizmetleri 2886 sayılı kanunun 45. mad
desi uyarınca açık teklif usulü ile (eksiltme) 3 (üç) yıllığına taşerona 
yaptırılacaktır.

2. İhale 26.07.2006 Çarşamba günü saat 14.oo’da Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İşin geçici teminatı 3.735,00 YTL’dir.
4. ihaleye girmek isteyenlerin 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı kanunun 

74. maddesine dayanılarak çıkarılan niteliklere haiz olmak, yine 
anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan teklifte bulunmak, geçici 
teminatı ytırmak şarttır.

DİĞER BELGELER
1. ihale uhdesinde kaldığı takdirde, ihalenin onayını müteakip 20 

gün içinde adı geçen hizmetleri yürütebilecek personeli ve et taşıma 
aracını temin edebileceğine dair taahhütname (Noterden)

2. Et taşıma aracının et taşımaya uygun olduğunu gösterir belge (İl 
Tar. Md’den) veya evsafa uygun aracı temin edeceğine dair taahhüt- 
nemi (Noterden) ihaleyi kazanan işletici sözleşmeyi takip eden 7 gün 
içinde İl Tarım Müdürlüğünden aracın et taşımaya uygun olduğunu 
gösterir belgeyle birlikte aracı temin edecektir.

3. Bu işe ait evraklar ve şartnameler Belediyemiz Veteriner 
Hekimliğinde görülebilir.

4. ihaleye katılmak için son müracaat 26.07.2006 Çarşamba günü 
saat 12.oo’a kadardır.

5. Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. B - 3285

Gemlik kra Dairesi TAŞINIRIN (MARKANIN) AÇIK ARTIRMA İLANI 
Dosya No: 2005 / 982 Tal. (GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı 
tescilli marka satışa çıkarılmış olup;

Birinci artırmanın 09.08.2006 günü saat 11.50-12.00’de Gemlik İcra 
Müdürlüğü’nde ve o gün kıymetinin % 60 ma istekli bulunmadığı 
takdirde 14.08.2006 günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin 
% 40’ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacak- 
tanfî toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve 
payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun 
satış bedeli üzerinden % 18 oranında KDV’nin alıcıya ait olacağı ve 
satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla 
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize 
başvurmaları ilan olunur. 07.07.2006

İcra Müdürü 
Takdir Edilen Değeri
Lira Krş, Adedi Cinsi Niteliği ve Önemli Özellikleri
1000 YTL 00-Ykr. 1 Marka Türk Patent Enstitüsü

Markalar Dairesi Başkanlığında 
106667 Tescil no ile kayıtlı 
“DALINDA KONSERVE” 
adlı marka

(İİK m.114/1, 114/3)
* Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 
63’e karşılık gelmektedir. B - 3323 y

ELEMAN 
ARANIYOR

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

IfADFFI AFPFT İ^klal Caddesi Bora Sokak No :3/B 
KIIKI L l UluLİ (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı ı 
■1V H ■ hfc V ■ V h ■ Te|. [Q 224) 513 96 83 GEMLİK |

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

KAYIP
Gemlik 

Kaymakamlığından 
aldığım 

yeşil kartımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
FAHRETTİN 

SEYHAN

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com

BAYAN HASTAYA BAKACAK 
BAYAN HASTA BAKICI 

ABANIYOR
Mür. Tel : 513 26 10

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İnatçı çoklarla başa çıtanın yollan
Uzmanlar, çocuklarda
ki inatlaşmaya farklı 
etkenlerin sebep 
olduğunu belirterek, 
bu etkenlerin bilinip 
ona göre davranıldığı 
zaman, inatlaşmanın 
önüne geçilebileceğini 
söylüyor.
Ebeveynlerine bağım
sız bir birey olduk
larını kanıtlamaya 
çalışan çocuklar, bunu 
başaramadıklarını 
düşündüklerinde 
anne-babalarıyla inat
laşmaya başlıyor. Bu 
nedenle uzmanlara 
göre, çocuklarla 
gereksiz yere çatış
maya giren anne- 
babalar, iletişimsizliğin 
temelini atıyor, 
çocuklarda inatlaş
manın her yaş döne
minde görülebileceğini 
belirten uzmanlar, 
çocukların bağımsız 
birer birey olduklarının 
farkına varmaya başla
maları ve dünyayı 
keşfetme meraklarının, 
inatlaşma sürecini 
tetiklediğini bildiriyor. 
Uzmanlara göre 
Çocuklar, anne- 
babaları ve çevresin- 
dekilerle ayrım yap
maksızın her zaman 
ve her konuda çatış
maya girebiliyor. 
Çocukların bir inatlaş
ma nöbeti süresince 
fikir değiştirdiğine de 
tanık olabilir ve bazen 
neyi isteyip neyi

istemediğini bile anla
mayabilirsiniz.
Örneğin, acıkmıştır 
ama evdeki yemeği 
yememekte direnir. 
Söz gelişi hamburger 
ister, hamburgerciye 
gidersiniz. 'Ben bun
dan istememiştim 
ötekinden al' diye tut
turur. Diğer mönüden 
aldığınızda ise başka 
bir bahane bulur. 
Birinizden biri yenik 
düşene kadar bu 
sürtüşme devam ede
bilir. Çocuklarla inat
laşma dönemlerinde 
her iki tarafın da 
amaçlarını açıkça 
ortaya koyması gerek
tiğini öneren uzmanlar, 
amaçların ona yemek 
yedirmek, bir oyun
cakçının önünden geri 
çekmek veya uyutmak 
gibi çok çeşitli olabile
ceğini ifade ederek, 
onun ise tek amacının 
sizin dediğinizin tersi
ni yapmak olduğunu 
belirtiyor. Uzmanlar bu 
davranışın nedenini 
ise; çocuğun anne- 
babaya karşı bağımsız 

bir birey olduğunu ve 
kendi tercihlerini ken
disinin yapabildiğini 
kanıtlamak istemesi 
olarak açıklıyor. 
Pek çok anne- 
babanın bunun 
farkında olmadığı için 
çocuklarıyla gereksiz 
yere çatışmaya 
girdiklerini kaydeden 
uzmanlar, ebeveyn
lerin kendilerini de 
çocuklarını da yıprat
tıklarını söylüyor. 
Uzmanlara göre daha 
da kötüsü, bazı çocuk
ların bunu bir alışkan
lık haline getirdiğini ve 
daha ileriki yaşlara 
taşıdıklarını bildirerek, 
anne-babanın ise bu 
çatışmalara çözüm 
olarak şiddete 
başvurmaya başladık
larını da belirtiyor. 
Kısacası, küçük 
yaşlarda başlayan, 
çocukların 
gelişiminde çok 
doğal olan inatlaşma, 
anne-baba ve çocuk 
arasındaki iletişimsi
zliğin başlangıç nok
tası olabiliyor.

Sıcak hava öfke 
patlamasına neden oluyor

Akdeniz Üniversitesi 
Sağlık, Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı'nda 
görevli Uzman 
Psikolog Elif Yazar, 
aşırı sıcakların insan 
psikolojisini olumsuz 
etkilediğini belirterek, 
"Bir olay karşısında 
tepki verirken ya da 
karar alırken birkaç 
dakikalık nefes 
egzersizi yapılmalı" 
uyarısında 
bulundu.
Özellikle öfke 
ve anksiyeteye 
yatkın kişilerde 
sabırsızlıkla 
tahammülsüzlüğün 
sıcakla birlikte 
tetiklendiğine 
dikkat çeken Yazar, 
sıcakla birlikte 
tepkisel hareketlerin 
arttığını ifade etti. 
"Kişi, en son yapacağı 
şeyi ilk başta 
yapmaya başlıyor" 
diyen Yazar, 
sözlerine şöyle 
devam etti:
"Sıcakta sabırsızlık 
ve tahammülsüzlük 
başladığı gibi, 
öfke patlamaları da 
yaşanıyor. Öfkenin 
nedeni aranmadan, 
aniden ortaya 
çıkıyor. Bunların 
yanı sıra umutsuzluk, 
karamsarlık, 

yorgunluk, 
olumsuzluk ve 
uyku hali de 
sıcakla birlikte 
daha yoğun 
hissediliyor. 
Kişi, belki en son 
söyleyeceği ya da 
yapacağı şeyi ilk 
başta yapıyor. 
Bu nedenle, ani 
tepkiler ve kararlar 
yerine, birkaç 
dakika nefes alıp 
verdikten, ve 
birkaç dakika 
düşündükten sonra 
olaylar karşısındaki 
tepkiler ortaya 
koyulmalı." 
Sıcak havada 
araç kullanmanın 
önemine de dikkat 
çeken Yazar, aşın 
sıcakların kişinin 
reflekslerini 
zayıflattığı söyledi. 
"Refleks zayıflaması 
hayati bir konudur" 
diyen Yazar, trafikte 
dikkatli olunması" 
gerektiğini belirtti. 
Yazar, "Trafikte 
sinirlenmemek, 
mümkünse klimalı 
araçlarda bulunmak, 
sabırsızlık göster
memek, öfke 
patlamalarına 
engel olmak olası 
kazaları önleyecektir. 
Sıcak insanı sinirli 

yapabiliyor. Bunun 
için trafiğe çıkarken 
kişi kendi kendine 
sakin olmayı telkin 
etmeli. Kendisini, 
trafikte karşı tarafa 
toleranslı olacağına 
inandırmalı.
Bu tip telkinler, 
olumsuzlukları 
engelleyecektir" 
şeklinde konuştu. 
Sıcaklarda yayaların 
da dikkatli olması 
gerektiğini hatırlatan 
Yazar, "Yayaların 
dikkatli olması 
gereken konu, 
sürücülerin hata 
yapabilecekleridir. 
Bu nedenle yolun 
karşısına geçerken 
dikkat edilmesi 
gerekiyor" dedi. 
Sıcakların insan 
vücudu üzerinde 
olduğu kadar ruh 
halinde de 
değişkenliklere 
neden olduğunu 
yenileyen Yazar, 
bol sıvı alınması 
gerektiğini kaydetti. 
Yazar, "Ayrıca 
mecbur kalınmadıkça 
sokağa çıkılmamak. 
Serin yerler tercih 
edilmeli. Nefes 
egzersizleri ihmal 
edilmemeli" 
ifadelerini kullandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 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. 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. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
14 Temmuz 2006 Cuma 

BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. GEMLİK

■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE I^^M

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2492 

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)



maranra

Alışveriş mağazaları

ATLANTİK

TUM 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

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
ARISTON

"DOĞTAS
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İMLİ INŞ. LTD.ŞTİ
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GÖMÜŞ SİTE^fj

DOĞAL GAZ KOMBİ 
LAMİNANT PARKE 
HAZIR MUTFAK 
ISI ve SU YALITIM 
AMERİKAN KAPI 
ÇELİK KAPI 
ÛYDU ANTEN 
ADSL BAĞLANTISI 
SIDING CEPHE KAPLAMA 
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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK H

rfez
birey

#® dergisi DERSHANESİ

bire bir
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
e-mail: bursa@birey.com
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Sunğipek Fabrikası arazisinde Milli Eğitime bırakılan 30 dönümlük alana yapılacak liselerlere ilgi yok

0W yatırımları ödenek bekliyor
Bursa’nın geleceğine ışık 
tutan planlar onaylandı

■R

Kadri GÜLER 
kadrl_guler@hotmail.com

İktidardan tık yok
Yaz tatili başladı, neredeyse yarısına gelinecek.
Bu aylar, okulların onarım ve yatırımlarının 

yapılması gerektiği aylar.
Gelin görün ki bizde okullar ne zaman açılır, 

onarım için para o zaman çıkar.
Geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet İlköğretim 

Okulu’nda olduğu gibi...
Gemlik de eğitim ve öğretim yetersiz derslik 

nedeniyle ikili olarak yapılıyor.
Devamı sayfa 7’de

Uludağ Üniversitesi’ne devredilen eski Sunğipek Fab 
rikası arazisinde 30 dönümlük bir alan lise yapımı için 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakıldı. Okul yapımına 
başlanması için herşey hazır ama ödenek yokluğu, 
okulların yapılmasını engelliyor. Haberi sayfa 3'de

AYKEN!

Bursa'nın geleceğine ışık tutacak olan 1/25000 lık 
merkez ve batı nazım imar planları, Büyükşehir 
Belediye Medisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. 
Komisyon raporları ise, 43’e 16 oy çokluğuyla 
kabul edilerek, meclisten geçti. Haberi sayfa 3’de

Belediye çeşmeleri 
vefat etti Haberi sayfa 4’de

ÖZEL «W «M
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

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

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,
AApEuriı cd. Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
uokcnlilck; 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 Eğitlm-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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SunğipekFabrikası arazisinden Miili Eğitime bırakılan 30 dönümlük alana yapılacak liselere ilgi yok

Okul yatırımları ödenek bekliyor Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Seyfettin SEKERSÖZ

Sunğipek fabrikası 
arazisinden Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne ayrılan 
yaklaşık 30 dönümlük 
alanda projelendirilen 
liseler için ödenek çık
maması, yatırımların 
askıya alındığı gös
teriyor.
İçinde 4 lisenin eğitim 
göreceği, beş bin 
metrekare kapalı alanı 
bulunan binalarda 
yapılacak onarımlarla 
iki katı yer kazanılacağı 
belirtilirken, yaklaşık 
9 milyon YTL tutacak 
olan onarım için 
bugüne kadar ödenek 
çıkmadığı öğrenildi. 
Tüm projelerinin 
yanı sıra zemin etüt ve 
jeolojik planlarının da 
hazırlanarak ilgili 
bakanlıkça onaylandığı 
öğrenilen liseler 
kampüsu için son 
düğmeye ne yazık ki 
basılamıyor.

Bıırsa’nm geleceğine ışık tutan planlar onaylandı
Bursa'nın geleceğine 
ışık tutacak olan 
1/25000'1 ik merkez Ve 
batı nazım imar plan
ları, Büyükşehir Bele 
diye Meclisi'nde oy çok 
luğuyla kabul edildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Vekili Fahreddin 
Yıldırım'ın Başkanlık 
ettiği, Belediye Meclisi 
toplantısı dün tarihi 
binada yapıldı. İmar ve 
Bayındırlık Komisyo 
nu’nun meclis gündem
ine taşıdığı, 1/25000'lik 
merkez ve batı nazım 
imar planları itirazlara 
rağmen oy çokluğuyla 
kabul edildi.
AKP meclis üyesi Şakır 
Ermiş, konüyla ilgili 
söz alarak, bu planların 
bu yılsonu itibariyle 
uygulamaya konulması 
gerektiğini vurguladı. 
İmar yönetmeliği 
kanunun isteği üzerine 
planların 
hazırlandığını hatırlatan 
Ermiş, "Bu planlar 
gerektiği için hazır
landı. Hiçbir siyasi 
düşünce gözetilmeden, 
bütün Bursa'nın gele
ceği düşünülerek bu 
planlar yapıldı. 
Komisyona yapılan 
600’ü aşkın itirazın 
218 kabul edildi.
Bu da planlar üzerinde 
ne kadar objektif 
çalışıldığının gösterge
sidir” dedi.

Martılar terk etti Mudanya'yı

Okul alanı bulmakta 
sıkıntı çekilen 
Gemlik'te
Sunğipek arazisinde 
Milli Eğitime ayrılan 
yerin dışında Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
yanında 
kamulaştırılan arsa için 
de hiçbir 
girişimde bulunul
madığı öne sürülüyor.

Meclise Başkanlık eden 
Başkan Vekili Fahred 
din Yıldırım'da plan
ların tarafsız bir şekilde 
hazırlandığını ifade 
ederek, yaşanabilir 
yeşil bir Bursa'nın 
gelecek nesillere bira 
kılması için planların 
yapıldığını söyleyerek, 
"Gelecek nesillere kötü 
değil en iyisini bırak
mak için çalışıyoruz. 
Amacımız, içinde yaşa
maktan haz alacağımız 
yeşil bir Bursa bırak
mak" diye konuştu. 
Mecliste itirazlara 
sebep olan ilgili 
komisyon raporları, 
DYP, CHP ve Bağımsız 
üye Semih Pala'nın 
red oyu kullanmasına 
karaşın, 43'e, 16 olarak, 
oy çokluğuyla kabul 
edildi.
Osm'angazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
ise mecliste, kentin 
ortasında kalan ve

Sunğipek arazisinde 
ayrılan ve onarım 
için ödenek bekleyen 
binanın yatırım 
tekliflerinin yapıldığı 
öğrenilirken, öncelikli 
olarak hayırsever 
vatandaşların 
eğitime katkıda 
bulunmaları bekleniyor. 
Sayısız zenginin 
bulunduğu Gemlik'te 

kaldırılması için 
çalışmaların yapıldığı 
tabakhaneler için 
parti ayırımı gözetmek
sizin her kesimden 
yardım istedi. 25 yıldır 
şehrin ortasında 
faaliyet gösteren 
tabakhanelerin artık 
Bursa’ya yakışmadığını 
ve Büyükşehir 
Belediyesi iye ortak 
çalışmaları sonucunda 
burayı Bursa’nın 
en güzel semti hali 
getirmek için ellerinden 
gelen gayreti 
gösterdiklerini ifade 
eden Altepe, "Bu 
bölgedeki işletmecilere 
verilen süre 30 Haziran 
itibariyle doldu. 
İşletmelere verilen su 
ve elektrik enerjisinin 
kesilmesi için tebligat 
gönderilmesi gerekiyor. 
Uludağ Elektrik A.Ş 
tarafından gönderilen 
tebligat süresi iki gün 
sonra doluyor. İki gün 

ismiyle anılan 
okulların sayıları 
üçü geçmiyor. 
Sunğipek arazisi 
üzerinde proje
lendirilen binalarda 
hayırseverlerin gele
ceğin büyük adamlarını 
yetiştirmek için 
yardımda bulunmaları 
bekleniyor.

sonra bu işletmelerin 
elektriği kesilecek. Bu 
bölgenin temiz bir hale 
getirilerek Bursa’ya 
kazandırılması için tüm 
sivil toplum örgütleri' 
ve partilerinde desteği
ni bekliyoruz" dedi. 
Toplantıda ayrıca, 
sınırları genişleyen 
Bursaray'ın yeni hatları 
ve ilçelere otobüs 
ulaşımında, 'Bütünleşik 
bilet sistemi'nin 
uygulanması için 
BURULAŞ'ın, Büyük 
şehir Belediyesi ile 
yapmış olduğu anlaş
maya ek süre verile 
rek, 10 yıllık işletmeci
lik sözleşmesi için 
Başkan Şahin'e 
Meclis tarafından yetki 
verildi. Yaz tatili öncesi 
yapılan son toplantıda 
ayrıca Büyükşehir 
Belediye si’ne 10 adet 
iş makinesinin lizing 
yöntemi ile alınması 
için karar alındı.

Zeytin köylerinin gerdanlığıdır onlar... 
Zeytinin öyküsünü dinlemek isterseniz;

Mudanya, Gemlik, Kurşunlu sahillerine 
doğru yol almanız gerekecek...

Artık zeytin köyleri öykülerde, türküler 
de, manilerde...

Sofraların lezzeti zeytin...
Köylerin gerdanlığı zeytinlikler yok olma 

tehlikesinde yıllardır...
Sayılı zeytin ağaçları ...
Kiloluk hesabına düşen sofranın incisi 

zeytin!
Mudanya ya doğru yol alırken nokta gibi 

kalan yeşil örtülü tepeliklerde villa ve beş 
altı katlı konutlarla karşı karşıya kalır 
siniz... Tek tük kalan zeytinlikler, bahçe 
örtüsünde son demlerini yaşıyor.

Denize nazır zeytin tepeliklerinde kök 
salmış betonarme binalar... Köküne sala
mura dökerek yok etmeye gerek kalmadan 
köksüz binalar dikildi.

Dünya da oksijenin en önemli adresleri 
arasında yer alan Mudanya'ya oksijen gere 
kecek!..

Ahmet Özgenç arkadaşımın “Zeytincilik 
Ölüyor" başlıklı haberi Bursa'nın yerel ba 
sınında işlenmeli günlerce...

Mudşnya yoluna bir pano aşmalı;
'Mudanya'ya doğru dönerken, zeytin 

görürsen sakın şaşırma" diye...
Çarpık yapılaşmadan nasibini alan 

zeytin ve deniz kasabaları can çekişiyor....
Güneş batımına küs...
Doğumu sancılı...
Denizinde yüzemezsiniz...
Yüzlerle ifade edilen balık çeşitleri on 

parmağı geçmeyecek denli az...
Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevre 

yi Koruma Derneği (GÜMÇED) Başkanı Ad 
nan Önürmen isyan ediyor:

"Zeytin ağaçlarını kesenlere ceza ve ril 
meli... Mudanya ilçemizde sessiz ve seda 
sız biçimde bölüm bölüm zeytinlikler 'villa' 
adı altında kesilerek şantiyeye ve inşaat 
alanlarına dönüştürülüyor... Denize hâkim 
tepelerde çok katlı yapılaşmalar dikkat 
çekiyor. Hükümet, acilen zeytinliklerin 
imara açılmaması ve buralara inşaat 
yapanlara hakkında ağır cezalar içeren 
hükümler çıkartmalı..,. Zeytinlikler alarm 
veriyor" sözleri ile Belediye ve hükümeti 
göreve çağırıyor...

Oysa ki, hükümet SİT alanlarını inşaata 
açtı...

Güzelyalı'nın Çirkinyalı'ya dönüştüğünü 
belirten Onürmen, ileri ülkelerde "deniz, 
balık, zeytin günü" festivaller düzen
lendiğine dikkat çekiyor.

İyi de...
Zeytin-deniz-balık festivali düzenlemek 

için o yörenin ürününe sahip çıkmak gerek, 
canlandırmak gerek...'Yok' olmaya yüz tut
muş zeytinin, balığın festivali olur mu?

Bursa'nın hava ve deniz koridorları gün 
geçtikçe daralıyor...

Mudanya yolu üzerinde yer alan Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaşayan biri 
olarak bu yıl Mudanya'nın yosun kokusunu 
soluyamadım.

Martılar çatılar da beyaz görüntüler 
sergilerken, yunuslar gibi sabahlara kadar 
acı acı bağırdılar... Açlar! Denizlerinden 
göç etmişler...Zeytinliklerini terk eden 
serçeler uçuşuyor...

Önce serçeler, sonra da. martılar terk etti 
Mudanya' yı...
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TEŞEKKÜR

İşletmemizin kaliteye ve 
hijyene verdiği önem sonucu 

Bursa II Tarım Müdürlüğü tarafından 
‘BEYAZ TABAK’ 

ödülü ile ödüllendirildik.
Bursa İl’inde 23 firmaya verilen 

bu ödül nedeniyle
İl Tarım Müdürlüğü ilgililerine 

teşekkürü bir borç biliriz.

Müşterilerimize kaliteli 
ve hijyenik ekmek 

üretmeye ve yedirmeye 
devam edeceğimizi 

bildiririz.

Atasoy Unlu Mamuller
Nurettin Hocaoğlu
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Harabe bina tuvalet olarak kullanılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bahkpazarı Mahallesi 
Alemdar Caddesi 
üzerinde Cumartesi 
günleri açılan pazar
da tuvalet bulunma
ması sorun yaşatır 
ken, aynı amaçla 
kullanıldığı belirtilen 
harabe binadan pis 
kokular geliyor. 
Atlas Sineması'nı 
hemen geçtikten 
sonra sağ tarafta 
bulunan ve eskilerde 
Böceklik olarak 
kullanıldığı belirtilen 
harabe ve üstü 
açık binanın 
kapılarının da bulun
maması nedeniyle, 
pazarcı esnafının 
uğrak yeri olduğu 
ileri sürülüyor.

Tuvalet ihtiyacı 
hisseden esnafı 
ile akşamları bazı 
kişilerin de aynı 
amaçla kullandıkları 
eski bina çevrede

oturanları tedirgin 
ediyor.
Görüntü vermek 
istemeyen ve 
çevrede oturduklarını 
söyleyen bir çok ev

kadını isyan ederken 
belediyenin buraya 
Pazar yeri verirken 
neden tuvalet yap
madığını da haklı 
olarak soruyorlar.

527 $ + H.D.V. 
başlayan fiyatlarla

Güne Bakış
Kadri GÜLER

İktidardan tık yok..
Okul yapımı için yıllardır yer bulunamıyor

du.
Sunğipek Fabrikası’nın Uludağ Üniversite

sine devri protokolünde Gemlik’e lise 
yapımı için bu araziden yer ayrılması hükme 
bağlanmıştı.

Bu hüküm yerine getirildi ve 30 dönümün 
üzerinde arazi ve eski binalar Milli Eğitim 
Bakanlığı’na verildi.

Uludağ Üniversitesi’nden ayrılacak alan
dan daha fazlası bir oldu bitti ile alındı.

Bu yıl bu alandaki eski binalar için onarım 
ödeneği ayrılmasıyla inşaatlar tamamlanarak 
yeni öğretim yılına yetiştirilecekti.

Herşey hazır ama ortada beklenen ödenek 
olmayınca bugüne kadar bir hareket 
görülmedi.

AKP iktidarının yatırımlara dur dediğini 
okuyuruz.

Merkezi hükümetten para aktarılmayınca 
birçok yerde işler durdu.

AKP iktidarının Bursa’dan 12 milletvekili 
var.

Gemlik’te yaşanan bu sıkıntıyla ilgilenecek 
bir tek Allah’ın kulu yok mu?

Bizim milletvekilimiz nerede.
Lafa gelince Gemlik’in milletvekili var 

deniyor ama Gemlikliler birçok olayda başka 
milletvekillerinin Gemlik’e hizmet getirdiğini 
görüyoruz.

İktidar Partisi Üniversiteye de bir kuruş 
ödenek ayırmadı.

Borusan Kurucusu Asım KocabıyıkYüksek 
Okullarının yapımına destek olmasaydı daha 
çok beklerdik Üniversiteyi..

AKP’liler haydi biraz kımıldayın güç sizde.

NOHOK 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

►775 ItIM 
boşlayan fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE
REFERANSLARIMIZ

mer Hotel
GEM Sİ AO

www.baytasinsaat.net

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

M b>>a VA Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

REGAL 36000*1X11 
DVDOYNAt«]

REGAL37EKRAN 
TELETEXTTV

XDSL ABONELİK PAKETİ
Hem ADSL modem. hem de 

ADSL aboneliği bir arada 

HEDİYE!

http://www.baytasinsaat.net
http://www.gemlikweb.com
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İlköğretim kayıtları sona erdi Borç ve alacaklara takas
İstanbul, Ankara, 
İzmir, Eskişehir ve 
Adana'da
1 Haziranda internet 
üzerinden başlayan 
ilköğretim 
kayıtları dün saat 
24.00'de sona erecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürü 
Nizami Aktürk, söz 
konusu 5 ilde 
"e-kayıt" projesi 
başlattıklarını anım* 
sattı. E-kayıt için 
sürenin 1 Haziranda 
başladığını kaydeden 
Aktürk, daha önce 
belirledikleri takvime 
göre sürenin dün saat 
18.00'de sona ermesi 
gerektiğini, ancak 
bugüne kadar kayıt 
yaptıranların sayısının 
beklediklerinin altında 
olduğunu ifade etti. 
Aktürk, bu nedenle

Erdoğan; “Erten değil merkezi seçim”
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"2007 Sonbaharı'nda 
erken genel seçimleri 
değil, merkezi yöne
timin seçimlerini 
yapacağız" dedi. 
Erdoğan, Türkiye'nin, 
içeride ve dışarıda 
artık gündemi belir
lenen bir ülke değil, 
gündem belirleyen 
bir ülke olduğunu 
kaydetti.
2. Olağan Kongre 
si'ne katılmak üzere 
Ardahan'a gelen 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, açık
lamalarda bulundu. 
Açıklamalarında, 
bundan sonra 
yapacağı işler ve 
katılacağı etkinlikler
den bahseden 
Başbakan Erdoğan, 
Ardahan'ın geleceğe 
farklı bir şekilde 
yürümesi temen
nisinde bulundu.
11 Kasım'da büyük 
kongreyi yapacak
larını belirten 
Erdoğan, "2007 
Sonbaharı'nda erken 
genel seçimleri değil 
merkezi yönetimin 
seçimlerini yapacağız 
ve bu işi bitireceğiz. 
Aç tavuk kendini 
buğday ambarında 
sanır. 'Erken seçim’ 
diye sürekli söyledil
er. Tutmadı. Bunun 
kararını vermesi 
gerekenler belli. 
Bu millet AK

bu süreyi saat 24.00'e 
kadar uzattıklarını 
söyledi.
Nizami Aktürk, 
Adana'da 26 bin 
2, Ankara'da 52 bin 
573, Eskişehir'de 7 
bin 31, İstanbul'da 
149 bin 783, İzmir’de 
de 32 bin 814 olmak 
üzere toplam 268 bin 
203 kişinin kayıt 
yaptırdığını bildirdi. 
İnternetten kayıt 
yaptırmak için 
velilerin söz konusu

Parti'ye yüzde 65 
Parlamento'da yetkiyi 
boşuna vermedi. 
'Bu yetkiyi, yerinde, 
iyi şekilde ve bize 
layık olarâk* kullan 
dediler. Bizde mil
letimize layık olmanın 
çabası içindeyiz. En 
Batısı'ndan en Doğu 
su'na, Kuzeyi'nden 
Güneyi'ne her yeri 
dolanıyoruz. Dün 
Ceyhan'daydık.
Önemli bir proje olan 
Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru hattını açtık. 
Bu yapmak bize 
nasip oldu. Daha 
ileri gideceğiz" dedi. 
Türkiye'nin, içeride 
ve dışarıda artık gün
demi belirlenen bir 
ülke değil, gündem 
belirleyen bir ülke 
olduğunu kaydeden 
Erdoğan, "Nasıl bir 
Türkiye aldık, nasıl 
bir Türkiye oldu. İşçi* 
memur kardeşimin 
daha maaşları kay
nağında kesiliyordu. 
Zorunlu tasarruf adı 

illerde bulunmalarına 
gerek olmadığına 
işaret eden Aktürk, 
velilerin herhangi bir 
yerden ve herhangi 
bir bilgisayardan, 
www.meb.gov.tr 
internet adresinden 
çocuklarının 
T.C kimlik numa 
ralarını girerek kayıt 
işlemlerini gerçek
leştirebileceklerini 
vurguladı.
Aktürk, 
"Çocuklarının 

altında bu yapılıyor
du. Vatandaşa faiz 
vereceklerini, 
nema vereceklerini 
söylediler. 14 katril 
yon kesildi, ödediler 
mi? Ödemediler. 
2000'e kadar bu 
süreç geldi. Yine 
ödenmedi. 2003 bizim 
hükümetimiz geldi. 
14 katrilyon işçinin 
memurun alacağı var. 
Kasada para 
olmadığını söylediler. 
Devlet işçisine 
memuruna borçlu 
olamaz. İşveren 
sendikalarıyla oturup 
plan yaptık. Önce ana 
para, sonra faizleri 
ödendi. Geçen 
Haziran ayı içinde 14 
katrilyonun ödemesi
ni bitirdik. Bundan 
öncekiler niye 
ödemedi? CHP, DYP, 
ANAP, MHP, DSP niye 
ödemedi? Çünkü 
onlar hortumculara 
para yetiştiriyordu. 
Bankalar fona 
devrediliyordu, 

kayıtlarını henüz 
yaptırmayan 
velilerin mutlaka 
kayıt yaptırmalarını 
gerekiyor. .
Aksi halde başka 
türlü kayıt yaptıra
mayacaklar" dedi. 
Veliler, çocuklarının 
hangi okullara 
yerleştirildiğini 
14 Ağustos'tan 
itibaren 
Bakanlığın internet 
adresinden 
öğrenebilecekler.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile ser
mayesinin yüzde 50'sinden fazlası 
belediyelere ait şirketlerin, kamu kurum ve 
kuruluşlarına olan borç ve alacaklarına 
"takas" imkanı tanındı.
Bakanlar Kurulu'nun, buna ilişkin belediye' 
uzlaşma komisyonu kararlarını onaylayan 
ve "üçüncü listenin" yer aldığı kararı, Resmi 
Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, söz konusu kuruluşların uzlaş
ma kapsamına alınan borçve alacakları için 
tatbik edilmiş hacizler, herhangi bir işleme 
gerek kalmadan alacaklı kuruluşlar tarafın-' 
darı kaldırılacak. Yine bu kuruluşların uzlaş
ma kapsamına alınan borç ve alacakları için 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
üzerinden ayrılan paylardan, Maliye Bakan 
lığı ve İller Bankası tarafından yapılacak 
kesinti işlemlerine, 1 Temmuz 2006 tarihin
den itibaren başlanacak.

TÜBİTAK’tan burs
parasını fakir millet 
ödüyordu. Bir de 
İmarzedeler var.
Oradan da 8.5 katril 
yon gitti. Faizler 
hariç, 8.5 katrilyonu 
da hükümetimiz 
ödemeye başladı. 
Çünkü bu bankaların 
garantörü devletti. 
Imarzedelere 7 katri
lyon ödendi. Kalan 
para Ocak 2007'ye 
kadar ödenecek.
Ayrıca off-shoreze 
deler var. Yargı 
onların lehine karar 
verdk 600 trilyon 
alacakları var.
Onu da biz ödüyoruz. 
Bizim bir Merkez 
Bankamız var.
Kasada 26 milyar 
dolar vardı. Şimdi 
57.3 milyar dolar 
kasadaki para. 
Nereden nereye, 
31.3 milyar dolar 
üzerine koymuşuz. 
İtibarımızı düşürmek 
için bize sürekli 
IMF'ci deniyor.
IMF ile bizim iktidara 
gelmemizden önce 
irtibat kurulmuştu.
O gündür anlaşmalar 
yapılıyor. Biz 
göreve geldiğimiz 
zaman Türkiye'nin 
IMF'e olan borcu 
23.4 milyar dolardı. 
Şimdi borç 11 milyar 
dolar. Eğer hortumcu 
bir iktidar olsaydı, 
bu para buraya 
iner miydi?" 
diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanvekili Nüket Yetiş, gelecek 
hafta üniversite tercihlerini yapacak öğren
cilerin temel bilimler dalında ilk 5 bine 
girmeleri durumunda 250 YTL burs verecek
lerini müjdeledi.
TÜBİTAK Başkanvekili Prof. Dr. Yetiş, 
Başkan Yardımcıları ile birlikte gazetecilerle 
biraraya geldi. Kurumun çalışmaları hakkın
da bilgi veren Yetiş, özellikle gelecek hafta 
üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere 
burs müjdesi verdi. Geçen yıl başlatılan pro
jeyle ÖSS'de ilk 5 bine giren öğrencilerin 
Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler 
Biyoloji, Genetik, Tarih, Felsefe, Psikoloji, 
Sosyoloji alanlarını tercih etmeleri halinde 
lisans eğitimi süresince ayda 250 YTL 
burs vereceklerini dile getiren Yetiş, geçen 
yıl bu kapsamda 450 öğrenciye burs 
verdiklerini hatırlattı. Bursların yüksek 
lisans sırasında bin 250 YTL, doktora döne
minde ise bin 500 YTL olarak süreceğine 
dikkat çeken Yetiş, böylelikle doğa ve 
sosyal bilimlerin temel dallarına ilgiyi 
artırmayı hedeflediklerini söyledi

ELEMAN ARANIYOR
Polikliniğimizde çalıştırılmak 
üzere HEMŞİRE veÂTT’ler 

alınacaktır.
İrtibat Tel : 513 21 22

514 10 80

http://www.meb.gov.tr
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S, Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kör talih..
“Gemilerde talim var..
Ne talihsiz başım var..”
Bizim de talihsizliğimiz başbakanımız, 

meclis başkanımız.
Gemlik’te başbakanın imzasıyla kitap 

dağıtılıyormuş.
Ev ev..
Köy.. Köy..
İş doğru..
Ya amaç..
Paranoyak bir yaklaşım ama..
Sakın propaganda yapmak olmasın..
Köylü bir vatandaş diyor ki..
“Başbakan kitap dağıtıyor..
Kitap dağıtırken de soruyor.
Bir isteğiniz var mı diye..
Güzel..
Sorsun sorsun da..
O koca başbakan bilmiyor mu?
Memlekette huzur yok.
Can güvenliği yok
O önce memlekette vatandaşın dirliğini 

güvenliğini sağlasın.
Kardeşim var..
Karısıyla birlikte şu anda zeytinlikte..
Anamla benim ödümüz kopuyor.
Onların başına bir hal gelecek diye..
Organ mafyası mıdır nedir?
İnsanları öldürüp öldürüp organlarını 

çalıyorlarmış..”
Evet sayın başbakanım..
Vatandaş aş istiyor..
İş istiyor..
Kitap da istiyor..
Dirlik güvenlik dejstiyor.
Ya siz ne yapıyorsunuz?
Meclis Başkanı Moskova’da bir garip 

konuşuyor.
Ne diyor?
“Lenin’i ölü görmek çok güzel.”
Aydaaa..
Bu da nereden çıktı şimdi..
Ortalığı karıştırmak istemenin daniskası..
Diğer yanda başbakan El Kadı denilen 

terörist başına sahip çıkıyor ve ekliyor;
“Yasin Bey’i tanıyorum ve kendime 

inandım gibi inanıyorum.”
İçerde de dışarıda da garip şeyler oluyor.
Ölüyle uğraşan, teröriste kefil olan 

kafalarla bu ülke iyi yerlere gitmiyor, git
meyecek.

İç politika iflas..
Dış politika iflas..
Ekonomi iflas.
İktidara yakın müflisler ise deveyi 

hamuduyla götürüyorlar.
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu..
Dinden, imandan, ahlaktan, dürüstlükten 

bahsedeceksin. B
Tüyü bitmedik yetimin hakkına sahip 

çıkamayacaksın.
Vatandaşının hakkını hukukunu koruya

mayacaksın.
Mal ve can güvenliğini sağlayamayacak

sın.
Bir terslik var bu işte ama ne?

AKP’liler köylünün derdini dinliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Parti İlçe 
Teşkilatı, İl Teşkilatı 
ve milletvekillerinin 
de katılımıyla köy 
gezilerine başladı. 
AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıktı ile İl 
Yönetiminin de 
katıldığı gezilere İlçe 
Başkanı Enver şahin 
ile II Genel MecUşi 
üyeleri, belediye a 
Meclis üyeleri, kadjn 
kolları ile gençljlaKol- 
ları da eşlik eriyor. 
AK Parti teşkilat^ 
larının başlattığı 
gezilerin ilk durağı 
Kurtul Köyü oldu. 
Kurtul Köyü Muhtarı 
Cengiz Üçkardeş ile 
köylülerin misafir 
ettiği AKP’liler köy 
kahvesinde sohbet 
ederlerken kadın kol
ları da köy evlerini 
gezerek kadınlara 
kitap dağıttılar.
SIKINTILAR 
ÇÖZÜME 
KAVUŞTURULACAK 
Geçen yıl başlattıkları 
yaz gezilerinin deva 
mı olarak yeniden 
kaldıkları yerden 
devam ettiklerini 

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

gemUk

■■■g GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İHB

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

hatırlatan AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, karşılıklı 
sohbetlerle sıkın
tıların belirleneceğini 
ve çözümü için 
çalışacaklarını 
söyledi.
Şahin, "Geniş
letilmiş olarak 
sürdürdüğümüz 
gezilerde elde ede
ceğimiz sıkıntı ve 
sorunlar hakkında 
Milletvekillerimiz gi 
rişimlerde bulunarak 
çözüm arayacaklar, 
ayrıca başlattığımız 
her eve bir kitap 
kampanyamız için 
evlere birer kitap 
dağıtıyoruz" dedi.
Kurtul Köyü Muhtarı 
Cengiz Üçkardeşler, 
köylünün ve köyün 
ihtiyaçlarını dile 
getirirken bunların, 
Kurtul göletinden 
verileceği söylenen 
sulama suyunun 
neden geciktirildiği, 
anayoldan geçişin 
dar olduğu için 
sıkıntı yaşandığı 
ve köyden toplana
mayan çöpler 
olduğunu söyledi. 
ÖNCE İÇME SUYU 
VE YOLLAR 
Muhtar Üçkardeş 
ler'in köyün sıkıntısı 
olarak gösterdiği

sulama şüyu 
sorununa II Genel 
meclisi Nurettin 
Avcı cevap verdi. 
Avcı, daha önce 
köydeş tarafından 
yatırımı yapılacak 
olan sulama suyu 
projesi ödeneği için 
öncelikli olarak içme 
suyu ve yollar için 
harcanacağı belir
tildiğinden çalış
manın yapılamadığını 
belirterek, 
"Geçtiğimiz hafta 
içinde sulama suyu 
için karar alındı 
ancak ödeneği önce
likli olarak içme 
suyu ve yollar için 
harcanacağı yazısı 
geldi. Buranın yapımı 
için 118 bin YTL 
gerekiyor, bizde bu 
işi yeniden özel idare 
bütçesinden karşıla
mak için girişimde 
bulunuyoruz, daha 
sonra ihalesini 
yapacağız" dedi. 
SİYASETÇİ 
SORUN ÇÖZER 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıkh, Kurtul 
Köyü halkına yaptığı 
konuşmada, 
siyasetçinin işinin 
sorun çıkarmak değil 
aksine sorunu 
çözmek olduğunu 

belirterek, "Uzun 
yıllardır bekleyen 
dosyaları tozlu raflar
dan indirip birer birer 
sonuca ulaştırıyoruz. 
Ankara'yı kısaltarak 
Türkiye'yi büyütmek 
istedik ama mümkün 
olmadı. Siyasetçi en 
kötü ihtimalle beş 
yılda bir önünüze 
geliyor ancak 
bürokrat dediğimiz 
kişiler sandalyeye 
oturduğunda kimseyi 
tanımıyor ve biz 
onları aşamıyoruz. 
Köy hizmetlerini 
özel idareye bağla
yarak yapılmayan 
hizmetleri yapmaya 
başladık. Gittiğimiz 
her yerde köylere 
eskisinden daha 
çok hizmet gittiğini 
duyuyoruz. 2007 yılı 
sonuna kadar köylere 
ayırdığımız 2 katril 
yon lira ile köylerin 
içme suyu ve yol 
ihtiyaçlarını çözmeye 
çalışıyoruz" dedi. 
Sağlık, ekonomi, 
yeni yasalar, özür
lüler yasası, çevre 
yasası ve tarım yasa 
sının da içlerinde 
bulunduğu bir çok 
yeni yasadan bilgiler 
aktaran Kızılcıkh, 
14 katrilyon lira tutan 
nema ödemelerinin 

ise tamamen 
ödendiğini söyledi. 
Hükümetin göreve 
geldiği andan bu 
yana yaptığı 
çalışmalar hakkında 
da bilgiler veren 
Kızılcıkh, 2004 yılında. 
37 katrilyon lira 
vergi toplandığını 
buna karşılık ise 
41 katrilyon lira faiz ~ 
ödediklerini hatır- I 
latarak, "Bu şartlarda 
bile hizmet verdik, | 
2005 yılında ise 106 
katrilyon lira vergi | 
topladık ve 45 katril |i 
yon lira ödeme 
yaptık. Devletin gelir-' 
leri her geçen gün j 
artarken borçlarımız
da da düşmeler 
oluyor. Son üç yılda I 
büyüyen bir Türkiye j 
yarattık, üç yıl önce j 
dertlerini bitiremeyeni 
Türkiye şimdi büyük j 
Türkiye olma yolunda] 
hızla ilerliyor" 
şeklinde konuştu. 
AKP'li heyet daha 
sonra Yeniköy’e ' 
geçerek köylünün 
sorunlarını dinledi. | 
Engürücük ve .. j 
Muratoba köylerine | 
de giden AKP’liler 
dinledikleri sorunları 
not alarak çözüm J 
arayacaklarını 
söylediler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye çeşmeleri vefat etti
Seyfettin SEKERSÖZ
Su ve Kanalizasyon 
İşletmesinin BUSKİ'ye 
geçmesinden sonra 
kapatılan mahalle 
çeşmelerine 
vatandaşlar tepki 
gösterirken ortaya 
ilginç sözler çıkıyor. 
Mahalle çeşmelerinden 
akan suların 
önceden belediye 
tarafından karşılanması 
nedeniyle sorun 

yaşanmazken 
BUSKİ'ye geçişten 
sonra insanların 
sirkülasyon yaptığı 
yerler dışında 
çeşmelerin 
kapanmasına çevrede 
iş yapan esnaflar 
karşı çıkarken 
çeşmelere ilginç 
yazılar yazılıyor. 
Balıkpazarı Mahallesine 
girişte bulunan ve 
1984 yılında çevredeki 
esnaf tarafından 

yaptırılan çeşmenin 
önüne doğum ve 
ölüm yılları yazılırken 
ölüm nedeni 
olarak da BUSKİ 
virüsü gösterilmiş. 
Yapımını belediyenin 
üstlendiği diğer bir 
çeşmede ise Gemlik 
Belediyesi yazısına 
karşılık "Hangi 
Belediye" yazısıyla 
cevap veriliyor. 
Yoldan geçmekte 
olan yaşlı ve

sıcaktan bunalan 
insanların çok 
kullandıkları 
çeşmelerin BUSKİ 
tarafından kapatılmış 
olmasına yönelik 
tepkilerin yanı sıra 
bazı ara 
mahallelerde ise 
çeşmeler halen akıyor. 
Vatandaşların her 
geçen gün tepki 
gösterdikleri ara 
sokaklar ile bazı 
caddelerdeki 
çeşmelerin ise açılması 
için Belediye'nin abone 
yaptırması gerekiyor.

M CN ALABALIK n t n tesisleri
l BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

I 
%

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

1
l

İ
s

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIKve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?
Balıkpazarı’nda 115 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 J
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Afacide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 i
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Popstar Aydan bu akşam Umurbeylileri coşturacak

Akif Oktay şiirleri Umurbeylileri mest etti

Seyfettin ŞEKERSĞZ
Umurbey beldesinde 
yaz akşamlarının 
vazgeçilmez 
tutkusu olan 
eğlenceler devam 
ederken, önceki 
akşam Tiyatrocu 
Şair Akif Oktay şiir
leriyle dinleyenleri 
adeta mest etti.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Gülerin ev 
sahipliğini yaptığı

eğlence akşamına 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'un yanı sıra 
belde halkı ile davetli 
misafirler katıldı. 
Celal Bayar Halk 
Kütüphanesi 
Salonu’nu dolduran 
misafirlere 
seslendireceği 
şiirlerinden önce 
duygularını açıklayan 
Şair Akif Oktay, bin-

lerce kitabın bulun
duğu kütüphanede 
şiirleriyle sevenlerine 
seslenmenin 
kendisine mutluluk 
verdiğini söyledi. 
Geceye Orhan 
Veli'nin şiiriyle 
başlayan Akif 
Oktay, salonu 
dolduran şiir 
severlere 
seslendirdiği 
birbirinden güzel 
şiirlerle unutulmaz

bir akşam yaşattı. 
Zaman zaman ünlü 
Türk şairlerinin 
şiirlerini de istek 
üzerine seslendiren 
Akif Oktay, şiirin bir 
hayat tarzı olduğunu 
ifade getirdi.
Şiir gecesine katılan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Şair Akif 
Oktay'a Umurbey 
halkı adına Umurbey 
hatırası hediye etti. 
Belde halkına yaz

akşamları için unutul
maz eğlenceler 
düzenleyen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
bu akşam Umurbey 
futbol sahasında 
düzenledikleri 
geceye Popstar 
Aydan ile 
Grup Ekspresin 
katılacağını 
ve herkesin bu 
geceye davetli 
olduğunu duyurdu.

GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMAMIZIN GEMLİK ŞUBESİNDE 

GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE İDARİ FONKSİYONLARIN İDARESİ VE ÜRETİM, 
İMALAT KONUSUNDA TECRÜBELİ SORUMLU VETERİNER HEKİM ARANMAKTADIR

1$ TANIMI
Z VETERİNERLİK FAKÜLTESİ MEZUNU
/ SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALACAK
/ GEMLİK İLÇESİNDE İKAMET EDEN
J TERCİHEN BAY
✓ ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ.

Başvurular 1 adet fotoğrafla birlikte Gemlik Şubelerimize veya 
İnternet başvuruları : www.saypa.com.tr mail başvuruları: info@saypa.com.tr

adresleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

http://www.saypa.com.tr
mailto:info@saypa.com.tr
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Kızların traktör merakı ölümle bitti
Bursa'nın İnegöl 
llçesi'nde, babasının 
traktörüyle 
köy gezişine çıkan 
genç kız, aracın 
dereye uçması 
sonucu hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
Dipsizgöl Köyü'nde 
babası Necmi inan'a 
ait 16 PM 888 plakalı 
traktöre binen M.İ. 
(16), yanına kız 
arkadaşı Y.S.’yi (15) 
de aldı. M.l.'nin 
kullandığı traktör, 
Akyara mevkiinde 
dereye uçtu.
Ağır yaralı olarak 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
getirilen M.İ. hayatını 
kaybederken, 
Y.S. hafif yaralı 
olarak kurtuldu.
Ölüm haberini 
alan M.l'nin 
yakınları sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet soruşturma

Savcılığı olayla ilgili başlattı.

Şeftali bahçesinde şüpheli avı
Bursa’nın Veysel 
Karani Mahallesi'nde 
bir kişiyi silahla 
yaraladıkları öne 
sürülen zanlılar, peş
lerine düşen polise 
ateş açtı. Bölgedeki 
meyve bahçelerine 
girerek izlerini 
kaybettirmek isteyen 
3 şüpheliden 2'si, 
polisin saatler 
süren ısrarlı 
takibiyle yakalandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
olay, dün sabah 
saatlerinde 
Arabayatağı 
Mahallesi Açelya 
Sokak'ta meydana 
geldi. Öğle saat
lerinde Veysel 
Karani Mahallesi 
Veysel Karani 
Caddesi'nde Cihan 
Yelegen'i (49) iki 
ayağından silahla 
yaraladıkları iddia 
edilen şüpheliler,

atlayarak, yalın ayak 
bölgedeki meyve 
bahçelerine giren 
iki şüpheli, izlerini 
kaybettirmek istedi. 
Bu gelişmenin 
üzerine bölgeye 
çok sayıda polis 
ekibi sevk edildi ve 
saatler süren ara
manın ardından iki 
şüpheli, bir şeftali 
bahçesinde kıstırıldı. 
Çaresiz polise 
teslim olan Fedai 
D. ve Ercan D.'nin 
üst aramasından 
elde edilen silah " 
incelemeye gönde 
rilirken, olayla ilgisi 
bulunduğu öne 
sürülen Sarı D. 
isimli şüphelinin de 
arandığı öğrenildi. 
Halen Yavuz 
Selim Polis 
Merkezi'nde 
tutulan şüphelilerin 
ifadelerinin ardından 
adliyeye sevk edile
ceği bildirildi. BHA

olay yerinden 
kaçtı. Olayın 
ardından bacaklarına 
4 kurşun isabet 
eden Cihan Yelegen, 
Yüksek ihtisas 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alınırken, polisler 
de zanlıların 
peşine düştü. 
Akşam saatlerinde 
kimlikleri ve 
Arabayatağı 
Mahallesi Açelya 
Sokak’ta ikamet 
ettikleri adresleri 
belirlenen zanlıların 
oturduğu eve, 
sabah saatlerinde 
şok bir baskın 
düzenlendi. 
Ancak, bu sırada 
evde bulunan Fedai 
D. ve Ercan D. isimli 
şüpheliler, kapıya 
dayanan polise, 
silahla karşılık 
verdi. Ardından 
oturdukları evin 
penceresinden

Bursa’da hap 
operasyonu

Polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, uyuştu
rucu hap ticareti yap
tığı öne sürülen bir 
kadın yakalandı.
Operasyonda sahil 
beldelerinde satılması 

planlanan 499 adet 
hap ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organi 
ze Suçlar Şube Mü 
dürlüğü'ne bağlı Nar 
kotik Büro Amirliği'n 
den yapılan açıkla

maya göre, uyuşturu
cu hap ticareti yaptığı 
öne sürülen Birsen K. 
(33) isimli kadın yaka
landı. Daha önceden 
de aynı suçtan kaydı 
nın bulunduğu belir- > 
tilen Birsen K.'nın

(33) İstanbul'dan u 
yuşturucu hap getire
ceği ihbarını alan po 
lis ekipleri harekete 
geçti. Söz konusu 
kadını takibe alan po 
lis ekipleri, Santral 
Garaj'da gerçekleştir 

diği operasyonda 
ticari taksiye binmek 
isteyen kadını 
yakaladı.
Üzerinde yapılan ara
mada 499 adet hap 
ele geçirilen Birsen 
K. gözaltına alındı.



15 Temmuz 2006 Cumartesi Sayfa 10

Hamilelere tatil uyarısı
Bursa Zübeydehanım 
Doğumevi Başhekimi 
Op. Dr. Şeref Nişancı, 
hamile bayanların 
yolculuk ve 
tatilde dikkatli 
olmalarını istedi. 
Gebelik döneminde 
tatil ya da başka bir 
nedenle yolculuk 
yapılabileceğini 
ancak bazı 
noktalara dikkat 
edilmesi gerektiğini 
söyleyen Dr.
Nişancı, "Yolculuk 
esnasında uzun 
süre oturmak duru
munda kalmak kan 
dolaşımını yavaşlatır. 
Bu da özellikle son 
aylarda kramplara, 
yorgunluğa ve bel 
ağrılarına neden 
olabilir. Bu nedenle 
uzun süren yolculuk
larda 2'şer saatlik 
aralıklarla ayağa 
kalkmalı, 3-5 dakika 
dolaşılmalıdır" dedi. 
Gebeliğin son hafta

larında uzun N 
süren yolculuklardan 
kaçınılması 
gerektiğine dikkat 
çeken Dr. Nişancı, 
"Doğumun başlama 
ihtimalinin yüksek 
olduğu bu haftalarda 
zorunlu olarak 
yapacağınız 
yolculuklarda 
özellikle yol üzerinde
ki sağlık merkez
lerinin telefonlarını 
ve adreslerini 
yanınıza alın. 
Yanınızda gebe takip 
kartlarınızı ve tüm

tetkiklerinizin 
yer aldığı bir 
dosyayı 
yanınızda hazır 
bulundurun" 
şeklinde konuştu. 
Dr. Nişancı, tatil 
sırasında hijyenik 
durumundan 
emin olunan 
yerlerde yüzülmesin!, 
geceleri yatmadan 
önce ılık suyla 
duş alınmasını 
ve düzenli 
egzersizlerin de 
ihmal edilmemesini 
istedi.

Yalnız uyuyamayan çocuklar için tavsiyeler
Yalnız uyuyamayan 
çocuklar, ailelerinin 
kabusu oluyor. 
Uzmanlar, çocuğu nu 
zun yatağınızdan vaz 
geçmesini sağlama 
nız için önemli tavsi 
yelerde bulunuyor. 
Uzmanlara göre, 
bunun pek çok sebe
binden biri, günümüz 
ailelerinin 24 saat 
boyunca çocukları, 
için var olmaları 
gerektiğini düşün

meleri. Günümüz 
annelerinin pek çoğu
nun aktif iş hayatı 
nedeniyle çocuğuna 
yeterince vakit ayıra
madığını düşünmesi 
de bu davranışın 
sebeplerinden biri. 
Öte yandan, bazı 
aileler, bu devamlı 
beraberliğin çocukları 
için zararlı olabile
ceğini düşünüyor. 
Uzmanlara göre, 
anne-baba yatağına

sadece misafir olarak 
gelen çocuklarla ilgili 
bir endişe duymamız 
gerekmiyor. Özellikle 
küçük yaştaki çocuk
ların kabuslar görüp 
korkuyla uyanmaları, 
karanlıkta uyumak 
istememeleri ya da 
yalnız kalmaktan 
korkmaları son 
derece doğal. 
Anne-babanın da bu 
durumda çocuklarını 
yatağına alması doğal 

bir davranış. Ama 
anne-baba yatağı 
kesin olarak zaman 
zaman ziyaret edilen 

bir yatak olmalı ve 
kesinlikle çocuğun 
kendi yatağı haline 
gelmemeli.
Uzmanların verdikleri 
bilgiye göre, normal 
şartlarda çocuklar 2 
yaşından itibaren 
problemsiz olarak 
geceyi anne- 
babalarından ayrı 
geçirmeye hazır olu 
yor. Bu yaşta çocuk
lar, yetişkinlerin

kendilerine ait özel bir 
hayatları olduğunu ve 
anne-babalarının 
sadece kendileri için 
var olmadıklarını 
anlayabiliyor. 
Dolayısıyla çocuğa 
mutlaka bir sınır 
konulması ve 
çocuğun, ilkokula 
başladığı 7-8 yaşların
dan itibaren, anne- 
baba yatağının 
sadece çok özel 
durumlarda paylaşı 
lan bir yer olduğunu 
bilmesi gerekiyor. 
Uzmanlara göre, kötü 

bir rüya görmek ya da 
deprem gibi korkular, 
aileden birinin ağır bir 
hastalık geçirmesi, 
ailenin ikamet ettiği 
evi veya şehri değiş 
tirmesi ya da değiş 
tirmek üzere olması, 
çocuğun okula başla
ması ya da okul değiş 
tirmesi, aile içinde 
şiddetli bir tartışma 
yaşanması ve çocu 
ğun ciddi bir rahatsı
zlık geçirmesi, anne- 
baba yatağının pay
laşılabileceği çok özel 
durumlar olabilir.

M-:-'. «"■• ■ ** ' i ■' «W®®; '■

SATILIK DAİRE
L-J ... • ûmAÜ

Küçük Kumla Siteler Mahallesi
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 

C Blok 5 nolu daire
Sahibinden satılıktır.

GSM'.(0.542)72618 23

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOY

WWW.elkoyun.comwww.tema.org.tr

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
CEVDET 
SOLMAZ

‘Gemlik 
Körfez’ 

internette 
www.gemlikkorfez

gazetesi.com

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
MERMER FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY ve BAYAN 
İŞÇİLER ARANIYOR

TEL: (0.224) 5134517

BAYAN HASTAYA BAKACAK 
BAYAN BASTA BAKICI 

ABANIYOB
Mür. Tel : 513 26 10

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

o- KLİMA ve BEYAZ EŞYA
EV TEKSTİL ÇEŞİTLERİ

ATLANTİK] ’famİCCI (PİVRK) Fakir (-©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
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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
GEMLK birey

dergisi DERSHANESİ

17 Temmuz 2006 Pazartesi jnfo@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

bire bir
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
e-mail: bursa^hireycnm —

İki firmanın katıldığı nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek fiyatı Yıldırım Grubu verdi

Foça Tatil Köyü’nü 
Yıldırım Grubu aldı

* Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

fera// Vuruyor..
Batı ve Amerikan Emperyalizminin ortadoğu 

şubesi olan İsrail, Filistin ve Lübnan’da kanlı 
saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun iki askerin kaçırılmasının 
ardından başladığı vahşi saldırı, amacını çoktan 
aştı.

Ne yazık ki tüm dünya bu vahşete sadece seyir 
ci kalıyor. Amerika ise adeta destek veriyor.

Bu gidişle savaş bölgeye tamamen sıçrayabilir
Devamı sayfa 7’de

Gemlik Gübre A.Ş. sahibi olan Yıldırım Şirketler Grubu’na ait 
Yıldırım Dış Ticaret Anonim Şirketi 8.2 milyon dolar vererek, 
Foça Tatil Köyü'nün sahibi oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Rıza Yıldırım, Foça Tatil Köyü'nün yerine lüks bir otel yap
mayı planladıklarını belirterek, "Yapacağımız otel dünyanın 
en lüks otelleri arasında yerini alacak" dedi. Sayfa 3’de

Popstar Aydan Umurbey’i salladı
7. Umurbey Yaz 
Şenliğinde Popstar 
Aydan Umurbeylilere 
unutulmaz bir gece 
yaşattı. Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
düet yapan Aydan, 
futbol sahasını 
dolduran hayranlarını 
coşturdu.
Haberi sayfa 4’de

Gemlikspor’ım geleceğine 
yatınm yapılıyor

Gemlikspor yö 
netiminde olan 
Serdar Özaydın, 
alt yapıya 
yönelik çalışma 
larına başlaya 
rak, 120 genç 
futbolcuya 
forma giydirdi. 
Sayfa 5’de

2002 İyi bir gelecek Aykent ile başlar
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

:■ j
“AYKEN"

i

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 

—I YILI ÜCRETLERİMİZ

âb
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,
Âfipckirh cd. Sürekli eğitim İlkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
uurvcrıuLcrc, 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 Eğitlm-öğretlm,

http://www.baytasinsaat.net
mailto:jnfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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İki firmanın katıldığı nihai pazarlık görüşmelerinde eh yüksek fiyatı Yıldırım Grubu verdi

Foça Tatil Köyü’nü 
Yıldırım Grubu aldı

YazıYORUM

Gemlik Gübre A.Ş. sahibi olan Yıldırım Şirketler Grubu’na ait Yıldırım Dış 
Ticaret Anonim-Şirketi 8.2 milyon dolar vererek, Foça Tatil Köyü’nün 
sahibi oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım, Foça Tatil 
Köyü'nün yerine lüks bir otel yapmayı planladıklarını belirterek, 
“Yapacağımız otel dünyanın en lüks otelleri arasında yerini alacak” dedi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB) Foça 
Tatil Köyü'nün » 
özelleştirme 
ihalesi nihai pazarlık 
görüşmelerini 
tamamladı.
Foça Tatil Köyü’ne 
en yüksek fiyatı 
8.2 milyon dolarla 
Gemlik Gübre A.Ş. 
sahibi olan 
Yıldırım Şirketler 
Grubu'na ait 
Yıldırım Dış Ticaret 
Anonim Şirketi'nin 
verdiği öğreYıildi. 
Özelleştirme İdaresi 
Başkan Yardımcısı 
Osman İlter'in 
komisyon 
başkanlığında 
gerçekleştirilen 
nihai pazarlık 
görüşmelerine 
2 firma katıldı.
Elemesiz yazılı turda 
söz konusu firmalar
dan revize yazılı 
teklifleri alındı.

Bunün ardından 
8 milyon 150 bin 
dolar başlangıç, 
50 bin dolar artırım 
aralığıyla sözlü 
turlara geçildi. 
Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü'ne 
ait Foça Tatil 
Köyü'nün, 
taşınmazlarıyla

birlikte 
özelleştirilmesi 
için açılan nihai 
pazarlık görüşme
lerine Yıldırım Dış 
Ticaret ve Çelikler 
İnşaat Taahhüt 
Şirketi'nin katıldığı 
açıklandı.
Birinci sözlü turda 
Çelikler İnşaat

A.Ş herhangi bir 
artırım yapmadan 
ihaleden çekilirken, 
Yıldırım Dış 
Ticaret A.Ş 8,2 
milyon dolara 
çıkarak en 
yüksek teklifi 
vermiş oldu. 
Alıcı firma ihale 
bedelini peşin 
veya vadeli 
ödeyebilecek. 
Firmanın vadeli 
seçenekte yüzde 
40'ı peşin, 24 ay 
vadede libor faiziyle 
ödeme hakkı da 
bulunuyor. 
Öte yandan ihalede 
en yüksek teklifi 
veren Yıldırım Dış 
Ticaret A.Ş 2005 
yılında da 
Sümer Holding'e 
ait Beykoz Deri 
Sanayii'ni almıştı. 
İhalede, en 
yüksek teklifi 
8.2 milyon dolarla 
Yıldırım Dış 
Ticaret ve Pazarlama 
Şirketi vererek 
Foça Tatil Köyü'nün 
sahibi oldu.
Şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Yıldırım, 
Foça Tatil 
Köyü'nün yerine 
lüks bir otel 
yapmayı planladık
larını söyledi.
Yıldırım, "Bu 
bölgeye yapacağımız 
otel, dünyanın en 
lüks otelleri arasında 
yerini alacak. 
Böylece Foça'nın 
turizm değerini de 
artıracağız" dedi.

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

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

(İSO 9001 belgeli) Meclisimiz var!.
Geçen haftanın mizah konusu olacak 

haberi ISO 9001 belgesi alan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde yapılan törende 
konukların oturdukları renkii kumaşlarla 
süslenen sandalyelerin kırılması idi...

Tam Aziz Nesin’lik olaylar.
Kendisi Ataist olduğu için belki ölüm 

gününde rahmetle anmamızı itiraz ederdi, 
ama yinede hayırla anacağım Aziz Neşin’i 
bu büyük yazarı...

Hayatımız her gün “Tam Aziz Nesinlik” 
olayların yaşandığı ülke oldu..

“Bizim milletin yüzde 6O’ı abdaldır” sözü 
üzerine kıyamet kopmuş, bazı köşe 
yazarları buna katılarak bu oran azdır 
yüzde 80’e çıkar demişlerdi..

Benim şahsi fikrim ise; Ben Aziz Nesin 
haklı diyorum...

Zaman zaman ben de bu yüzdenin içine 
girip çıkıyorum..

Bundan da gocunmuyorum, zira genle 
rimiz böyle...

73 yıldır bu memlekette olan biten bazı 
şeylere akıl erdiremiyorum... (Atatürk devri 
hariç )

(İSO 9001 belgesi sanayide-işletmelerde 
her şeyin kurallara uygun olduğunu 
gösteren bir belge imiş.)

Bir düşünün TBMM, sine İSO 9001 bel
gesi almak, kalitesini göstermek için mi.?..

Koca koca adamlar sıkılmadan oy alma 
uğruna, gülerek İSO bayrağını çekerken, 
resim çektiriyorlar... Biz de bunlara güle
lim..

(23 Nisanda sembolik olarak ilk okul 
çocukları büyük makamlara oturtularak 
çocuk bayramı olduğu gösterilir.)

23 Nisan günü 22 yaşında ki bıyıklı 
imam-hatipli genci Meclis kürsüsünden 
kendilerinin söylemeye korktukları sözleri 
söyletirken de arkasında gülerek duruyor
lardı.. İşte sana İSO 9001 belgesi..

Bu yapılanların kalitemizi gösteriyor!... 
İSO’ya ne gerek var!...

Bıyıklı ile sen belgeni zaten aldın, git
tin!...

Ayrıca “Tam Aziz Nesinlik” saçma sapan 
şeyler yaşamaktan bitap düşmüş bir millet, 
yaşadığı hayata bakıp ta belgesi var diye, 
“kaliteli” bir meclis tarafından yönetildiği 
mavalını hangi kulağıyla dinler ?..

Buna kargalar dahi güler...
Ekonomi dibe vurdu ha vuracak, milleti 

yine işsiz kalma korkusu sarmış, Merkez 
bankası yandım Allah önemleri bir yana, 
Başbakan yoksulluktan yakınanlara önlem 
diye “Zeytini tek lokmada yemeyin, kemire 
rek üç lokmada yiyin, haydi ananızı ahn 
gidin” dediği bir ülkede on bayrak diksen 
ne olacak ?

Her konuda kalitelerini konuşturan ileri 
gelenlerin, abdal olsam gerek, saçıma aklar 
düştüğü halde bu gülünçlükleri, basiretsiz
likleri nasıl yapıyorlar anlamıyorum?

Beyler, bırakın bu saçmalıkları, ciddi 
olun...

Devlet idare etmek ciddi, hem de çok 
ciddi iştir...

Bu gülünçlükler artık çok olmaya 
başladı, Bu iş bir yerden patlar sonra !*..

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikspor’un geleceğine yatırım yapılıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz günlerde 
yeniden oluşturulan 
Gemlikspor 
yönetiminde olan 
Serdar Özaydın, alt 
yapıya yönelik çalış
malarına başladı. 
Gemlikspor’un gele
ceğinin pırıl pırıl bu 
gençlerin olacağına 
inandığını belirten 
Serdar Özaydın yöne 
tici Emir Ertem'le bir
likte takım hocası 
Haydar Yiğit'in göze
timinde 120 adet 
formayı genç futbol
culara giydirdi. 
Doğru Yol Partisi 
ilçe Gençlik Kolları 
Başkanlığı görevini 
de yürüten Serdar 
Özaydın, aşığı oldu 
ğunu söylediği Gem 
likspor'u önümüzdeki 
sezon Süper Lige 
yeniden çıkartacak
ları müjdesini verdi. 
Özaydın, Gemlik 
spor'un geleceği 
gençlerin yetişme
siyle Gemlik futbolu 
ilçe dışından transfer 
yapmaya gerek duy
mayacağını da

belirterek, ”A takıma 
gerekenler alt yapıda
ki gençlere de yapıla
cak. Taraftarımızın 
unuttuğu Gemlikspor 
aşkını yeniden alev 
lendireceğiz, sporse
verlerimizi stada 
çekerek futbolun 
Gemlik'te yeniden 
yeşermesini sağlaya
cağız. Bize inanma 
yanları gelecek sezon 
sonundaki başarıla 
rımızla mahçup 
etmek istiyoruz. 
Gemlikspor bundan 
sonra kesinlikle sahip 
siz kalmayacak ve 
her maçımızı'yönetici
lerimizle birlikte izle 
yerek takıma moral 

vereceğiz. Bizler 
başkanımız Faruk 
Güzel ile birlikte 
Gemlikspor için 
geldik ve amacımız 
da başarılı 
olmaktır” dedi.
Gemlik'te gençlerin 
Gemlikspor çatısı 
altında yeniden eski 
güzel futbol dolu 
günlere dönmeleri 
için kendilerini 
ellerinden geleni yap
maya adadıkları söy 
leyen Serdar Özay- 
dın, "Yeniden oluştur
duğumuz Gemlikspor 
yönetimi başkanımız 
Faruk Güzel'le daha 
büyük başarılara 
imza atacaktır. Yeni

sezon transferlerine 
başladık. Gemlikspor 
taraftarları yeni sezon 
da bambaşka bir

takım görecekler, 
yapacağımız 
takviyeler güçlü 
takımı daha da

güçlendirecek ve 
Gemlikspor Bursa 
Süper Ligine yeniden 
yükselecektir” dedi.

EPİRDEN’in şampiyonları Çiğdem ile Özlemoİdu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Epirden Beach Volley 
Bayanlar Türkiye 
Serisi 5. Etap Kumla 
Turnuvası'nda İstan
bul ekibi Çiğdem 
Kaplan ile Özlem 
Tüfekçi Samsun ekibi 

Senem Sezgin ile 
Özlem Engeloğlu'nu 
final maçında 2-0 ye 
nerek birinci oldular. 
Kumla Yunuslar kum 
sahasında oynanan 
maçlara yoğun ilgi 
gözlenirken, final 
akşamı karnaval 

havasında geçti.
Üç gün süren maçlar
da ikinciliği Samsun 
bölgesinden Senem 
Sezgin ile Özlem 
Engeloğlu alırken 
üçüncülüğü Ankara 
ekibi Fatoş ve 
Ayşe İkilisi aldı.
Epirden Beach Volley 
Bayanlar Türkiye 
serisinin Kumla 
ayağında nefesleri 
kesen yarı final 
maçını Bursa bölgesi 
hakemlerinden 
Sevda Güler 
yaparken yardım
cılığını ise Mustafa 
Yıldırım yaptı.
Final maçını ünlü 
hakemlerden Suat 
Carlı yönetirken 
yardımcılığını ise

Sevda Güler yaptı. 
Turnuva sonunda 
organizasyonda 
emeği geçenlere 
plaket ve teşekkür 
belgeleri verilirken 
eski voleybolcular
dan Filiz Kocabaş 
üçüncülük kupasını 
Fatoş ile Ayşe'ye 
ilçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan verdi. 
Turnuvada Gazeteci 
Ersel Peker adına 
düzenlenen ikincilik 
kupasını Samsun 
ekibi Senem ile 
Özlem'e Kumla 
Belediye Başkan 
vekili Abdullah 
Çokal ile Ersel Peker 
birlikte verdiler. 
Nefesleri kesen 
finalin galibi Çiğdem 

ile Özlem'e Eşref 
Güre ve Enver 
Göçener adına 
düzenlenen 
birincilik kupasını 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre verdi. 
Kupa töreninde 
ayrıca Epirden Volley 
Başkanı Gülbin 
Epirden'e Başkan 
Eşref Güre tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
Tüm Türkiye'de 
süren turnuvalara 
başarıyla adim 
yazdıran Kumla'ya 
Turkuaz Epirden 
bayrağını veren 
Gülbin Epirden, bu 
bayraktan sadece 
Finike ile Didim'e 

verildiğini, 
Kumla'nın ise 
bayrak alan üçün cü 
yer olduğunu 
söyledi.
Küçük Kumla 
sahilinde yaşanan 
Voleybol şenliğine ev 
sahipliği yapan Bele 
diye Başkanı Eşref 
Güre, turnuvaya 
gelen ekipler ile 
Epjrden Beach 
volley düzenleyicisi 
Haşan Epirden'e 
teşekkür etti.
Güzel görüntülere 
sahne olan Plaj 
Voleybol şenliğinde 
derece alan ekiplerin 
kendi aralarında 
yaptıkları sevinç 
gösterileri alkışlarla 
desteklendi.
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Kene ısırmasından Uyuşturucu depremi geliyor

5 kişi tedavi altında

Erzurum'un Oltu 
i /e Şenkaya

İlçeleri'nde Kırım 
Kongo Kanamalı

? Ateşi (KKKA) 
hastalığından 
5 kişi tedavi altına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Oltu ve 
Şenkaya İlçeleri'nde 
kene ısırması 
sebebiyle Oltu 
Devlet Hastanesi'ne 
müracaat eden 
Faruk Çağlar (25), 
Fuat Çelik (40), 
Deniz Kaplan (2). 
Ergun Musaoğlu

(36) adlı 
vatandaşlar, ilk 
muayenelerinin 
ve yapılan 
tahlillerin ardından 
Erzurum'daki 
hastanelere 
sevk edildi.
Bu arada, 
Parla Toksoy 
adlı vatandaş, 
eline yapışan 
keneyle hastaneye 
getirildi.
Toksoy, elindeki 
kenenin cımbızla 
çıkarılmasının 
ardından tedavi 
altına alındı.

Liseli M.A.'ın aşırı 
dozda uyuşturucu 
alarak hayata veda 
etmesi, gözleri 
yeniden uyuşturucu
nun üzerine çevirdi. 
Konuyla ilgili bir açık 
lama yapan Yeşilay 
Genel Başkanı M. 
Necati Özfatura "Bu 
buzdağının sadece 
görünen kısmıdır. 
Hadise bilinenden 
çok daha vahimdir. 
Birkaç yıl sonra 
yaşanması muhtemel 
büyük uyuşturucu 
depreminin öncü 
sinyalleridir. Türkiye 
bugüne kadar bir 
transit ülkeydi. Fakat 
şimdi pazar olarak 
seçilen hedef ülkedir. 
2004 yılı uyuşturucu 
mafyasının geliri 1 
trilyon dolardır. Bu 
inanılmaz bir güçtür. 
Bunun için acilen 
önlemler almalıyız" 
dedi. Türkiye'de 
uyuşturucu kul
lanımının tahminlerin 
çok üzerin de 
olduğunu belirten 
Özfatura, extasy kul
lanımının yüzde 300 
arttığını, uyuşturucu
nun sıradan bir ürün 
gibi internet cafeler 
de, okul önlerinde, 
eğlence merkez

lerinde çok rahat 
satılabildiğine dikkati 
çekti. Özfatura, siga 
ranın yaşının 10, alko 
lün 11, uyuşturucu
nun 12'ye kadar düş 
tüğünü hatırlatarak, 
Yeşilay'ın bu konuyla 
ilgili 5 yıllık eylem 
planını açıkladı. 
Özfatura, ölüm saçan 
uyuşturucu tehlike
sine karşı toplumun 
bütün kesimlerinin 
birlik ve beraberlik 
içinde hareket etme 
si gerektidini belir 
terek şöyle dedi: 
"Bu iş sadece birkaç 
sivil toplum örgütü 
ile çözülebilecek bir 
iş değildir. Bu milli 
bir meseledir. Bir dev 
let politikası belirlen
meli, konuyla ilgili 
müsteşarlık kurul
malıdır". Bağımlılık 
yapan zararlı madde 
kullanımı son yıllar
da hepimizi dehşete 
düşürecek boyutlara 
ulaştı. Yeşilay konuy
la ilgili 75 büyük pro 
je hazırladı. Bu proje 
lerin 23 tanesine ön 
çelik verilecek. Proje 
ler, devlet, yerel yöne 
timler, özel sektör, 
medya ve gönüllü
lerin katılımlarıyla 
gerçekleştirilecek.”

Güne Bakış
Kadri GÜLER

İsrail vuruyor..
İsrail yanıbaşımızda elindeki üstün silah 

gücüne dayanarak Filistinde taş üstünde taş 
bırakmadan, sivil hedefleri de vuruyor.

Lübnan da her türlü altyapıyı yok ediyor. 
İsrail saldırısında masum insanlar ve çocuk
lar ölüyor hergün..

Ortadoğuya barış gelmeyecek mi?
Böyle giderse gelmeyecek..
ABD’nin Büyük Ortadoğu planları işliyor..
Onun için İsrail’in bölgede güçlü olması 

gerikir. İsrail demek, ABD demek olduğuna 
göre, bu kanlı savaşlar ABD’nin çıkarları 
sonucu otadoğu haritası değişerek bitecek.

Irak’a demokrasi vaadenler, demokrasi 
değil kan getirdiler.

Kurulan kukla devlet, iç savaşı önleyemi 
yor.

Yanıbaşımızda Kürt Devletini kurdular..
Başbakan Artvin’de yaptığı konuşmayla 

İsrail saldırılarına tepki gösteriyor.
O kadar..
Türkiye bölgede olup bitenlere karşı batı 

ve ABD yanlı dış politikalarıyla etkili olamı 
yor.

Bu alev bölgeyi sarmış bize doğru geliyor.
Lübnan ile 8 milyar dolarlık ticari ilişkiler 

askıya alındı...
Siviller İsrail saldırısından kaçıyorlar.
İsrail bombaları masum insanların üzerine 

düşüyor..
Dünya ise sessiz..
İnsanlık duyarsız..
Siviller, çocuklar ölüyor..
Bombalar düşüyor, insanlar ölüyor..
Her ceset Filistin de kin tohumu ekiyor..
İsral ise vurmaya devam ediyor..

N0W0X 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
boşlayan fiyatlarla

başloyon fiyollorla
REGAL 3600 NvK’fl 

DVD OYNATICI'

AYRICA FİRMANIZI İNTERNETE
REFERANSLARIMIZ

www.baytasinsaat.net

RECAL’DE MBS’EÖZa

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

ıiAiıiAif baii a ■ m Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSA NOWOX BİLGİSAYAR

ADSL ABONELİK PAKETİ
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboneliği bfr arada 

HEDİYE!

http://www.baytasinsaat.net
http://www.gemlikweb.com
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"Yerli turiste pahalı M yok1'
Yerli turistlerin de 
yabancı turistlerle 
"aynı fiyatlardan tatil 
yaptığı" belirtilerek, 
fiyatlardaki farkın, 
müşterinin yerli ya da 
yabancı olmasından 
değil, yer, 
rezervasyon ve 
ödeme biçiminden 
kaynaklandığı 
bildirildi.
Akdeniz Turistik 
Otelciler ve

işletmeciler Birliği'nin 
(AKTOB) araştırması
na göre, yurtdışında 
olduğu gibi erken 
rezervasyon yaptırıp 
ödemeyi 12 taksit 
yerine tek ödemede 
yapan yerli müşteri, 
yabancıdan yüzde 
20 daha ucuza tatil 
yapabiliyor.
"Yerliye pahalı 
yabancıya ucuz" 
iddiasından rahatsız

olan ve bunu iç 
turizmin gelişmesinin 
önündeki engellerden 
biri olarak gören 
turizm sektörü, 120 
tesisin katalog ve 
gazete fiyatları, 
Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerindeki 
120 tesise ilişkin 
katalog, internet, 
son dakika fiyatları 
ve gazetelerde 
yayımlanan fiyatların 
karşılaştırıldığı bir 
araştırma yaptırdı. 
Araştırmaya göre, 
tatil fiyatlarında 
müşterinin milliyetine 
göre değişen bir 
fiyat farkı olmadığının 
ortaya çıktığı 
belirtildi.
Araştırmada, yerli 
turistlerin de yabancı 
turistlerle aynı 
fiyatlardan tatil 
yaptığı belirtilerek, 
fiyatlardaki farkın, 
müşterinin yerli ya da 
yabancı olmasından 
değil, yer, rezervas 
yon ve ödeme biçi
minden kaynaklandığı

bildirildi.
AKTOB yetkilileri, 
turizmdeki sağlıklı ‘ 
gelişme için iç 
pazarın şart olduğuna 
dikkati çekerek, 
iç turizm pazarının 
geliştirilme 
çabalarının bu yıl 
yurtdışından gelen 
ziyaretçi sayısında 
beklenen sayıda artış 
olmayışından değil, 
iç pazarın 
geliştirilmesinin 
turizmde dengeli 
gelişmenin gereği 
olduğuna inançtan 
kaynaklandığını 
vurguladılar.
Yetkililer, 
araştırmanın 
ortaya koyduğu 
önemli başka bir 
noktanın da döviz 
kurunun yükseldiği 
dönemde de, 
düştüğü dönemde de 
yurtiçi ile yurtdışı 
fiyatları arasında 
öne sürüldüğü gibi 
bir fark görülmemesi 
olduğunu ifade 
ettiler

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.
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 yapılmaktadır.

Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra raporunuzu alabilirsiniz.

TOMHKAY
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

IMF’den enflasyonda iyi haber
Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, 
Türkiye'de Ağustos ayından itibaren enflasyon 
düşmeye başlayabilir. Ağustos ayından 
itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla 
birlikte, Ağustos-Aralık dönemindeki 
enflasyondaki gerileme, hem 2006 genel fiyat 
düzeyine, özellikle de 2007 enflasyon hedefine 
olumlu yansıyacak.
IMF'ye göre, enflasyonla mücadelede her 
enflasyonist hareket ve belirsizlikle bânt dışı
na çıkışlarda müdahale etmenin bir gereği 
bulunmuyor. IMF yetkilileri, enflasyon hedef 
lemesinde önemli olanın kısa vade değil, orta 
vadedeki hedefin yakalanması olduğuna işaret 
ediyorlar.
IMF'ye göre, Türkiye dahil 22 ülkede enflasyon 
hedeflemesi uygulanıyor ve bu ülkelerin 14'ü 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülke konumunda 
bulunuyor. Enflasyon hedeflemesine başlayan 
ülkelerin bu politikayı bıraktıkları ise henüz 
görülmemiş. Enflasyon hedeflemesine geçen 
her ülkede ilk yıl, genellikle uyum nedeniyle, 
enflasyonda belirli bir yükseliş olmuş. 
IMF'ye göre, aylık ya da çeyrek dönemler 
itibarıyla belirsizlik bandının dışına çıkılması 
önemli değil, bununla ilgili olarak Merkez 
Bankası gereken önlemleri alır ve yine Fona 
göre, Merkez Bankası bu yıl, Hükümet ve 
IMF'ye, enflasyon hedefindeki sapma neden
lerini anlatan 2-3 açık mektup gönderebilir. 
IMF yetkililerine göre, açık mektupların sayı 
sından çok tespitleri, içeriği ve ikna ediciliği 
önem taşıyor. Türkiye'de enflasyonla 
mücadelede en önemli unsur enflasyonist 
beklentinin kırılması oldu. Bundan sonra da 
enflasyonist beklentinin kırılması üzerine 
yoğunlaşılması gerekiyor. IMF'ye göre, 
Türkiye'deki cari açık riski , yabancı sermaye 
ile finanse edildiği için önemli bir risk oluştur
muyor ve cari açığın yüzde 80'i bu yıl, doğru
dan yabancı yatırımlarla kapatılabilecek.

“Türkiye nükleer 
enerjiye geçmeli” 
Türkiye'nin kısa zamanda nükleer enerjiye 
geçmesi ve tüm sanayinin ana girdisi olan 
elektriği hem güvenli hem de ucuz üretmesi 
gerektiği bildirildi.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Sosyal 
Sektörler ve Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı, 
"Türkiye'de Bilim Teknoloji Politikaları ve 
İktisadi Gelişmenin Yönü” adlı çalışmaya 
göre, Türkiye'nin, uluslararası rekabette yer 
alabilmek için bilim ve teknolojiye ilişkin her 
türlü fedakarlığa razı olarak teknoloji üretme 
kararlılığını göstermesi gerekiyor.
Bunun için Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılı 
"Bilim ve Teknoloji 10 Yılı" olarak ilan* 
etmesi ve bu konuda kararlı adımlar atması 
önerilen çalışmaya göre, bilim adamı ve 
araştırmacı personele bu dönemde özel 
imkanlar sağlanmalı.

ELEMAN ARANIYOR
Polikliniğimizde çalıştırılmak 
üzere HEMŞİRE veATT’ler 

alınacaktır.

İrtibat Tel : 513 21 22
514 10 80
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Keneden korunma yolları açıklandı
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanlık 
Derneği, keneden 
bulaşan ölümcül Kırım 
Kongo Kanamalı Ateşi 
hastalığından sağlık 
personeli ve hasta 
yakınlarının korunması 
için alınması gereken 
önlemleri açıkladı. 
Hastalık nedeniyle bir 
hemşirenin hayatını 
kaybetmesiyle ilgili 
Dernek Genel 
Sekreteri Uzman Dr. 
Mustafa Aydın Çevik 
düzenlediği basın 
toplantısında hastalık
tan dolayı başta 
sağlık personeli ve 
hasta yakınlarının 
risk altında olduğunu 
söyledi.
Hastaların muayenesi 
ve bakımı esnasında, 
bu hastalara ait 
kan, vücut dokusu ve 
sıvısıyla korunmasız 
olarak temas eden 
sağlık personeline 
bulaşabileceğine 
dikkat çeken 
Çevik. Türkiye'de 
2002 yılından 
bu yana KKKA 
hastalığının görülmeye 
başlamasıyla sağlık 
personeline 3'ü 
şüpheli, 1‘i doğrulan? 
mış toplam 4 
bulaşıl olduğunu 
ve bunlardan 
3'ünün ölümle 
sonuçlandığını 
hatırlattı.
Çevik, son vaka Nazlı 

hemşirenin hastalığın 
hastadan bulaştığı 
kanıtlanan ve 
kaybedilen ilk sağlık 
personeli olduğunu 
söyledi. KKKA 
hastalığı bulaşan 
sağlık perso nelinin 
ortak yönünün, hasta
lara müdahale sırasın
da kişisel koruyucu 
önlemlere uymamaları 
olduğunu ifade eden 
Çevik, "Bu nedenle 
KKKA'lı hastalarla 
karşılaşma ihtimali 
olan ve bu hastalara 
tıbbi bakım veren 
sağlık personelinin 
muayene ve müdahale 
sırasında maske ve 
siperlik takmak, 
eldiven ve önlük 
giymek gibi kişisel 
koruyucu önlemlere 
dikkat etmesi, 
hastalık ve bulaşma 
yolları konusunda bi 
linçlendirilmesi korun
ması esasını oluştur
maktadır. Ayrıca KKKA 
hastalığına yakalanmış 
hasta yakınları da risk 
altındadırlar.
Bu nedenle hasta 
yakınları kanaması 
olan hastaların kan- 
larıylatkorunmasız cilt 
temaslarından kaçın
malıdır. Çünkü cilt 
üzerindeki yaralardan, 
çatlaklardan veya 
gözle görülmeyen cilt 
bütünlüğünün bozul
duğu durumlarda 
hasta kanıyla temasla 
hastalık bulaşabilir.

Sonuç olarak sağlık 
personeli KKKA 
hastalığı, bulaşma 
yolları ve korunma 
konusunda sürekli eği
tilmeli, kişisel korun
ma önlemlerine en süt 
seviyede uymalıdır. 
Benzer şekilde 
hastalığın görüldüğü 
bölgede hasta yakın
ları da hastalıktan 
korunma konusunda 
bilgilendirilmelidir" 
diye konuştu.
KKKA HASTALIĞINA 
KARŞI UYMASI 
GEREKEN KURALLAR 
Çevik sağlık perso 
nelinin ve hasta yakın
larının KKKA hastalığı
na karşı uyması 
gereken kuralları 
şöyle sıraladı: "Başta 
hastalığın görüldüğü . 
illerde görev yapan 
sağlık personeli olmak 
üzere, tüm sağlık per
sonelimizin hastalara 
ait kan, vücut dokusu 
ve vücut sıvılarıyla 
çıplak elle temas 
etmemeli, mutlaka 
eldiven giymelidir. 
Hastaların bakım 
tedavisi üstlenirken 
kesici, delici aletlerle 
işlem yaparken azami 
özenin gösterilmesi, 
iğne batması gibi iş 
kazalarının en aza 
indirilmesi için 
iğnelerin kapağının 
kapatılmaması ve 
usulüne uygun şekilde 
tıbbi artık kutularına 
atılması gerekmekte

dir. KKKA hastalığına 
uyan bulguları olan 
hastalar ayrı hasta 
odalarında alınmalı, 
mümkün olduğunca 
diğer hastalarla aynı 
odaları paylaşma
malıdır.
Bu hastaların bulun
duğu odalara giriş 
çıkışlar sınırlandırmalı, 
hasta ziyaretçilerinin 
hasta ile teması 
önlenmelidir. Hastalar 
tıbbi müdahale yapıla
caksa eldiven, maske, 
önlük, koruyucu 
gözlük giyilmelidir. 
Hasta yakınları has
taya ait kan ve vücut 
sıvılarına çıplak elle 
dokunulmamalıdır.
Kan ve vücut sıvılarına 
temas etmek duru
munda kaldıklarında 
hasta yakınları mutla
ka eldiven kullan
malıdır. Hayatını 
kaybeden hastaların 
cenazeleriyle çıplak 
elle temas edilmemeli, 
cenazeyle yıkayanları 
da dahil olmak üzere 
yıkanması, taşınması 
ve defnedilmesi 
esnasında temas 
edenlerin eldiven 
kullanmaları öner
ilmektedir. Hastaların 
kullandığı malzemeler 
ve tuvaletler çamaşır 
suyuyla dezenfekte 
edilmelidir. Çamaşır 
suyu hastaya ait 
malzemelerin 
temizliğinde 
kullanılmalıdır."

Akciğer kanseri 
önceden tesbit 

edilebilecek

Vücudun bağışıklık 
şisteminin tümörlere 
verdiği tepkinin 
analizine dayanan 
yeni bir kan testi ' 
sayesinde akciğer 
kanseri, ortaya çık
masından yıllar 
önce bilinecek.
Akciğer kanserinin 
X-ray veya CT 
taramayla teşhis 
edilebildiği döne- 

| mınden yıllar önce 
belirlenmesini 
sağlayan yeni 
sistem için, ABD'deki 
"20/20 GeneSystems

İne." firması 
tarafından lisans 
alındı.
Akciğer kanseri, 
dünyadaki en 
yaygın kanser 
türü olarak biliniyor. 
Dünyada her yıl 
10 milyon kişiye 
akciğer kanseri 
teşhisi konuyor. 
X-ray veya CT 
taramayla teşhis 
kuııu/d'uğundû. 
hastalığın etkileri 
ortaya çıkmış ve 
tedavi için oldukça 
gecikilmiş oluyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

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 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. 51377 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
OtobüS İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalny2185

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 5İ3 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Buluşma Araçlar çöplerin toplanmasını engelliyor
Gürhan ÇETİNKAYA

Teknoloji..
Daha çok teknoloji., 

ya Duygu..
Dünyalılar kafayı teknolojiye takmış 

durumda.
Yaşamı kolaylaştırmak için tüm kaynaklar 

yerle bir.
Niye..
Yarın o teknolojiyi yaşatacak kaynaklar 

bulunamazsa neye yarar gelişim..
Hızla gidilen nokta orası değil mi?
Ortadoğu kaynıyor.
İsrail Ortadoğu’nun şımarık çocuğu..
Sudan sebeplerle Lübnan’a saldırdı.
Hırs, öfke..
insani değerler taşımadıkça neye yarar.
Dünyanın ipini çeker.
İnsanı tökezletir.
Müşfik Kenter.
Adı gibi müşfik bir sanatçı.
Yaşam yolculuğunda önemli deneyimlere 

sahip.
Duyguların sıcaklığını yaşamış teknolo

jinin egemenliğine tanık olmuş bir dünyalı.
Doğal olarak onun saptamaları dikkate 

değer.
Yaşam süzgecinden geçirilip yaşamda 

yer almakta olanlara sunulmuş bir öneriler 
demeti hazırlamış.

Uyarılarla da desteklemiş.
Dikkate alırsınız almazsınız..
Siz bilirsiniz.
Ama dünya teknolojiye teslim ediliyor.

. Duygular makinenin dişlileri arasında bir 
bir kırılıyor.

Şimdi söz Kenter’de:
“Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme 

telaşındasınız değil mi?
Hiç vaktiniz yok, "Fast live", "Fast food", 

"Fast music", "Fast love"...
' Dikte ettirilen "yükselen değerler", "in" 

ler, "out" lar...
Buna benzer bir odada, şanslıysanız 

gökyüzünü görebilen bir pencere ardında 
bitecek hepsi...

Dostluğu klavyelerinde, yaşamı monitör
lerinde arayanlar, size sesleniyorum!

Hangi tuş daha etkilidir ki sıcacık bir 
gülüşten ya da hangi program verebilir bir 
ağaç gölgesinde uyumanın keyfini?

Copy-paste yapabilir misiniz dalgaların 
sahille buluşmasını?...

içinizi ışıtan gün ışığını gönderebilir 
misiniz maille arkadaşlarınıza? ”

Şevgiyi tuşlarla mı yazarsınız?
Öpüşmek için hangi tuşlara basmak 

gerekir?....
Ya da Geri dönüşüm kutusunda saklana 

bilir mi kaybolan zaman?
Doğayı bilgisayarlarına döşeyenler, 

neden görmezsiniz bahçedeki akasyanın 
tomurcuklandığını.

Ve ıslak toprak kokusu var mıdır 
dosyalarınız arasında ?...

Koklamak, duymak, dokunmak, yok mu 
yaşam skalanızda?..

Bilgi toplumu oldunuz da, duygu toplumu 
olmanıza megabaytlarınız mı yetmiyor?” 
Ağzınıza sağlık Müşfik Kenter.

Ne de güzel saptamışsınız yaşamsal gel 
gelleri..

Milyonlarca dünyalıdan birinin aklına bir 
kırıntı sokarsanız ne ala..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Seyfettin SEKERSÖZ

İbrahim Akıt Caddesi 
dere üstünde 
başlatılan araç 
park yasağı araç 
sahiplerine çile 
çektirirken, 
gelişigüzel park 
eden araçlar ise 
temizlik işçilerini 
zor duruma sokuyor. 
Demir bariyerlerin 
yanına park eden 
araçlar nedeniyle 
çöp konteynerlerini 
alamayan işçiler 
ne yapacaklarını 
şaşırıyorlar.
Bir tarafta 
bulunamayan 
araç sürücüleri 
diğer yanda 
boşaltılması gereken 
çöpler yaz aylarında 
yaşanan aşırı 
yoğun trafik 
nedeniyle ilgililerin 
işini bir hayli 
zorlaştırıyor.
Park edecek yer 
bulamayan araç 
sürücüleri haklı 
tepkilerini ortaya 
koyarlarken çöp 
konteynerlerini 
boşaltmak durumun
da olan temizlik 
işçileri de aynı 
sıkıntıyı yaşamaya 
başladılar.
Her geçen gün artan

Yol verme kavgası karakolda bitti
Bursa-inegöl kara 
yolu Yenice Kavşağı 
yakınlarında yolcu 
otobüsünün sürücü 
süyle ile kamyon şo 
förü arasındaki yol 
verme tartışması kav
gaya dönüştü. Bir ki 
şinin silahla yaralan 
eliği kavgada, otobüs 
yolcuları da darp edil
di. İnegöl'de bir oto
büs sürücüsü ile 
kamyon şoförünün 
yol kavgası karakolda 
bitti, iddialara göre, 
44 yolcusuyla Yalo 
va'dan Erzurum'a 
hareket eden Salim 
Eratılmış yönetimin
deki 34 ZR 0541 
plakalı otobüs, Yeni 
ce Kavşağı'na ulaştı 
ğı sırada, aynı istika 
mete seyreden bir 
kamyon sürücüsü, .

, şerit ihlali yaptı. 
Sürücüsü ve plakası 
belirlenemeyen 
kamyonunu şerit 
ihlali ise otobüs 
şoförü kadar, 
yolculara ecel

nüfusu ve araç 
sayısıyla büyüyen 
Gemlik'in işler

yerlerinde çekilen 
park sıkıntısının 
ne zaman

teri döktürdü.
Bu olayın ardından 
kamyon sürücüsün
den şikayetçi olmak 
isteyen otobüs 
şoförü Eratılmış, 
aracının 3 kilometre 
ilerideki bir benzin
liğe çekerek, polisi 
aradı. Ancak tam 
bu sırada akaryakıt 
istasyonuna bir 
minibüs ile gelen ve 
kamyon şoförünün 
yakınları olduğu öne 
sürülen 10 kişilik 
grup, Eratılmış 
ve yolcularla 
tartışmaya başladı. 
Ardından silah 
çeken grup, yolcular 
ile sürücü Salim 
Eratılmış'ı darp 
etmeye başladı. 
Otobüsün içine de 
giren saldırganlar, 
otobüstün hoştu 
Miraç Eratılmış'ın 
burnuna silahın 
kabzası ile vurup 
yaraladı. Daha 
sonra istasyona 
geldikleri minibüs 

ile kayıplara karışan 
saldırganlar hakkında 
şikayetçi olan oto
büsün görevlileri ile 
yolcuları, İnegöl 
Bölge Trafik 
Amirliği'ne getirildi. 
Burada ifadeleri alı
nan mağdurlardan 
otobüs görevlisi 
Miraç Eratılmış, 
“Saldırganlardan biri 
silahın namlusuna 
mermi verip, üzeri 
mize yürüdü. 
Korkudan otobüse 
bindik ama yine de 
kurtulamadık. Silahlı 
kişi ön kapıdan araca 
girip tabancanın 
kabzası ile burnuma 
vurdu. Olayın tek 
sebebi hatalı sollama 
yapan kamyon 
sürücüsüdür. Zaten 
telefonla konuşarak 
kamyonu kullanıyor
du. Yaptığı hareketle 
otobüsümüzdeki 44 
yolcunun hayatını 
tehlikeye attı. Bu da 
yetmiyormuş gibi 
bir de bize 

çözüme 
kavuşacağı ise 
bilinmiyor.

saldırdılar” dedi. 
Otobüs yolcuların
dan, Karacabey'den 
Erzurum'a gitmekte 
olan Remziye Atasoy 
ile kızı Deniz Langaza 
ise uzun süre olayın 
şokunda kaldılar. 
“Adam elinde taban
cayla içeriye daldı” 
diyen anne-kız, "Eğer 
tetiğe bassaydı önce 
biz ölecektik. Önce 
5-6 kişilerdi. Sonra 
minibüsle de gelince 
çok kalabalık oldular. 
En büyük tehlikeyi 
ise şoförümüz, 
ve biz yaşadık. Yıllar 
dır biz bu firma ile 
yolculuk yapı yoruz, 
ilk kez başımıza 
böyle bir olay geldi” 
diye konuştu.
Bu arada, jandarma 
yetkilileri, şerit ihlali 
yaptığı öne sürülen 
kamyonun plakasının 
belirlendiğini, olayla 
ilgisi bulunduğu iddia 
edilen bazı kişilerin 
de gözaltına alındı 
ğını bildirdi. BHA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Popstar Aydan Umurbey’i salladı
■■Hi O UNLUK SİYASİ GAZETE H|

Seyfettin SEKERSÖZ

Bu yıl yedincisi 
düzenlenen 
Umurbey Yaz 
Şenliğine

Popstar Aydan 
damgasını vurdu. 
Umurbey Futbol 
sahasını dolduran 
yüzlerce izleyici 
Aydan'ın seslendirdiği 

şarkılarla coşkulu 
bir yaz akşamı yaşadı. 
Grup Ekspres'in sahne 
aldığı şenlikte eğlence 
ye hazırlanan çoğun
luğunu gençlerin 
oluşturduğu 
izleyenler 
yeni parçalarla 
orkestraya eşlik ettiler. 
Umurbey'e ilk kez 
gelen ve hayranlığını 
kelimelerle ifade 
edemeyeceğini söyle 
yen Aydan, sahneye 
alkışlarla çıktı. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fâtih Mehmet 
Güler ve Orhangazi 
Çakırlı Belediye 
Başkanı Mustafa 
Türk'ün de zevkle 
izlediği yaz konserinde 
Popstar Aydan 

olarak ün yapan 
genç sanatçı, 
sahnede kaldığı 
bir saat boyunca 
izleyenlere zevkli 
bir akşam yaşattı. 
Konserin sonunda 
sanatçıya çiçek 
vererek kutlayan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
istek üzerine Aydan'la 
birlikte düet yaparak 
büyük alkış aldı. 
Hayranlarının yanına 
kadar giderek onlarla 
birlikte olan Popstar 
Aydan, gelecek yılda 
Umurbey'e gelmek 
istediğini söyledi.

I İMİ E N ALABALIK M En tesisleri I BAY IDSTAFA ÖZALP EIUKTAN1

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
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire 

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. 

___________ ____________ Önünde 115 m2 Bahçeli __________________ .

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 5141021

I



17 Temmuz 2006 Pazartesi Sayfa 6

Anavatanlılar kahvaltıda buluştu
Seyfettin SEKERSÖZ

Anavatan Partisi İlçe 
Teşkilatı düzenlediği 
sabah kahvaltısı 
ile yönetim ve 
gençlik kollarını 
bir araya getirdi. 
Aynı zamanda yeni 
göreve gelen Gençlik 
Kolları Başkam'nın 
da tanıtıldığı kah
valtıya ilçe Başkanı 
Ferhat Kurt, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile partililer katıldı. 
Serdar Özaydın'ın 
Anavatan Partisinden 
istifa ederek DYP'ye 
geçmesinin ardından 
boşalan Gençlik 
Kolları Başkanhğı’na 
ise Ahmet Aydın 
getirildi.
Milton Aile Gazino

su’nda düzenlenen 
kahvaltıda aynı 
zamanda partilileri 
bir araya getirerek 
tanışma ve kaynaş
malarını sağlamak 
olduğunu belirten 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt, yeni göreve 
gelen gençlik kolları 
başkanıyla daha 
güzel hizmetler 
vereceklerine

inandığını söyledi, 
Kurt, yaptığı açıkla
mada önümüzdeki 
günlerde kadın kol
larının da oluşturula
cağını bildirdi.
Yeni görevinde yapa 
cağı çalışmalardan 
örnekler veren Genç 
lik Kolları Başkanı 
Ahmet Aydın, genç 
arkadaşlarına yaptığı 
açıklamada; siyasi 
çalışmanın ülke men
faatine olabilmesi

için sadece seçim 
zamanı halkın yanına 
gitmek değil, her 
sıkıntısı adına var 
olabilmek için sabah
tan akşama kadar 
birlikte olacaklarını 
söyledi.
Aydın, Anavatan 
Partisi’nin gençliği 
ve tüm kadroları 
arasında anlayış 
ve siyasi ahlakın 
bu olduğunu 
sözlerine ekledi.

Genç kulaçlara sertifika 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yaz Spor 
Okullan'nın ilk dönemi başarıyla sona erdi. 
320 öğrencinin katıldığı ilk dönemin sertifika 
töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda 
Belediyespor Kulüp Başkanı Muammer 
Subaşı, kulüp olarak amaçlarının Bursa ve 
Türk sporuna başarılı ve ahlaklı çocuklar 
yetiştirmek olduğunu söyledi. Subaşı, 
“Gençlerimize Yaz Spor Okulları'nda yüzmenin 
yanı sıra sevgiyi, dostluğu, paylaşmayı ve 
takım olmayı öğretiyoruz” dedi.
Bu yıl yaz spor okullarından bin 500 
öğrencinin yararlanacağını söyleyen Subaşı, 
2. dönem yüzme kurslarının 18 Temmuz'da 
başlayacağını hatırlatarak, “Yaz Spor 
Okulları'nda çocuklarımız yaz ayları boyunca 
zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp, 
sağlıklı bireyler haline geliyor. Ayrıca, spor 
sayesinde gençlerimize takım ve ekip ruhunu 
da aşılıyoruz. Ayrıca, geleceğin milli sporcu
larını şimdiden yetiştiriyoruz. Bu gençlerimiz 
kısa süre sonra uluslararası organizasyonlar
da aldıkları başarılarla bizleri ve ülkelerini 
gururla temsil edecekler. Bize düşen daha 
fazla gencimizi spor ortamlarına çekmek, 
onlara sağlıklı ve temiz ortamlarda spor yap
malarını sağlamaktır” diye konuştu.
Daha sonra konuşan Belediyespor Kulübü 
Genel Sekreteri Esat Yalman ise, Yaz Spor 
Okulları'nda yüzme kurslarının yanı sıra 
basketbol, voleybol ve karate branşlarında 
da eğitim verildiğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı ve aynı zamanda Belediyespor 
Kulüp Başkanı Muammer Subaşı, 
Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri 
Esat Yalman ve Kulüp Müdürü Mahmut 
Turunç daha sonra kursu başarıyla tamam- 
layan sporculara sertifikalarını verdi.

GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMAMIZIN GEMLİK ŞUBESİNDE 
GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE İDARİ FONKSİYONLARIN İDARESİ VE ÜRETİM,

İMALAT KONUSUNDA TECRÜBELİ SORUMLU VETERİNER HEKİM ARANMAKTADIR.

İS TANIMI
Z VETERİNERLİK FAKÜLTESİ MEZUNU
Z SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALACAK
✓ GEMLİK İLÇESİNDE İKAMET EDEN
/ TERCİHEN BAY
/ ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ.

Başvurular 1 adet fotoğrafla birlikte Gemlik Şubelerimize veya 
İnternet başvurulan : www.saypa.com.tr - mail başvuruları: info@saypa.com.tr 

adresleri üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

http://www.saypa.com.tr
mailto:info@saypa.com.tr
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Uyuşturucuya geçit yok
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda 
ve ele geçirdiği uyuşturucu miktarında geçen yıla göre 

büyük artış olduğu kaydedildi.

1653 hakim ve savcının görev yeri değişti

Kaçakçılık ve Organi 
ze Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı'n 
dan alınan bilgiye 
göre, 1 Ocak ile 13 
Temmuz 2006 tarih
leri arasında yapılan 
uyuşturucu operas 
yonlarında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 23'lük 
artış oldu. Polis 
uyuşturucu kaçakçı 
larına yönelik 3 bin 
899 operasyon düzen 
ledi. Bu operasyon
larda 8 bin 574 kişi 
gözaltına alınırken, 
2005 yılına göre göz 
altına alınan kişi sayı 
sı yüzde 33 yükseldi. 
Uyuşturucu yakala
ma oranında da 2005 
yılı ile 2006 yılı 
karşılaştırıldığında 
önemli artış kayde 
dildiği ortaya çıktı. 
Polis, 1 Ocak-13 
Temmuz 2005 tarih
leri arasında bin 864 
kilo esrar ele geçi 
rirken, 2006 yılının 
aynı döneminde bu 
miktar 3 bin 755 kilo

ya çıktı. Aynı dönem
ler kıyaslandığında, 
2005 yılında 2 bin 867 
kilo olan eroin 2006 
yılında 3 bin 396 kilo
ya, bazmorfin 21 kilo
dan 400 kiloya, afyon 
14 kilodan 114 kiloya, 
kokain 14 kilodan 52 
kiloya yükseldi. 2005 
yılında 10 bin 646 
adet olan sentetik 
uyuşturucu miktarı 
2006 yılında 13 bin 
205'e, bir milyon 206 
bin 111 adet olan 
captagon 2006'da 6 
milyon 671 bin 542 
adete, ecstasy hap 
ise 363 bin 159 
adetten 768 bin 325 
adete yükseldi.
Böylelikle yakalanan 
esrar miktarında 

yüzde 101, eroinde 
yüzde 18, baz- 
morfinde yüzde 1755, 
afyonda yüzde 702, 
kokainde yüzde 257, 
sentetik uyuşturucu
da yüzde 24, capta
gon hapta yüzde 453, 
ecstasy hapta ise 
yüzde 111 oranında 
artış oldu. Bu arada 
2004 yılında Avrupa 
Birliği'ne üye 25 
ülkede toplam 8 ton 
963 kilo eroin yakala 
nırken, Türkiye gene 
linde aynı yıl içinde 
polis, jandarma, sahil 
güvenlik ve gümrük 
muhafaza ekiplerince 
gerçekleştirilen ope 
rasyonlarda toplam 8 
ton 884 kilo eroin ele 
geçirildiği bildirildi.

Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, adli 
yargıda 1.653, idari 
yargıda ise 91 hakim 
ve cumhuriyet 
savcının görev yer
lerini değiştirdi. 
Kararnameler, Adalet 
Bakanlığı internet 
sitesinde yayımlandı. 
Adalet Bakanlığı, 
hakim ve cumhuriyet 
savcıların görev 
yerini değiştiren 
kararnameyi inter
nette yayımladı.
Buna göre adli yargı
da, büyük çoğunluğu 
bulunduğu bölgede 
görev süresini doldu 
ranlar olmak üzere, 
1.653 hakim ve cum 
huriyet savcısının 
yeri değiştirildi. 
Kararnameyle, Ağır 
Ceza Mahkemesi 
başkanları da 
değiştirildi.
Kararnameye göre; 
Tuzla Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Özdemir Mersin 
Cumhuriyet Başsavcı 
Vekilliğine, Sakarya 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Hüseyin 
Özbakır Zonguldak 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına, 
Bağcılar

Cumhuriyet 
Başsavcısı Ercan 
Cengiz Beyoğlu Cum 
huriyet Başsavcılı 
ğına, Şanlıurfa Cum 
huriyet Başsavcısı 
Haluk Kırca Tuzla 
Cumhuriyet Başsav 
cılığına, Uşak Cum 
huriyet Başsavcısı 
İhsan Eroğul Adana 
Cumhuriyet Başsav 
cılığına, Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Hüseyin Canan 
Kocaeli Cumhuriyet 
Başsavcılığına, 
Kocaeli Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Ethem Dikmen 
Edirne Cumhuriyet 
Başsavcılığına, 
Trabzon Cumhuriyet 
Başsavcısı Burhan 
Çobanoğlu Uşak 
Cumhuriyet Başsav 
cılığına,Hatay Cumhu 
riyet Başsavcısı Meh 
met Ağırman Bağcı 
lar Cumhuriyet Baş 
savcılığına, Zongul 
dak Cumhuriyet 
Başsavcısı Durdu 
Kavak Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsav 
cılığına, Adıyaman 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Fevzi Argıç 
Manisa Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilliğine,

Sungurlu 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Dursun Aygör 
Sincan Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilliğine, 
Sivas Cumhüriyet 
Başsavcısı Cevat 
Barutçu İzmir 
Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilliğine, 
Bodrum Cumhuriyet 
Başsav cısı Berkant 
Karaka ya İzmir 
Cumhuriyet 
Savcılığına, 
Erzurum Cum 
huriyet Başsavcısı 
Kadir Yılmaz 
Şanlıurfa Cumhuriyet 
Başsavcılığına, 
Sivrihisar Cumhuri 
yet Savcısı Ramazan 
Apaçık Hakkari 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına, 
Mardin Başsavcısı 
Mustafa Celal Ertürk, 
Yozgat Cumhuriyet 
Başsavcılığına, 
Elbistan Cumhuriyet 
Başsavcısı Uğur 
Yiğitbilek Artvin 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına, 
Kars Cumhuriyet 
Başsavcısı İsmet 
Özkorul Rize 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
getirildi

GEMLİK ANA BAYİİ

.1ULUKAYA DOGALGAZ ISI SAN.
' " HÜSEYİN U LU KAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

/ Işrtma.sıcaKaü’ie
A tertroUihaılannûa

ÜDER B

► DOGALGAZ l
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA i
► RADYATÖR
> SPLİT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Vaillcınt

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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“Veliler bilgisayar öğrenin”
Bursa Emniyet Müdürlüğü, yaz tatilinde bilgisayar başından 

kalkmayan çocukların anne ve babalarının mutlaka 
bilgisayar kullanmasını bilmesi ve çocukların bilgisayar 

kullanmalarının denetlenmesi gerektiğini bildirdi.

Sanal alemden velileri 
uyaran polis, "Çocuk
larınızın doğru bil
gisayar kullanmalarını 
istiyorsanız, onlarla 
arkadaş gibi olup, 
doğru davranışları 
anlatmanız gerekir" 
dedi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, 
'www.bursa.pol.tr' 
adlı resmi internet 
sitesinde 'Bilgisayar 
ve Çocuk* başlıklı 
yazıda velileri 
bilgisayar kullanım 
konusunda uyarıyor. 
Organize suç, terör 
ve uyuşturucu madde 
örgütlerinin özellikle 
haberleşme ve ele
man bulma amacıyla 
interneti aktif olarak 
kullanmaya başladık
larının anlatıldığı açık
lamada, yasa dışı 
örgütlerin 'chat* kanı
larının kullandıkları 
belirtiliyor. Konuyla 
ilgili açıklamada, 
"Çocuğunuz odasına 
çekildi ve siz bilgisa
yarın başında ders 
çalıştığını düşünüyor
sunuz. Ama o odasın
da yalnız olmayabilir. 
Bir 'chat' kanalında 
ise veya 'Messenger* 
kullanıcısı ise bilin ki 
odasında yalnız 
değildir. Çocuklara 
karşı cinsel eğilimi 
olan kişilere 'Pedofil' 
denir. Pedofiller, inter
netle birlikte birbir- 
leriyle irtibat haline 
geçtiler ve çocuklara

SÂTİVİK DAİRE Siz de geleceğimize

Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM: (0.542) 726 18 23

bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok... 

EL KOY
Avea, Telsim ve Turkcell 

hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

WWW.elkoyun.comvwwv.torrm.org.tr

karşı yaptıkları 
istismarlara ait 
fotoğraf ve filmleri 
birbirleriyle paylaşır 
hale geldiler. Bu 
insanlar chat kanal
larında çocuğunuzla 
irtibata geçebilir, web- 
cam aracılığıyla özel
likle kız çocuklarının 
uygunsuz görüntü
lerini kaydederek bir
birleriyle paylaşabilir
ler. Çocuklar iyi ve 
kötüyü ayırt 
edemedikleri için 
karşısındaki insanın 
cinsel isteklerini 
algılayamazlar ve 
özellikle vücudunun 
bazı bölgelerini web- 
cam aracılığıyla 
gösterebilirler. Hatta 
bu insanlar daha ileri 
gidip çocuğunuzla 
dışarıda buluşup 
fiziki olarak tacizde 
bulunabilirler.
Araştırmalar, cinsel 
istismara maruz kalan 
bir çocukla depremi 
yaşayan bir çocuğun 
gösterdiği psikolojik 
bozukluk bulgularının 
aynı ya da birbirine 

çok yakın olduğunu 
göstermiştir." 
ifadelerinin yeralıyor. 
Polis, çocukların 
internet ortamında 
sohbet ettiği kişilerin 
mutlaka tanıdıkları 
insanlar olması 
gerektiğini belirtti. 
Polis, ailelerin, 
çocuklarının girdiği 
internet sitelerini 
filtre programı 
kullanarak mutlaka 
kontrol etmelerini 
tavsiye ediyor: 
"Internet hiç de 
güvenli bir yer 
değildir. Özellikle 
çocuklarınızı bu 
tehlikelerden koru
mak için, mutlaka 
kendinizi bu konuda 
geliştiriniz. Internet 
üzerinde 
karşılaştığınız 
problem ve 
şüphelendiğiniz 
durumlarda Bursa 
Emniyet ’ 
Müdürlüğü'nün resmi 
internet sitesindeki 
'Sanal 155* linkinden 
ihbar ve şikayette 
bulunabilirsiniz."

Felçli hastalar için 
bilgisayarda yeni dönem
İngiltere’de felçli 
bir adam, yeni bir 
beyin sönsörü 
sayesinde, 
düşünerek bilgisa
yarın imlecini hareket 
ettirebildi.
Kol ve bacakları 
felçli 25 yaşındaki

adam, "BrainGate" 
sensörü sayesinde 
bilgisayarda 
e-postasını 
açabildi ve bir 
robot kolunu 
kontrol edebildi. 
Felçli hasta, 
Massachusetts'deki 
Cyberkinetics 
Neurotechnology 
Systems tarafından 
geliştirilen bu 
sistemin denendiği 
ilk kişi oldu. 
Bilim adamları, 
hastanın beyninin 
hareketi sağlayan 
bölgesine 100 
elektrodun bulun

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

duğu minik bir 
silikon çip yerleştirdi. 
Böylece hücrelerin 
faaliyetleri 
kaydedilerek 
bilgisayara aktarıldı 
ve bilgisayarın 
komutları tercüme 
etmesiyle hastanın 
cihazı kontrol 
etmesi ve hareket 
ettirmesi sağlandı. 
Massachusetts 
hastanesi yetkilileri, 
bu yöntemin, felçli 
insanların yaşamını 
kolaylaştırmada bir 
umut olduğunu 
söylediler.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

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
MERMER FABRİKAMIZDA 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY ve BAYAN 

İŞÇİLER ARANIYOR
TEL: (0.224) 513 4517

BAYAN HASTAYA BAKACAK 
DAYAN HASTA BAKICI 

ARANIYOR
Mür. Tel : 513 26 10

http://WWW.elkoyun.comvwwv.torrm.org.tr
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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 i

PHILIPS

DİVAK) Fakir hOllX 

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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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

EV

Detaylı Bilgi ve 
İrtibat Bürosu: 

Hisar Mah.
Baytas Körfez Sitesi 

No: 56 GEMLİK 
Tel: 513 42 21 

513 17 94 
www.baytasinsaat.net

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLK /birey

dergisi DERSHANESİ

bire bir
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 5141515 GEMLİK 
e-mail: bursa@birey.com18 Temmuz 2006 Salı info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Belediye Başkanı Turgut, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri ile toplantı yaptı.

Gemlik'in sorunlarına tam destek
Belediye Encümeninden 

çay bahçelerine ceza

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmall.com

Yeni projeler..
Belediye Başkanı Mehmet Turgut Mimarlar 

Odası ve İnşaat Mühehdisleri Odası temsilci
leriyle yaptığı toplantıda yeni projelerden söz 
etmiş..
“Bursa'dan ve Orhangazi'den gelecek deniz 

kenarı tutkunlarını Gemlik'e çekmek istiyoruz." 
demiş..

Bunlardan biri ilçenin gerdanlığı olan 
Atatürk Kordonu’nda, diğeri ise ilçenin 
varoşlarında yapılacak projeler.. Devamı 7’de

» fc îi

4^

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Çevre Yolu’nun 
üzerinde imara açılan alanların kaçak yapılaşmayı 
önleyeceğini, Büyükşehir Belediye Meclisi’nden plan
ların onaylandığını söyledi. Turgut, Atatürk 
Kordonu’na çok amaçlı işyerleri açılacağını, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’nun yanındaki arsayı da Mahalle 
Konağı yapacaklarını açıkladı. Haberi sayfa 3’de

İskele Meydanı’nda bulunan çay bahçelerine 
Belediye Encümeni tarafından camekah 
uyarısı yapılarak ceza kesildi.
4 adet çay bahçesine Belediye Encümeni 
tarafından kesilen 132 YTL'nin işyeri sahip
leri tarafından ödendiği öğrenildi. Sayfa 2’de

Demirel eczacıların sorunlarını dinledi
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Ecza
cılar Odası'nı ziyaret etti. Haberi sayfa 2’de

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar" 

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

M733lH®EJŞ!!3raEI

: MV J İm'

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

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, 
ÖĞRENCİ! ER* Sürekli eğitim ilkesi 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.... . ■ \

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 Eğitlm-öğretlm, 
yemek, servis ve KDV dahildir

http://www.baytasinsaat.net
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrijguler@hotmall.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Yeni Noter 
göreve başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Noter 
Muhsin Yaprak'ın 
ayrılmasından 
sonra boşalan 
Gemlik 1. Noterliği 
görevine Nazan 
Tokuçoğlu atandı. 
Avukat olan ve 
bir yıldır Manisa 
Ahetli ilçesinde 
Noter olarak 
görev yaptığını 
açıklayan Nazan

SATILIK DAİRE
GEMLİK-MANASTIR KUMLA YOLU ÜSTÜ 

DEMİRKENT SİTESİ 
C-BLOK, 4 NCÜ KAT 3 +1 ODALI, 
GENİŞ BALKONLU KALORİFERLİ, 

ÇELİK KAPILI, ASANSÖRLÜ, 
DENİZE NAZIR DAİRE GÖÇ NEDENİYLE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel: 512 20 24 
(0.536) 359 62 36

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
■ I

İstiklal Cad.Bora Sok. 
No : 3/B GEMLİK (Akbank 
aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83
Fax : 513 35 95

KÖRFEZ 
REKLAM
‘Gemlik Körfez’ internette

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Tokuçoğlu'nun 
eşi Bülent 
Tokuçoğlu da 
halen Kuşadası'nda 
Avukat olarak 
çalışıyor.
Önceki gün 
görevine başlayan 
iki çocuk annesi 
Nazan Tokuçoğlu, 
Gemlik'i çok 
beğendiğini ve 
bunun için tercih 
ettiğini belirti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

iskele Meydam’nda 
bulunan çay 
bahçelerine 
Belediye Encümeni 
tarafından 
camekan uyarısı

«13
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Demirel eczacıların sorunlarını dinledi
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Eczacılar 
Odası'nı ziyaretinde, 
sağlık alanındaki son 
gelişmeleri değer
lendirdi.
Bir süredir mücadele 
verdiği kanser 
hastalığını yenen 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, sivil toplum 
örgütü ziyaretlerine 
başladı. Bursa 
Eczacılar Odası 
Başkanı Deniz Içer'i 
makamında ziyaret 
eden Milletvekili 
Demirel, CHP 
Osmangazi ilçe 
Başkanı Ahmet 
Memişoğulları, CHP 
Nilüfer İlçe Başkanı 
Metin Çevik ile CHP 
Yıldırım ilçe Başkanı

Ali Nihat Irkörücü, 
eczacıların sorun
larını dinledi.
AKP Hükümeti'nin 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı kapsamın
da birçok yeni uygu
lamaya imza attığını 
ancak, çoğu kez 
evdeki hesabın 
çarşıya uymadığını 
ileri süren Demirel, 
"Sağlık harcamaların
da tasarrufa gitmek 
için alınan önlemlerin 
getirdiği bir takım 
aksaklıklar, ülke 
mizde ilaç sıkıntısına 
ve akabinde ölümlere 
neden oldu. Hasta 
yatağımda bile 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ'a, cevaplandır
maları için soru öner

gesi verdim. Tepki 
toplayan Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasa Tasarısı'na 
parti olarak da karşı 
çıktık ve yargı 
sürecini başlattık. 
Giderek büyüyen 
sağlık sorunlarının 
çözümü için herkesi 
sağduyuya davet 
ediyoruz" dedi. 
Demirel'e geçmiş 
olsun dileklerinde 
bulunan Eczacılar 
Odası Başkanı 
İçer ise insan 
sağlığının önemine 
dikkati çekerek, bu 
alanda uygulanması 
gereken politikaların 
da aynı oranda değer 
kazandığını söyledi. 
AKP Hükümeti'ne 
yönelik eleştirilerde 
bulunan İçer,

"Sağlıkta büyük 
dönüşümü sağlayan 
sistematik adımlar, 
hastane ve eczane 
lerde kaoslara yol 
açtı. Agresif bir ala
caklı gibi davranan 
IMF'ye endeksli 
sağlık politikamız, en 
az hastalara olduğu 
kadar eczacılara da 
zor günler yaşattı ve 
hala yaşatıyor.
SSK'dan bir yıldır ala- 1 
caklarımızı tahsil 
edemiyoruz. Bu 
sorunların ucu da 
eninde sonunda yine • 1 
vatandaşımıza 
dokunuyor. Türkiye'yi 1 
sağlık sektöründe 
yeni sorunlara ve 
kaoslara sürükleye
cek adımlara 
karşıyız" diye 
konuştu. BHA

I

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Başkanı Turgut, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri ile toplantı yaptı.

M’iıı sorunlarına tam destek
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Çevre Yolu’nun üzerinde imara açılan alanların 
kaçak yapılaşmayı önleyeceğini, Büyükşehir Belediye Meclisi’nden planların onay
landığını söyledi. Turgut, Atatürk Kordonu’na çok amaçlı işyerleri açılacağını, 11 Eylül 
İlköretim Okulu’nun yanındaki arsayı da Mahalle Konağı yapacaklarını açıkladı.

I YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Mimarlar ve İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Gemlik Temsilcileri 
dün bir araya gelerek 
’Gemlik'in sorunlarını 
masaya yatırdılar.

^Yaklaşık 4 saat süren 
toplantıda başkanın 
görüşlerine Mimarlar 
ve Mühendisler Odası 
temsilcileri tam 
destek verdiklerini 
söylediler.
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'un 
makamında 
gerçekleşen 
toplantıda Gemlik'in

I imarla ilgili sorun- 
' larının yanı sıra 

ilçede yapılması 
düşünülen bir 
hizmetin başlatılması 
görüşünde 
karar verildi.
BÜYÜKŞEHİR'DEN 
ONAY ÇIKTI 
Görüşmeler hakkında 
bilgi veren Başkan 
Turgut, Gemlik Doğu 
Bölgesi 84 hektarlık 
imar alanı perşembe 
günü yapılan 
Büyükşehir Belediye

>■ Meclisi toplantısında 
görüşülüp 
onaylanarak kabul

1 edildiğini bildirdi. 
Gemlik Çevre Yolu 
ve belediye mücavir 
alanı dışında bulunan 
ve taşocaklarına 
kadar uzanan 
bölgedeki kaçak 
yapılaşmayı önlemek 
amacıyla imara açılan 
ancak bahçe nizamı. 
şeklinde olan yerin 
imara açılmasıyla 
inşaat sektöründe 
büyük bir ferahlık 
yaşanacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Yen/ imar

> sahası açmak çok 
zor, buranın imara 
açılmasıyla kaçak 

t yapılaşmayı da bir 
şekilde önlemiş ola
cağız, bunun yanında 
meclis gündeminde 
görüşülen Terme 
Kaplıcalarının nasıl 
yapılması gerektiğini

temsilcileri ile biraraya gel

Belediye Başkanı Mehmet Turgı 
dün makamında Mimarlar V6

konuştuk ve bize 
yardımda bulun
malarını istedik. 
Yapacakları 
çalışma ile bize yön' 
verecekler" dedi.
BİRİNCİ KORDONA
SÜPER PROJE 
Öte yandan Atatürk 
Kordonu’nda 
düşünülen proje 
hakkında da bilgi 
veren Başkan Turgut, 
evler ile yürüyüş 
bandı arasında 
bulunan yolun trafiğe 
kapatılarak buraların 
çok amaçlı işyerleri 
olması için 
düşünüldüğünü 
söyledi.
Turgut, "Burada 
yapacağımız lokanta
lar, kafeteryalar gibi 
halka hizmet veren 
işyerleri yaparak 
Bursa'dan ve 
Orhangazi'den gele
cek deniz kenarı 
tutkunlarını Gemlik'e 
çekmek istiyoruz. 
Mimar ve Mühendis 
odası temsilcileri 
ile görüşerek ortak 
temenni kararı aldık, 
yapacağımız çalışma 
Belediye Meclisi’nde 
karar altına alınarak 
proje aşamasına 
gideceğiz" 
şeklinde konuştu. 
MAHALLE KONAĞI
Toplantıda görüşülen 
konulardan birinin de 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu yanındaki 

kamulaştınlacak 
alan olduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, burada 
yapacakları üç katlı 
binanın Mahalle 
Konağı olarak hizmet 
vereceğini söyledi.
Turgut, 1100 
metrekarelik alan 
üzerinde bulunan 
arsada yapılacak 
binanın birinci 
katını Halk Eğitim 
Merkezi’ne tahsis 
edeceklerini 
belirterek, "İkinci 
katını Kütüphane'ye 
verip üçüncü katında 
ise bölgeye hitap 
edecek düğün 
salonu olarak 
düşünüyoruz.
Binada ayrıca 
Osmaniye ve Eşref 
Dinçer Mahalle 
Muhtarlıkları da 
yer alacak. Burasının 
Mahalle Konağı 
olarak hizmet 
vermesinin uygun 
olduğu görüşünde 
birleştik" dedi.
Yeni Çarşı inşaatı 
için çevrede bulunan 
işyerlerinin istimlak 
fiyat tespitlerinin, 
başlatıldığını da 
açıklayan Başkan 
Turgut, Minibüs 
Garajı içinde 
ayrılan yerde cami 
yapılması çalışması 
ve derenin her iki 
yanında bulunan 
dükkanların yeniden 

düzenlenmesi 
için sivil toplum 
örgütleri olan 
Mimarlar ve İnşaat 
Mühendisleri Odası 
ile birlikte çalışma 
içine gireceklerini 
söyledi.
GEMLİK İÇİN 
TAM DESTEK 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'la 
ilk kez bu kadar 
uzun bir toplantı 
yaptıklarını dile 
getiren Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan ile İnşaat 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Yıldırım 
Akıncı, Gemlik 
için alınacak tüm 
güzel kararlara 
tam destek 
vereceklerinin 
altını çizdiler. 
Bundan sonra da 
kendilerine bildirile
cek tüm iyi hizmet
lerin destekçisi 
olmaya devam ede
ceklerini söyleyen 
Turan ile Akıncı, 
"Buradan kazançlı 
çıkacak olan 
Gemlik ve 
halkı olacaktır. 
İnşallah bu iyi 
diyalog artan bir 
şekilde devam 
eder. Gemlik için 
en iyi hizmetleri 
yapmak için 
çalışacağız" 
şeklinde konuştular.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com

\ ' -J| www.ozcanvural.sayfasi.com

Siyaset - Ticaret!....
Türk siyasi yaşamında parti liderlerinin, 

Bakanların mal varlıkları her zaman tartış
ma konusu olmuştur.. Halk arasında 
bazılarının mal varlığı hakkında kuşkular 
tümüyle giderilmemiştir.... Bu tartış
maların, konuşmaların bir faydası halk 
nazarında her lider hakkında bir imajın 
yerleşmiş olması, vicdanlarında her liderin 
paralı konular da bir notu vardır..

Halk için Ecevit dürüst, tek kuruş 
haram para yememiş bir lider, ama yeni 
liderlerden bazılarının deveyi hamudu ile 
götürdükleridir..

Türkiye senelerdir nüfuz ticaretine, ikti
dara gelenlerin kendileri veya yakınlarının, 
adamlarının vurgununa açık bir ülke oldu.

Yolsuzlukların, suiistimallerin, banka 
hortumlamalarının ekonomik krizleri 
tetikleyecek boyutlara ulaştığı bir ülke 
haline geldi..

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” mi 
şali olaylara da tanık oldu. (İmar bankası)

Türkiye senelerdir bu siyaset-ticaret iç 
içe olması sorununu çözemedi..

Bu konuda ki duyarlılık siyasiler tarafın
dan hep reddedildi, olağan sayıldı..

Halk görüyordu ki ya bizzat siyasiler ya 
da siyasilerin yakın çevreleri (oğulları 
-kardeşleri-yakınları) hep ticaretin içinde 
oldu..

Hem ticaret, hem siyaset hem de iş 
yapmak, işadamlarının herkeste 
bulunmayacak üstünlükleri olarak kabul 
edildi..

Öyle ki milletvekili olmak ayda 10 mil
yar (eski para) lira almak için değil, para 
babaları için çerez bu sayılsa da işlerini 
yürütmek, ihale kapmak (daha doğrusu 
avantalarını almak) için, sıkıcı gelen mil
letvekili işine de girdiler.. Dokunulmazlık 
zırhından faydalanmak ta işin cabası idi..

Danışmanlık yapanlar siyasetten çok 
ticaretten anlamaları, ticaret erbabı 
olmaları halinde itibar gördü..

Kısaca siyaset ticaretin ilk basamakları 
olarak görülerek girildi... tabii, liderlerin 
sadece mal varlıklarını değil, bu varlığı 
nasıl edindiklerini açıklamaları etik gere 
ğidir..

Önemli olan mal varlığının nasıl oluş
tuğudur.. Kaynağıdır... Kamu oyu vicdanı 
açısından kaynak, mal varlığından önem
lidir.. Çünkü minareyi çalanlar kılıfını da 
uydurmasını da biliyorlar..

Sözü özünü yazayım sayın okurlar ; 
Liderler, bakanlar, milletvekilleri ticaretle 
uğraşmamalı .doğrudan veya dolaylı 
olarak nüfuzlarını ticarete alet etmeyi 
bırakmalı, şimdi ki iktidarın sözcükleri ile 
haram kazanmamalı, tüyü bitmemiş yetim
lerin hakkını yememelidir. (Mısır, kabuksuz 
yumurta yiyebilir, devlet ihalelerine gire
bilirsiniz)

Temiz siyasetin ilk kuralı, ticaretle 
siyaset arasına kalın bir duvar çekmektir.. 
İşsiz, aşsız, Bağ-kurlu veya SSK ‘lı halkım 
can derdinde olduğu için böyle ince işlerle 
uğraşacak zamanı yok. Onun kulağına 
birkaç hoşuna gidecek söz söyler, sen 
aslansın-kaplansın der, birazda dini konu
ları karıştırırsan gariban kendinden geçer, 
sen deveyi hamuduyla götürsen bile farkı
na varmaz, sana oy vermeye devam eder.

Bu adamlar nasıl oluyor da birden para 
içinde yüzüyorlar diye düşünmez, akşam 
vakti evime iki ekmeği nasıl götüreceğim 
telaşı içinde soyulduğunu unutur, daha da 
akılsızları onları alkışlar..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Ozaydın; “Anavatan Partisi'nden 
kendi isteğimle istila ettim”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan 
Partisi'nin Pazar 
günü teşkilatına 
verdiği sabah 
kahvaltısında İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt'uri yaptığı 
konuşma içinde 
daha önceki Gençlik 
Kolları Başkanının 
parti yönetimi 
tarafından 
istifasının istendiği 
şeklindeki açıkla
masına Serdar 
Özaydın'dan 
sert tepki geldi. 
Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanı iken 
kendi isteğiyle 
istifa ettiğini ve 
hiç kimsenin 
kendisine baskı 
yapmadığını belirten 
Özaydın, 
"Ferhat Kurt'un • 
benim şahsıma

yapmış olduğu 
açıklamanın 
kesinlikle gerçekle 
alakası yoktur" 
dedi.
Kendisine hiç 
kimsenin istifa 
etmesi için 
zorunluluk 
getirmediğini 
belirten Serdar 
Özaydın, günün 
şartlarının

birbirlerine uymadığı 
için kendi isteği 
ve hür iradesiyle 
Anavatan 
Partisi’nden istifa 
ettiğini söyledi. 
Doğru Yol Partisi 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, yaptığı . 
açıklamada 
"Benim bildiğim ve 
siyasetten anlayan 

büyüklerimizin 
dediğine göre bir 
gençlik kolu 
başkanı istifaya 
zorlanmaz. Direk 
olarak görevden 
alınır. Bana 
hizmetlerimden 
dolayı teşekkür 
edeceklerine bu 
şekilde karalama 
yapmaları bir 
siyasi parti ilçe 
başkanına 
yakışmıyor. 
Hiçbir ilçe 
başkanı faal bir 
gençlik kolu 
başkanının 
istifa etmesini 
istemediği gibi 
onu kesinlikle 
zorlamaz.
Ben Anavatan 
Partisinden 
kendi isteğimle 
istifa ettim, bunun 
bu şekilde bilinmesi 
doğru olandır" 
dedi.

Çin heyeti Şahin’i 
ziyaret etti

BurSa’nın kardeş 
şehri olan Çin’in 
Ahshan kentinden 
gelen İktidar Partisi 
Başkanı Yang Jıng 
fang ve beraberinde
ki heyet, Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i Tarihi Bele 
diye Binası’nda 
ziyaret etti İktidar 
Partisi Başkanı Yang 
Jıngfang ve berabe 
rindeki heyet, Bursa 
ile Anshan şehirleri 
arasındaki ekono 
mik, eğitim ve turizm 
alanlarında inceleme 
ler ve görüşmelerde 
bulunmak üzere 
Bursa’ya geldi.
İlk olarak Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i Heykel Tarihi 
Bina’da ziyaret eden 

heyet, Osmanlı 
İmparatorluğu’na 
Başkentlik yapmış 
olan BurSa’nın 
tarihi dokusunun 
kendilerini çok 
etkilediğini söyledi. 
“Burşa’yı Çin halkı
na daha iyi tanıtmak* 
için çalışacağız” 
Çin halkının özellikle 
tatil için Bursa’ya 1 
gelmesi için ellerin 
den geleni yapmaya 
hazır olduklarını 
söyleyen Jıngfang, 
“Tarihi dokusu, 
yeşil örtüsü ve 
otantik görüntüsüyle 
Osmanlı Imparator- 
luğu’nun ilk başkenti. 
olan Burşa’yı 
halkımıza daha 
iyi tanıtıp, tatil için - 
bu güzel şehre 
çekmeye çalışa
cağız” dedi.

I
i

iI
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

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
Manastır Dilek Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
S _ _ _ _ _ _ 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
1____ 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 atan makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

İ Yalova’da Termal Barajı' 
] altında 408 m2 arsa - Cın<

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

ı’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

&

S 
i
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Mont Blanc’da bir Türk
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Özel Türe Özel Eğitim 
Kurs Merkezi Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
olan ve aynı zamanda 
Türkiye Dağcılık 
Federasyonu Dağcılık 
Eğitmeni ve Dağ 
mihmandarı görevini 
sürdüren Bülent 
Aktaş, 2-5 Temmuz 
tarihleri arasında

Alplerin En yüksek 
Doruğu olan 
Mont Blanc (4810 M) 
dağına Italyan 
Rotasından Bursa 
Dağcılık Kulübü 
üyeleriyle beraber 
ilk Türk tırmanışını 
gerçekleştirdi.
Tırmanışa 2 Temmuz 
günü 1500 metredeki 
Kamp de Sorgente'de 
başlayan ekip, 
3 Temmuz günü zorlu 
buzul yürüyüşü ve 
kaya tırmanışını 
içeren 8 saatlik 
tırmanışla 3071 
metredeki Gonella 
dağ evine ulaştı.
Burada 6 kişilik 
ekipten bir kişinin 
nöbetçi olarak dağ 
evinde kamasının 
ardından aynı gece 
saat 01:30 da zirve 
tırmanışı için yola 
çıkıldı. 3800 metrede 
ekip üyelerinden 
birinin sağlık prob
lemlerinden dolayı 
yanına bir kişi 
verilerek 2 kişi 
geri dönmek 
zorunda kaldı.
Zirveye, kalan ekip 
üyelerinden Bülent

Aktaş, Mehmet Işık 
ve Murat Zık ulaşabil
di. Zirvede bir süre 
dinlenen üç kişilik 
ekip daha sonra 
akşam 18:00 suların
da dağ evine geri 
döndü. Tırmanışın' 
birçok tehlikeli geçiş 
ve tırmanıştan ibaret 
olmasına rağmen 
içinde Bülent Aktaş'ın 
da bulunduğu ekip 
sorunsuz bir şekilde 
tırmanışı tamamladı. 
10 Temmuz günü 
yurda dönüldü. 
Tırmanışa Gemlik 
Çetinkaya Ticaret ve 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Sponsorluğuyla 
katılan Bülent Aktaş, 

firmaların bu tür 
spor faaliyetlerini 
desteklediği 
Sürece daha 
birçok ilklerin 
yapılabileceğini ifade 
ederek, amacının 
bu sezon içinde 
eğer sponsor bulursa 
Tacikistan da bulu
nan 7000 metrenin 
üzerindeki iki dağa 
tırmanma planı 
olduğunu da söyledi. 
Tırmanışa yaptıkları 
katkılardan dolayı 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren Çetinkaya 
Ticaret sahiplerinden 
Gürhan Çetinkaya'ya 
ve Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer

Sivri'ye ayrıca 
teşekkür eden Bülent 
Aktaş, "Birçok spor 
branşı için genç 
sporcuların Gürhan 
Çetinkaya ve 
Tamer Sivri gibi 

destekçilere 
ihtiyacı var, 
kendilerine bana 
verdikleri destekten 
dolayı dağcılık 
sporu adına teşekkür 
ediyorum" dedi.

H—----- ’—:------ 1~------------------—‘------------ :------------- - ;------:' 7

Özel Aykent İlköğretim Okulu yüzme kursları devam ediyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu'nun 
her yıl düzenlediği 
yaz yüzme 
kursları sürüyor. 
Tibel Otel yüzme 
havuzunda 
Pazartesi, Salı, 
Çarşamba ve 
Perşembe günleri 
devam eden 
birinci dönem 
yüzme kurslarına 
18 öğrenci katılıyor. 
Öğretmenler 
Cem Öğmen ve 
Ceren Taylan'ın 
gözetiminde 
süren birinci 
dönem yüzme kursu 
27 Temmuz 2006 
Pazartesi günü 
sona erecek.

f 31 Temmuz'da 
başlayacak olan 
ikinci dönem yüzme 

«kurslarına kayıtların 
devam ettiği 
bildirilirken, ikinci. _ 
dönem yüzme 
kursunun 
31 Ağustos'ta sona 
ereceği bildirildi.
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ERİRDEN Plaj Voleybolu’nun son etabı Kumburgaz’da başladı
EPİRDEN 2006 
Bayanlar Türkiye 
Serisi 6. ve son etabı 
olan Kumburgaz 
Turnuvası başladı. 
Sponsorluklarını 
Dondo, Trojka, Rojka, 
Mıss Ice.ve 
Ajansspor’un yaptığı 
ve 19 Temmuz’a 
kadar sürecek olan 
son etapta, EPİRDEN 
2006'nın puanlı çift
lerin yanı sıra, Türk 
voleyboluna seneler 
ce katkıda bulunmuş, 
eski "Milli" voleybol
culardan, plaj voley
bolunda da birincilik
leri olan Ebru Algör- 
Sinem Bertan çifti de 
katılıyor.
Birinciliği kazanacak 
olan ekip "Değer 
Eraybar- Dr. Hüseyin 
Çorbacıoğlu 
Kupasinın da 
sahibi olacak.
Ayrıca turnuvanın en 
başarılı sporcusuna 
"Cengiz Tokgöz 
Kupası" verilecek. 
Kumburgaz'ın kendi
leri için çok şey ifade 
ettiğini belirten, 
Epirden Beach 
Volley'in Onursal

Başkanı Haşan Uğur 
Epirden, 1967-69 yıl
ları arasında Türk 
Ticaret Bankası 
Kampı ile Mavi 
Marmara Sitesi 
arasında ciddi plaj 
voleybolu maçları 
oynandığını, 6'şar 
kişilik takımlar 
halinde "Baklava 

sına" yapılan maçlar
da hocaları Ayhan 
Demir ve Alper 
Başaran ile Türk 
Ticaret Bankası 
Kampı takımında bir
likte oynadıkları gün
leri unutmasının 
mümkün olmadığını 
ifade etti ve "Plaj 
Voleybolunun doğ

duğu yerele olmak 
bana inanılmaz huzur 
ve güç veriyor !..." 
dedi.
Voleybol Genç 
Bayan Milli Takım 
teknik direktörü 
Adnan Kıstak'ın da 
misafir olarak bulun
duğu ve gösteri maçı 
yaptığı Kumburgaz'da 

ünlü sanatçı Gül 
Erda'da voleybolcu
larla birlikte kalıyor 
ve moral hocalığı 
yapıyor.
Yarın tamamlanacak 
Olan EPİRDEN 
2006'nın, "2006 
Prensesliğine 
oldukça tesir edecek 
olan genel puan 

durumunda ise 
sporcular birbirini 
şu şekilde takip 
ediyorlar.
1. ÇİĞDEM KAPLAN 
(İSTANBUL) 53 puan 
2. ASLIHAN KÖYEL 
(İSTANBUL) 36 puan 
DUYGU ALTUNTAŞ 
(ANKARA) 36 puan 
4. ÇİĞDEM YALÇIN 
(ANKARA) 35 puan 
5. FATOŞ TUNÇ ER 
(ANKARA) 33 puan 
6. AYŞE AYDIN 
(ANKARA) 29 puan 
EPİRDEN BEACH 
VOLLEY tarafından 
bu sene başlatılan 
uygulama 
doğrultusunda 
"Burası Plaj 
Voleybolu Pilot 
Bölgesidir. Burada 
Plaj Voleybolu 
Oynanır" anlamını 
taşıyan "EPİRDEN 
TURKUVAZ 
BAYRAK", 
Finike, Didim, 
Küçükkumla'dan 
sonra Kumburgaz'a, 
Belediye Başkanı 
Dr. Hüseyin 
Çorbacıoğlu'na 
final maçı öncesi 
teslim edilecek.

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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Gençlik Kampı’nda ağaç dikme kampanyası Güne Bakış

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve bu yıl 
BURFAŞ’ın organiza
syonuyla 6.sı yapılan 
Kent Gönüllüleri 
Qençlik Kampı’na 
katılan gençler kamp
ta ağaç dikme kam
panyasına katıldılar. 
*îSen/n de bir dikili 
ağacın olsun” 
kampanyası 
çerçevesinde, kent 
gönüllüsü gençler 
kampta Bursa’da 
nadir yetişen 
dişbudak fidanları 
diktiler.
Büyükşehir 
Belediyesi Park 
Bahçeler Şube 
Müdürlüğü tarafından 
"temin edilen 

dişbudak fidanlarını 
bir hatıra olarak 
kampa diken 
gençler, yeşil bir 
çevre bilinciyle 
hareket etmenin 
sevincini yaşadılar. 
Genellikle sulak ya 
da derin toprağa 
sahip yerlerde 
yetişmeye elverişli 
bir ağaç olan 
dişbudak ağaçları 
Bursa’da sadece 
Ürünlü’deki Kent 
Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nda 
yetişiyor.
“Biz büyüdükçe bu 
fidanların da burada 
büyüyecek” 
Dişbudak ağaçları 
büyük bir titizlikle 
diken kent gönüllüsü 

gençlerden 
13 yaşındaki 
Deniz Fatih Öztek, 
“Biz büyüdükçe 
bu fidanların da 
burada büyüyecek 
olduğunu görmek, 
bilmek bizim için 
çok mutluluk 
verici bir şey” diye 
konuşurken, 
kent gönüllüsü 
gençler, öğretmenleri 
eşliğinde diktikleri 
fidanların etrafında 
hep birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. 
Kent Gönüllüsü 
14 yaşındaki 
Yeşim Demir ise, 
“Kentte fazla 
göremediğimiz, 
dokunamadığımız 
ya da ayağımızın 

çok nadir değdiği 
toprakla da elleri 
mizin temas etmiş 
olması bize çok 
heyecanlandırdı” 
şeklinde konuşarak 
duygularını 
ifade etti.
Bursa’da yaşayan 
herkesi yeşil 
Bursa’nın şanına 
yakışır bir şekilde 
davranmaya 
çağıran kent 
gönüllüsü gençler, 
“Geçmişte 
kendilerine çınarları 
ve çam ağaçlarıyla 
yeşil bir Bursa 
mirası bırakan 
atalarımız gibi 
bizler de geleceğe 
yeşil bir Bursa 
bırakmalıyız” dediler.

USİF Kadri GÜLER

Yeni projeler..
Atatürk Kordonu uzun zamandır seyyar 

satıcıların işgalinde bulunuyor.
Belediye burayı gözden çıkardı diye 

düşünürken, gazetemizdeki bugünkü haberi 
okuyunca içimden “oh!” dedim.

Türkiye’nin deniz kıyısındaki birçok kenti
ni gezerseniz birbirinden güzel düzenleme 
ler görürsünüz.

Gemlik’te ise Emin Dalkıran Kordonu 
yürüyüş bantları ve yeşil alanlarıyla bir 
düzenleme yapıldı ama bu yeterli olmadı. 
Bence içi boş kaldı.

Aktivitesiz olan kordonun bir bölümünde 
çocuklar çimler üzerinde top oynayarak 
enerjilerini tüketmeye çalışıyorlar.

Oysa bu kordonunda başında ve bitişinde 
kıyı kentine yakışır deniz ürünleri satan 
kendine özgü lokantalar yapılıp dışarıdan 
insan çekebilirdik.

Bunu yapmadığımız, yapamadığımız için 
Gemlik’in birçok güzelliğini Mudanya ya kap
tırdık.

Çay bahçeleri de pencere sistemiyle ka 
patıhnca tam kahvehane oldu..

Bir yanda koca koca televizyonlar, sonuna 
kadar açılan müziği ile tam arabeks işyer
leri..

Başkan Turgut, Atatürk Kordonu’nda yeni 
düzenleme için proje hazırlığında olduğunu 
söyleyince “inşallah güzel olur” dedim.

Gemlik’in kamyon ve araç gürültüsü 
olmayan mekanlarda halkın dinlenebileceği, 
yemek yiyebileceği yeni yerlere ihtiyacı var.

Kordonun bir köşesi de Halk Pazarı şek
linde düzenlenebilir. Cazibe merkezi olur.

Kurşunlu Beldesi bile bunu gerçekleştirdi, 
biz niye gerçekleştiremeyelim.

NOVUOK
BİLGİSAYAR

3600MvX’
NMMMMİli $ + R.D.V.

527 $ + K.D.V
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isim@firmaniz.com

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
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Bursa’da 2 yaşında bebek 
basından vuruldu —

Bursa’da emekli bekçi olan dedesinin silahıyla oynayan 2 yaşındaki çocuk, 
tabancanın patlaması sonucu başından vuruldu.

Torunun vurulması üzerine şoka giren emekli bekçi ve 
kızı acil serviste birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldular.

Elektrik sektöründe inceleme

Alınan bilgiye göre, 
olay Merkez Nilüfer 
ilçesine bağlı Zekai 
Gümüşdiş Mahallesi 
Kardanya Sitesi Akın 
Apartmam'nda 
saat 22.00 sıralarında 
meydana geldi.
Ankara'da oturan 
Kezban Boztürk (29), 
iki yaşındaki 
tğlu Erkay'ı da alıp 
tatil için emekli 
bekçi olan babası 
Hüseyin Çoban'ın 
(52) evine geldi. 
Çoban, evde otu
rurken, yatak odasın
daki çekmeceleri 
karıştıran minik 
Erkay, dedesine ait 
beylik tabancasını 
buldu. Küçük toru
nunun tabancayla 
oynadığını görüp 
paniğe kapılan dede, 

bir kazaya sebebiyet 
vermemek için 
habancayı almak 
istedi. Ancak bu 
esnada ateş alan 
silahtan çıkan mermi 
küçük Erkay'ın başı
na isabet etti. 
Küçük Erkay, 
kanlar içinde 
yere yığılırken, 
anne Kezban 
Boztürk, baygınlık 
geçirdi. Dede 
Hüseyin Çoban 
hemen 112'ye haber 
verdi. Ekipler küçük 
çocuğu ilk önce 
Çekirge Çocuk 
Hastanesi'ne ardın
dan da Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
götürdü. Burada 
yapılan müda
halelerin ardından 
küçük çocuk, ileri

tetkik için Uludağ 
Üniversitesi
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Küçük çocuğun 
başına isabet eden 
kurşunun çıkış yap
tığı, ancak hayati 
tehlikesinin devam 
ettiği bildirildi.
Polisin ifadesine 

başvurmak 
için karakola 
götürmek istediği 
Hüseyin Çoban, 
"Ben torunumu bu 
halde nasıl 
bırakayım" diyerek 
hastaneye gitti. 
Soruşturmaya 
Emek Polis Merkezi 
ekiplerince baş
landığı bildirildi.

Rekabet 
Kurumunun, oto- 
prodüktörler başta 
olmak üzere elektrik 
üreten bazı özel sek
tör kuruluşları ile 
Elektrik Üreticileri 
Derneğine dönük 
incelemesi sürüyor. 
Edinilen bilgiye, 
Rekabet Kurumu 
uzmanlarının yaptığı 
"yerinde inceleme 
ler" sonucu elde 
edilecek veriler, 
4054 sayılı 
Rekabetin 
Korunması hakkın- 
daki kanuna aykırılık 
olup olmadığı 
yönünden değer
lendirecek.
Bu değerlendirmeye 
takiben, prosedür 
gereği Rekabet 
Kurumu uzman
larının hazırlayacağı 
rapor, Rekabet 
Kurulu tarafından 
değerlendirecek. 
Sektörde herhangi 
bir rekabet ihlali 
tespiti olursa Kurul, 
konuyu bu yönüyle 
değerlendirmeye 
alacak. Sonuçta 
Kurul, soruşturma 
açılmasına ya da 
soruşturmaya yer 
olmadığına karar 

verecek. 
Bu sürecin, 
kanunda belirlenen 
süreler uyarınca, 
önümüzdeki bir ay 
içinde tamamlan
ması bekleniyor. 
Konuya yakın 
kaynaklar, enerji 
piyasasında esas 
olarak düzenleyici 
bir üst kurul (EPDK) 
olduğunu, ancak 
burada "elektrikte 
arzın topluca, birlik
te kısıtlanması" 
iddiaları nedeniyle, 
konunun Rekabet 
Kurulu ilgilendirdiği
ni, Kurulun bu 
yönüyle inceleme 
başlattığını söyledi 
ler. Rekabet 
Kurumu, 1 Temmuz 
2006 tarihinde 
Türkiye'nin batısın
daki 13 ilde mey
dana gelen elektrik 
kesintisinin ardın
dan, bazı basın- 
yayın organlarında 
özel sektörün elek
trik üretimiyle ilgili 
çıkan haberleri.ihbar 
kabul ederken, 
"rekabete engel 
bir durum olup 
olmadığım" araştır
mak üzere harekete 
geçmişti.
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RADYATÖR 
SPLİT KLİMALAR 
DOGALGAZ SOBASI 
TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93
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www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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OSS sonuçları bugün açıklanıyor Zamma karşı 
eylem planı

öğrenci Seçme Sınavı 
(ÖSS) ve Yabancı 
Dil Sınavı (YDS) 
sonuçları bugün açık
lanacak. Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi Prof.
Dr. Ünal Yarımağan, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, 18 Haziran 
2006'da yapılan ÖSS 
ile 25 Haziran 2006'da 
gerçekleştirilen 
Yabancı Dil Sınavı'nın 
(YDS) değer
lendirilmesi çalış
malarının tamam
landığını bildirdi. 
Yarıntağan, sınava 
ilişkin yarın saat 
10.00'da YÖK toplantı 
salonunda basına 
bilgi verileceğini 
bildirdi. Yarımağan, 
sınav sonuçlarının da 
yarın saat 11.00'den 
itibaren 
http://oss.osym. 
gov.tr. ve 
http://oss2006.osym. 
gov.tr internet adres
lerinden öğrenebile

OKS tercihi yapan öğrencilere tavsiyeler
Denizli İl Milli Eğitim 
Müdürü Ekrem Ekici, 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı'nın 
(OKS) ardından tercih 
yapacak öğrencilere 
tavsiyelerde bulundu. 
Denizli'nin OKS 
sınavında önceki 
yıllara oranla 15-30 
puan düşüş yaşadığı
na dikkat çeken İl Milli 
Eğitim Müdürü Ekici, 
bu nedenle Denizli'de 
bulunan Anadolu 
Liseleri'nin kontenjan
larında da düşüş 
yaşandığını ve bu 
yüzden dikkatli olun
ması gerektiğini 
belirtti. Ekici, öğrenci
lerin tercihlerini son 
güne bırakmamaları 
konusunda uyarıda 
bulunarak, okul 
yöneticilerinin de 
öğrencilere tercih
lerde yardımcı 
olmalarını ifade etti. . 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Ekici, açıklamasına 
şöyle devam etti: 
"2006 OKS 
sonuçlarının açıklan
ması ve tercih işlem
lerinin başladığı 
bugünlerde öğrenci, 
veli ve idarecileri 

ceğini kaydetti. 
Ünal Yarımağan, sınav 
sonuçlarının nasıl 
değerlendirildiğini 
şöyle açıkladı: "Bu yıl 
ÖSS soruları ile ilgili 
çok sayıda görüş dile 
getirilmiş ve konuyla 
ilgili olarak 23 Haziran 
2006 tarihinde bir 
basın duyurusu 
yapılmıştır. Ancak bu 
duyurudan sonra da 
gerek ÖSS gerekse 
YDS soruları ile ilgili 
görüşlerin dile geti 
rilmesi devam etmiş 
tir. Basında yer alan 
ya da ÖSYM'ye 
yapılan başvurularda 
dile getirilen bu 
görüşlerin tümü 
uzmanlarımız tarafın
dan incelenmiştir. 
Yapılan incelemeler 
sonucunda sorularla 
ilgili olarak aşağıdaki 
hususlar belirlenerek 
karara bağlanmış ve 
değerlendirmeler 
buna göre yapılmıştır: 
- Hakkında uzmanlar 

mizin dikkat etmesi 
gereken hususlar 
bulunmaktadır. 
Sınav sonuçları ince
lendiğinde geçen yıla 
göre öğrencilerimizin 
puanlarında yaklaşık 
15-30 puanlık düşüş 
göze çarpmaktadır. 
Buna karşılık ilimizde 
bulunan Anadolu 
Liseleri'nin kontenjan
larında da düşüşler 
yaşanmıştır. Sağlıklı 
tercih için başarı 
sırasına göre hareket 
etmek gerekmektedir. 
Bazı öğrencilerimiz 
sayısalcı olmayı 
düşünmüyor ama 
puanıma yazık 
olmasın diye Fen 
Lisesi'ne gitmek 
istiyor. Önemli olan 
öğrencilerimizin ilgi 
ve yetenekleri doğrul
tusunda hareket 
etmesidir. Fen 
Liseleri'ni kazanan 
öğrenciler de ister
lerse taban puan
larının tutması ve açık 
kontenjan olması 
halinde diğer Anadolu 
Liseleri'ne nakil ola
bilmektedir. Ancak, 
Fen Liseleri'ne nakil 
olabilmek için yine

tarafından farklı 
yorumlar yapıldığı 
tespit edilen 
Fen Bilimleri-2 
testindeki 15. soru 
(Kimya sorusu) iptal 
edilmiştir. Bu soru 
iptal edildiği için de 
Fen Bilimleri-2 testi 
29 soru üzerinden 
değerlendirilmiştir.
- Fen Bilimleri-2 

testindeki 12., sorunun 
(Fizik sorusu) doğru 
yanıtı ’C seçeneğidir. 
18 Haziran 2006 tari
hinde açıklanan basın 

başka bir Fen Lisesi 
öğrencisi olmak 
gerekmektedir. 
Anadolu Öğretmen 
Liseleri'nin eğitim 
fakültelerine yerleşti 
rilirken 24 puana 
kadar olan ek puan 
alma uygulaması 
halen devam etmekte
dir. Anadolu Öğret
men Liseli öğrenciler 
eğitim fakültelerinin 
dışındaki fakültelere 
puan kaybı olmadan, 
diğer Anadolu Liseleri 
ve Fen Liseleri ile eşit 
şartlarda yarışmak
tadır. Yine Anadolu 
Öğretmen Lisesi 
öğrencileri isterlerse, 
taban puanlarının tut
ması ve açık konten
jan olması halinde 
diğer Anadolu 
Liseleri'ne nakil ola

kopyasında bu soru
nun yanıtı yanlışlıkla 
'B' olarak yer almıştır. 
Bu durum daha 
önde 23 Haziran 
2006 tarihinde 
açıklanmıştır.
- Fen Bilimleri-1 

testindeki 30. sorunun 
(Biyoloji sorusu) 
doğru yanıtı 'A' 
seçeneğidir. 18 
Haziran 2006 tarihinde 
açıklanan basın kop 
yasında bu sorunun 
yanıtı yanlışlıkla 'D' 
olarak yer almıştır.*' 

bilmektedir. Ancak, 
Anadolu Öğretmen 
Liseleri'ne nakil 
olabilmek için yine 
başka bir Anadolu 
Öğretmen Lisesi 
öğrencisi olmak 
gerekmektedir. 
Öğrencilerimiz, 
velilerimiz ve 
idarecilerimiz tercih
lerini yaparken bu 
hususları da göz 
önünde bulundur
malıdır. Öğrencilerim
izin tercih işlemlerini 
son günlere bırakma
maları, idareci 
arkadaşlarımızın 
öğrenci ve velilerim
izin yölendirilmesinde 
aktif rol almaları 
hususunda 
hassasiyet göster
meleri gerekmekte
dir". dedi.

Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF), akaryakıt 
zamlarına karşı 2006 
ve 2007 yıllarını kap
sayan "2 Yıllık Eylem 
Planı" hazırladı. 
Bu kapsamda 
Federasyon, akaryakıt 
zamlarını durdurmak 
ve geri aldırmak 
için bir dizi eylem 
kararı aldı.

Discovery, Kennedv 
uzay merkezine indi

Discovery uzay 
mekiği, 13 gün 
süren seyahatinin 
ardından 
Florida'daki 
Kennedy Uzay 
Merkezi'ne indi. 
4 Temmuz’da uzaya 
gönderilen mekiğin 
iniş süreci yaklaşık 
bir saat sürdü. 
Şubat 2003'teki 
Columbia kazasın

ELEMAN ARANIYOR
Polikliniğimizde çalıştırılmak 
üzere HEMŞİRE veATT’ler 

alınacaktır.
İrtibat Tel : 513 21 22
__________514 10 80

TÜDEF Genel Başkanı 
Ali Çetin'in yaptığı 
açıklamaya göre, 
akaryakıt zamlarının 
durdurulması için ilk 
eylem Temmuz'un 3. 
haftasında başlatıla
cak. TÜDEF, bir yıldır 
sürdürdüğü "Dolaylı 
Vergiler Düşürülsün" 
kampanyasını da yaz 
döneminde yoğun
laştıracak.

dan sonra ikinci 
seferini yapan 
Discovery'nin sağ 
salim iniş yapması, 
mekik programının 
sürmesi ve 
Uluslararası Uzay 
İstasyonu'nun 
inşaatının 
öngörüldüğü şekil 
de devam etmesi 
açısından büyük 
önem taşıyordu.

http://oss.osym
http://oss2006.osym
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Evlerdeki ölümcül tehlikeler
ölümle sonuçlanan 
yaralanmaların yüzde 
25'inin evlerde mey
dana geldiği bildirildi. 
Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre, tüm 
yaralanmaların yüzde 
54'ünü ev kazaları 
oluşturuyor. 
Türkiye'deki veriler 
de çocuk ölümlerinde 
ev kazalarının en 
önemli etkenlerden 
biri olduğunu gös
teriyor. Evdeki 
tehlikelerin başında, 
düşme, haşlanma, 
kesikler ve çamaşır 
suyu içme geliyor. 
Verilere göre, 
kış aylarında ev 
kazaları artıyor. 
Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. 
Dr. Dilşad Save, 
evlerin, çocuklar ve 
yaşlılar için tehlikeli 
alan olmaktan çıkarıl
masında sağlıklı 
yetişkinlere görev 
düştüğünü belirtti. 
Ölümle sonuçlanan 
yaralanmaların yüzde 
25'inin evlerde mey
dana geldiğine dikkat 
çeken Doç. Dr. Save, 
"Sonradan acı çek
memek için, ala
cağımız basit önlem
ler ve göstereceğimiz 
dikkatle, ev kazaların
daki yaralanma ve 
ölümleri en aza indi
rebiliriz" dedi.
Doç. Save, evlerin, 
çocuklar ve yaşlıların 
da yaşadıkları bir yer 
olduğu bilinciyle 
tasarlanıp düzenlen
mesi gerektiğini 
vurguladı. 
Marmara Üniversitesi

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa 

geleceğimiz yok... EL KOY
.11 Avea, Telsim ve Turkcell haltınızdan
'Alai 464’e mesaj atın.

TFMA 4
www.eikoyun.comwww.tema.org.tr

Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Refika 
Ersu ise, Türkiye'de 
acil çocuk polik
liniklerine başvurular
da ilk üç neden 
arasında ev 
kazalarının yer 
aldığını belirtti. Doç. 
Dr. Ersu, kış aylarında 
ev kazalarının daha 
da arttığına işaret 
ederek, şunları söyle
di: "Havaların soğuk 
olması çocukların 
evlerde kalma 
sürelerini artırıyor. 
Bu da evdeki oyun 
isteğine bağlı olarak 
birçok tehlikeyi 
beraberinde getiriyor. 
Evlerde meydana 
geı'en yaraı'anmaı'ar- 
dan ölen çocukların 
yüzde 70'ini 4 yaş 
altındakiler oluşturu 
yor. Böyle bir sonu
cun ortaya çıkmasın
da bu yaş grubundaki 
çocukların hemen 
hemen tüm zaman
larını evlerde 
geçirmeleri etken 
oluyor. Nedeni ne 
olursa olsun çocuk
luk çağı kazalarının 
yüzde 70-75'inin 
evlerde veya ev 

çevresinde meydana 
geliyor. Ev kazaların
da ilk sırayı düşmeler 
alıyor. Bunu, haşlan
ma, kesikler, yanıklar, 
zehirlenmeler ve 
çamaşır suyu gibi 
kimyasallara bağlı 
yaralanmalar izliyor. 
Çamaşır suyu içmeye 
bağlı yaralanmalara 
çok rastlıyoruz.
Evlerde çamaşır suyu 
gibi kimyasallar, su 
ya da meşrubat şişe
sine konulmamalı ve 
bu ürünler çocukların 
erişemeyecekleri 
yerlerde saklanmalı. 
Belli başlı ev 
kazaları arasında 
çocukların küçük 
cisimler yutarak 
soluksuz 
kaıYnaı'an o'a drrermV 
yer tutuyor. Katı 
cisim yutarak veya 
suda boğulma çok 
sık görülüyor. Aileler, 
bebeklerini yıkarken 
1 dakika 
için bile yanlarından 
ayrılmamalı. Ev 
kazalarına bağlı 
olarak acil servislere 
yapılan başvuru 
nedenleri arasında 
ateşli silahla yaralan
ma, elektrik çarp
maları da yer alıyor."

Afyonkarahisar İl 
Emniyet Mudurlugu 
Çocuk Şubesi Büro 
Amiri Komiser Sibel 
Altekin, çocuklara 
ilk olarak güven duy
gusunun yerleştir
menin önemli 
olduğunu belirterek, 
"Çocuğu küçümse
memek gerekir. 
Çocuğa evin içinde 
değer yargısı oluştu
rulmadığı zaman, 
dışarıda ona değer 
veriyor gibi gözüken 
ve kötü emellerine 
alet edecek kişiler 
çıkabilir" dedi.
Afyonkarahisar İl
Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi Büro 
Amiri Komiser Sibel
Altekin, ailelere 
tavsiyelerde bulu
narak, çocuklarına 
tutum ve davranışları 
ile sevgilerini ifade 
etmesi gerektiğini 
söyledi. Ailelerin 
çocuklarına sevgi 
sözcükleri kullan

masının önemine 
dikkat çeken Altekin. 
"Çocuklara, sevgiyi, 
saygıyı, milli.değer- 
ierimizi, ahlaklı 
olmayı öğretmeliyiz.
Onları başı boş bırak
mamak gerekir.
Yeri geldiğinde 
takip etmek,*onlara 
vakit ayırmak lazım. 
Çocuklara ilk olarak 
güven duygusunu 
yerleştirmek önemli. 
Çocuğu küçümse
memek gerekir. 
Çocuğa evin içinde 
değer yargısı oluştur- 
madiği zaman, dışarı
da ona değer veriyor 
gibi gözüken ve kötü 
emellerine alet ede
cek kişiler çıkabilir.
Bu kişiler olumsuz 
yönde çocuğu kullan
mak için değer veri 
yor görüntüsü çize
bilir. Çocuk bu şek
ilde kendini değerli 
görüyor" diye konuş
tu. Ortak problemleri 
çocuklarla birlikte 

çözmek gerektiğini 
dile getiren Altekin, 
"Çocuklar, problem
leri kendi başlarına 
halletmeye çalışır
larsa yanlış yollara 
gidebilirler. Çocuk
ların başarıları da 
göz ardı edilmemeli. 
Çocukları gerekli 
yerde mükafatlandır
mak önemlidir.
Çocuklara sevgix ve 
şefkat gösterilmeli. 
Ancak bu ne eksik 
ne de fazla olmalı. 
Dozunu ayarlamak 
gerekir. Bazı aileler 
ise çocukları arasında 
ayırım yapıyor.
Çocukların bu şekilde 
psikolojisi bozuluyor. 
Ayrıca, aileler çocuk
ların yanında tartışı 
yor. Çocuk doğduğu 
anda yüksek 
sesle tartışmayı 
algılayabiliyor.
Çocukların iç 
dünyasına duyarlı 
olmamız gerekiyor" 
şeklinde konuştu.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM : (0.542) 726 18 23

İHYAN HASTAYA BAKACAK 
BAYAN HASTA BAKICI 

ARANIYOR
Mür. Tel : 513 26 10

http://www.eikoyun.comwww.tema.org.tr
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Karın şişkinliği ve gazın nedenleri
Her insanda normalde 
geğirti veya anüs 
yoluyla çıkartılan gaz 
oluşur. Buna karşılık 
pek çok insan normal 
miktarda gazları 
olmasına rağmen 
karınlarında gaz veya 
şişkinlik hissederler. 
Çoğu insan günde 
ortalama .14 kez gaz 
çıkarır. Karındaki gazı 
genelde kokusuz 
olan,karbondioksit, 
oksijen, nitrojen, 
hidrojen ve bazen de 
metan gazları oluştu
rur. Yemek borusu, 
mide, ince ve kalın 
barsaklardan oluşan 
sindirim sistemimizde- 

' ki gazın iki kaynağı 
vardır.Bunlar: Kalın 

, barsakta normalde 
bulunan zararsız 
bakterilerin bazı 
sindirilmemiş gıdalar
da bozulma yapması 
ile oluşan gazdır. Hava 
yutma (aerofaji) mide 
gazının en sık sebe
bidir. Her insan yerken 
veya içerken bir miktar 
hava yutar. Hızlı yiyip 
içen, sakız çiğneyen, 
sigara içen ve uygun 
olmayan ( gevşek ) 
takma diş kullananlar
da ise normalden 

i fazla hava yutulur.
Midedeki gazın önemli 
bir kısmı geğirme ile 
çıkartılır, geride kalan 
kısım ince barsaklara 
geçer ve burada kıs
men emilir, az bir mik
tarı ise kalın barsak
lara geçer ve makat 
yolu ile atılır. Mide 
kendisi de mide asi
dinin bikarbonatla 

karışması sonucu kar
bondioksit gazı oluştu
rur ancak bu gazın 
önemli bir kısmı ince 
barsaklarda emilir ve 
kalın barsağa 
kadar ulaşmaz.
Sindirilmemiş 
Gıdanın Bozulması
İnsan vücudu bazı kar
bonhidratları (şeker, 
nişasta ) ve pek çok 
gıdada bulunan lifleri 
ince barsaklardaki 
enzimlerin yetersizliği 
ya da yokluğu nedeni 
ile sindiremez. Bu 
sindirilmemiş gıda 
ince barsaklardan 
kalın barsağa 
geçtiğinde, kalın 
barsaktaki normal 
flora dediğimiz 
zararsız bakterilerce 
bozulmaya uğrar ve 
hidrojen, karbondiok
sit, insanların üçte 
birinde de metan gazı 
oluşur. Sonuçta bu 
gazlar anüs yoluyla 
dışarı atılırlar. Metan 
gazı oluşan insanların 
gaitaları su içinde, 
yüzer. Araştırmalar 
neden bazı insanlarda* 
metan gazı oluşup 
bazılarında oluş
madığını açıklaya
mamıştır. Bir kişide 
gaz oluşturan gıdalar 
başka bir kişide gaz 
oluşturmayabilir. Kalın 
barsaktaki bazı bakte 
riler diğer bakterilerin 
oluşturduğu hidrojeni 
yıkabilirler. Bu iki tip 
bakteri oranı da bazı 
kişilerde daha çok gaz 
oluşunu açıklayabilir.
Hangi Gıdalar Gaz 
Yapar?

Karbonhidrat içeren 
gıdaların pek çoğu gaz 
yapar, buna karşılık 
yağlar ve proteinler 
daha az gaz yapan 
gıdalardır. Şekerler: 
Gaz oluşturan şekerler 
raffinoz, laktoz, fruktoz 
ve sarbitoldur.
Raffinoz: Fasülye bu 
kompleks şekeri çok 
miktarda içeren bir 
besindir. Daha az 
oranda lahana, bruksel 
lahanası, karnıbahar, 
kuşkonmaz, diğer 
sebzeler ve tüm hubu
batlarda bulunur. 
Laktoz: Laktoz sütteki 
tabi şekerdir. Peynir, 
dondurma gibi ürün
lerde de bulunur. 
Ekmek, tahıl, may
onezde de bulunur.
Özellikle Afrika ve 
Asya kökenli ırklarda 
laktozu sindirmeyi 
sağlayan laktuloz enzi
mi düzeyi düşüktür, 
kişi yaşlandıkça da 
enzim düzeyi düşer. 
Bunun sonucu olarak 
kişiler yaşlandıkça lak
toz, içeren gıdalar 
yeme sonucu oluşan 
gaz şikâyeti giderek 
artacaktır.
Fruktoz: Fruktoz 
normalde soğan, engi

nar, armut ve buğday
da bulunur. Ayrıca 
bazı içeçek ve meyva 
sularında tadlandırıcı _ 
olarak kullanılır.
Sorbital: Sorbital mey- 
valarda doğal olarak 
bulunan bir şekerdir. 
Elma, armut, şeftali ve 
erikte çok vardır. 
Ayrıca birçok diyet 
gıdalarında, tad- 

landırıcılarda ve 
sakızlarda bulunur. 
Nişasta: Patates, mısır, 
bazı tatlılar, pastalar 
ve buğdayda bulunan 
nişastanın bir kısmı 
kalın barsağı geçip 
orada bakterilerce 
yıkılarak gaz oluşturur. 
Pirinç gaz oluştur
mayan tek nişasta 
çeşididir.
Lif: Pek çok gıda 
eriyebilen ve erimeyen 
lifler içerir. Eriyebilen 
lifler suda kolayca 
çözünür ve barsaklar
da jel kıvamında bir 
yapı oluşturur. Bunlar, 
yulaf, fasulye, bezelye 
ve pek çok meyvada 
bulunurlar. Eriyebilen 
lifler kalın barsağa 
kadar sindirilmeden 
gelip, burada gaz 
oluşumuna yol açarlar. 
Erimeyen lifler ise 
barsaklardan hiç 
değişmeden geçer ve 
çok az gaz oluştu
rurlar. Buğday, kepek 
ve bazı sebzeler bu tür 
lifleri içerirler.
Gaza Bağlı 
Semptomlar ve 
Problemler Nelerdir? 
En sık görülen semp
tomlar geğirme, çok 
gaz çıkartma, karında 
şişkinlik ve karın 
ağrısıdır. Bu bulgular 
herkeste oluşmaya
bilir. Burada en belir
leyici faktörler vücud
un ne kadar gaz üret
tiği, barsakların ne 
kadar yağ asidi 
absorbe ettiği ve 
kişideki kalın barsağın 
gaz gerginliğine olan 
hassasiyetidir.

Sentetik iç çamaşırları 
mantara yol açıyor

Çukurova Üniversite
si (ÇÜ) Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim 
Dali Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hamdi Rıfat 
Memişoğlu, yaz 
aylarında sentetik iç 
çamaşırlarının genital 
bölgede mantara yol 
açtığını söyledi. 
Hamdi Rifat 
Memişoğlu, yaptığı , 
açıklamada, yaz : 
aylarında artan 
sıcakla birlikte man
tar hastalıklarının 
çok yaygınlaştığını 
belirterek, 
"Kadınlarda genital 
bölgede mantar

I hastalığı yaz ayların
da bir hayli fazlalaşı 
yor. Yaz aylarında 
kadınlarda görülen 
mantar hastalığının 
sebebi giyilen iç 
çamaşırın kumaşıyla 
ilgilidir. Kadınlar 
gerek târigada olsun 
gerekse diğer iç 
çamaşırlarında 

sentetik yerine 
pamuklu olanları 
tercih etmeli" dedi. 
Çoğu kadının tüm 
hayatı boyunca en 
fazla 5-6 kez mantar 
enfeksiyonu 
geçirdiğine dikkat 
çeken Memişoğlu, 
"Yaz aylarında kadın
lar iç çamaşırlarını 
günlük değiştirmeli 
ve genital bölgeyi 
temiz tutmalı.
Ayrıca havuzlara ve 
denize girenler ıslak 
bikini veya mayoyla 
dolaşmamalı.
Mantarın türemesinin 
en büyük sebebi 
nemli ortamlardır. 
Sentetik iç 
çamaşırlar ve dar 
kot pantolonlar da 
genital bölgeyi sürek-, 
li terlettiği için man-, 
tara yol açmakta.
Yazın mutlaka pamuk
lu iç çamaşır ve geniş 
ince pantolonlar giyil 
meli" diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 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
GümrükMd. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77.84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz I 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 613 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
18 Temmuz 2006 Salı
SENA ECZANESİ 

Demirsubaşı Mlı. Taksim Sk. 
TEL: 513 01 02 -GEMLİK

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2495 

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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[ATLANTİK]

MİSAFİR ODASI TAKIMLARI ve YATAK ODASI 
KANEPELER - SEHPALAR
HALI ÇEŞİTLERİ ve TÜL PERDE ÇEŞİTLERİ
YATAK ve BAZA ÇEŞİTLERİ
ELEKTRİKLİ MUTFAK GEREÇLERİ_____________

PHILIPS

EV tekstil çeşitleri

YAÖMUT

ARISTON

arnica PİV»N ) Fakir f<?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
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kayıtları

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k 12. tr

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
Aykent İlköğretim

SINIFLAR 
ANA SINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF

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,
örDuıriı co. Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
ÜGKcNülLtK; . ner yerc|e ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır..:.

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

7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitım-öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad. Gürçay iş Mrk. No:36 Tel: 514 15 15 GEMLİK 

e-mail: bursa@birey.com .

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

19 lemınıı/20ll() Çaışamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına göreliİç<tbjlfe şırayi alan öğteneiler agiklândı

ÖSS birincileri belli oldu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sorunlar..
Yaz mevsimin başlamasıyla ilçede bilinen 

* sorun olan trafik kendini iyice hissettirdi.
İstiklal Caddesi, İskele Meydanı, 2 Nolu 

Cadde trafik yoğunluğu olan yerler.
1 Sabah ve akşam saatlerinde ise İstiklal 

Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmek için 5- 
10 dakika beklemek zorundasınız.

Bu cadde de yaya geçit çizgileri 
olmadığından, yayalar canları nereden ister
lerse oradan karşıya geçmeye çalışınca tam 
bir karmaşa yaşanıyor.

Araç sayısı hergün artıyor ama araç park 
yerleri büyümüyor.

Merkezdeki her cadde ve sokak araç dolu. 
İnsanlar arabalarını nereye park edeceğini 
bilemiyor.

Sağlı sollu park ise bir başka sorun..
Bu iş, polisiye önlemlerle çözülemez.
Büyükşehir Belediyesi araç kapasitesi 

çok kapalı ve açık park alanları yaratması 
gerekir.

f 'Gemlik, 80 bin nüfusuyla Türkiye’nin 
birçok ilinden daha kalabalık bir kent.

Büyükşehir bunu bilmeli ve görmeli.
Gemlik’e bir otobüs tahsis etmekle veya 

tretuar yapmakla hizmet getiriyoruz san
masınlar.

Terminal sorunu çözülmedi, toplu taşıma 
sorunu çözülmedi, trafik sorunu çözülmedi.

Peki neyi çözdünüz söyleyin de bilelim.

ÖSS sınav sonuçların 
da ilçemizde en başa
rılı okullar sıralama 
sında Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
Gemlik Lisesi ilk 
sıraları aldılar.
Sayısal'da Tansu 
Gürler, Eşit Ağırhk’ta 
Gülşah Alp, Sözelde 
Naz Türe Gemlik 
birincisi oldular.

Haberi sayfa 3'de

Belediye’nin Navodarı 
gezisi 25 Haziran’da

Gemlik Belediye 
si’nin Romanya 
nın Köstence ili 
Navodarı kasabası 
ile olan kardeşlik 
bağlarını güçlen - 
dirmek için Gem 
lik’ten Navodan’ye 
yapılacak olan 
gezinin 25 Haziran 
2006 tarihinde 
başlayacağı 
açıklandı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
geziye katılacak 
olan Belediye 
Meclis üyeleri 
yanında bir grup 
öğrencininde 
Navodan’ye

götürüleceğini 
söyledi.
Geziye 
katılacakların 
pasaport hazırlık
larını tamamladık
ları öğrenilirken, 
gezinin bir 
hafta süreceği 
bildirildi.

TANSU GÜRLER GÜLŞAH ALP- NAZ TÜRE

Pazarda denetimler şıklaştırıldı

Başkanlığını Zabıta Amiri Hilmi Demirel'in 
yaptığı komisyonda bulunan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden polis memurları, Esnaf 
Odası, Sağlık Grup Başkanlığı, Vergi 
Dairesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 
Sah Pazan’nda yaptıkları denetimlerde 
göz açtırmıyor. Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Narlı... Doğayla insanı 
barıştıran köy

Mutluluk denizinin pınarından yudum 
yudum içmek, huzura yelken açmak istiy
orsanız size Narh’yı öneriyorum..

Narlı gerçekten Gemlik’ten Armutlu’ya 
uzanan sahil şeridinde eşine ender rast
lanır güzellikte bir kıyı köyü..

Kuşkusuz doğal güzellik yetmiyor köyü 
yaşanır kılmak için.

Katkı gerek..
Tanıtmak için çaba gerek..
Narh’yı doğal yapısına dokunmadan 

insanlığa açanlar..
Yener Akkıhç..
Necati Aydın..
Ceyhan Aydın.
Mekanla doğayı öylesine bütünleştir

mişler ki..
Göze de hoş geliyor..
Gönüle de..
1980'li yıllarda başlamıştı Ceyhan 

Ağabey Narh için ilk adımları atmaya..
Reklam Müdürü olduğum Olay 

Gazetesi’ne Narh’da girişimini anlatmak 
için gelmişti.’

Nasıl da heyecanlıydı.. Yüreğindeki 
kıpırtı gözlerine yansımıştı.. Amaç sadece 
para kazanmak değildi.. Bir yaşam alanı 
kurmanın kıvılcımları çakılıyordu.

Evet..
Narh doğa katliamına karşı kendisini 

koruyabilmiş ender yerleşimlerden.
Kuşkusuz Narh’yı Narh yapan sadece 

konutlar değil.
insanlar..
Sunulan özel tatlar..
Önceleri köy direniş gösterdi dışarıdan 

gelenlere....
i Ama sonra benimsedi..

Dost oldu..
Bakkalı..
Manavı..
Balıkçısı..
Köftecisi..
Tüpçüsü..
Dostluk gelişerek sürüyor..
Köfteci Fettah..
El arabasıyla başladı..
O gün sunduğu köfte şimdi daha geniş 

ve ferah bir mekanda dışarıdan gelenlerle 
buluşuyor..

Köfteci Ünal..
Yosun Balıkçısı..
Narlı’nın girişinde zeytinlikler içerisinde

ki çay bahçesi.'.
Dondurmacı Veyis..
Narh Börekçisi..
Narlıya can veriyorlar.
Dileğimiz Narh böyle kalsın..
Kirlenmesin.
İnsanla doğa dostluğunu dünya dur

dukça sürdürsün..
Doğa canavarlarına geçit vermesin.. 
Duyduklarımız gerçekleşmesin.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

MM tabii tahliye haşladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi tarafından 
önce tamamen 
kapatılan ancak 
yapılan itiraz 
sonucu yeniden 
açılan Belediye 
lskele.si’nde 
tahmil tahliye 
işlemleri başladı. 
Yaklaşık bir aydan 
bu yana hiçbir 
geminin yanaşmadığı 
Belediye iskelesi’ne 
önceki gece 
yanaşan ve Asil 
Çelik'e hurda 
demir getiren 
Rus bandıralı 
Samur 4 gemisi 
ile tahmil tahliye 
işlemleri yeniden 
başlatıldı. 
Tamamen 
kapatılmasının 
ardından

çalışanların 
mağdur oldukları 
gerekçesiyle 
Belediye Meclisi’ne 
yapılan itirazı 
görüşen meclis 
üyeleri İskelenin

KÖRFEZ 
REKLAM

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

belirlenen 
saatler içinde 
çalışmasına izin 
vermişti.
Belediye İskelesi 
31 Ağustos 2006 
tarihine kadar

sadece gece 
01.00 ile gündüz 
13.00 saatleri 
arasında tahmil

tahliyeye açık 
kalacak.

SATILIK DAİRE
GEMLİK-MANASTIR KUMLA YOLU ÜSTÜ 

DEMİRKENT SİTESİ 
C-BLOK, 4 NCÜ KAT 3 +1 ODALI, 
GENİŞ BALKONLU KALORİFERLİ, 

ÇELİK KAPILI, ASANSÖRLÜ, 
DENİZE NAZIR DAİRE GÖÇ NEDENİYLE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel: 512 20 24 
(0.536) 359 62 36

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına göre ilçemizde ilik şırayı alan öğrenciler açıklandı Yazı YO RUM

OSS birincileri belli oldu
ÖSS sınav sonuçlarında ilçemizde en başarılı okullar sıralamasında Celal 
Bayar Anadolu Lisesi ile Gemlik Lisesi ilk sıraları aldılar. Sayısal’da Tansu 
Gürler, Eşit Ağırlık’ta Gülşah Alp, sözelde Naz Türe Gemlik birincisi oldular.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün açıklanan 
ÖSS sınavı 
sonuçlarında 
ilk sırayı alan 

' öğrenciler 
belli olurken, 
en başarılı okul 
sıralamasında 
ise Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
ile Gemlik Lisesi 

| ilk iki sırayı pay- 
I faştılar.

18 Haziran 2006 
Pazar günü yapılan 
ÖSS sınavına 
katılan öğrenciler 
arasında Gemlik 
JJsesj öğrencileri 
eşit ağırhk-2’de aldık
ları sonuçlarla 
dikkat çektiler.
SAYISAL-2'DE 
İLK ÜÇ
Sınav sonuçlarına 
göre Sayısal-2'de 
Celal Bayar Anâdolu 
Lisesi mezunu 
Tansu Gürler 
354.634 puanla 
birinci olurken, 
yine aynı okuldan 
Uğur Koç 353.462 
puanla ikinci ve 
Elif Boncuk'da 
348.943 puanla 
üçüncü sırayı aldılar. 
EŞİT AĞIRLIK-2'DE 
İLK ÜÇ
Eşit Ağırlık-2'de ise 
Gemlik Lisesi 
mezunu Gülşah 
Alp 349.228 
puanla ilk sırayı 
alırken yine aynı 
okuldan Özlem 
Doğan 348.468 
puanla ikinci oldu. 
Üçüncülüğü ise 
Celal Bayar

ELİF BONCUK

Anadolu Lisesi 
mezunu Damla 
Çulhaoğlu 337.317 
puanla aldı. 
SÖZEL-2'DE 
İLK ÜÇ
Sözel-2 sınavında 
başarılı olan ve 
ilçe genelinde

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT 

GAZETELERİNE İLAN 
ve REKLAM ALINIR

TANSU GÜRLER GÜLŞAH ALP

'O

NAZ TÜRE

AYŞE YAVUZUĞUR KOÇ ÖZLEM DOĞAN

DAMLA ÇULHAOĞLU

ilk sırayı alan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
mezunu ve Naz Türe 
332.278 puanla birin
ci olurken, 
ikinciliği yine Celal 
Bayar Anadolu Liseşi 
mezunu Ayşe

ŞEBNEM YETİŞ

Yavuz 327.195 
puanla aldı.
Sıralamada 
üçüncülüğü ise 
yine Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
325.381 puanla 
Şebnem Yetiş aldı.

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

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

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 

_____ ■■ * www.ozcanvural.sayfasi.com

Sağlık çok önemli...
Televizyonlarda, gazetelerde reklamlar

da yeni gıda maddeleri, güçlendiren, 
zayıflatan rejimler insanlarımızın kime 
inanacağı konusunda şüphelere düşürü 
yor. Ben Hekim olmama rağmen şaşırıyo
rum..

Kemiklere güç katanlar, belleği destek 
leyen çorbalar, gençleştiren puding, de 
toks çay, tok tutan makarna birkaç misal..

Bu gidişle yedikçe zayıflatan dondurma 
lar, çikolatalar, tatlılar çıkacak...

Vitamin veya mineral eklenmiş, kalsi 
yum ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt 
ve yoğurt zaten biliniyordu. “Prebiyotik 
süt veya içecek” oldukça yeni..

B ve D vitamini eklenmiş ekmekler 
zaten vardı. Ama eminim yakında, soya, 
omega-3 ve keten tohumu eklenmiş ek 
meklerle tanışacaksınız..

Mineraller ile güçlendirilmiş, C - B vita
mini, karoten eklenmiş meyve sularını son 
20 yıldır kullanıyorduk. Eminim ki bir za 
man sonra soya sterolleri eklenmiş por
takal sularının tadına bakacağız..

Soya margarinleri yedikçe kolesterolü 
müzün azaldığını görüp şaşıracağız..

Bu asrın başında karnını doyurmaya 
razı olanlar, bir zaman sonra sadece karın 
doyurmanın yetmediğini öğrendiler..

Protein-karbonhidrat-Yağ dengesinin 
gerektiğini, vitamin ve minerallerin önemi
ni fark ettiler. Kilolu olmanın yerine ince 
belli kalmanın daha sağlıklı olduğunu 
öğrendiler.. Kilo almaktan kaçındılar...

1980 li yıllarda beslenmeye farklı tanım
lar getirildi. Besin üreticileri, tüketicilerin 
karşısına vitamin ve mineral katılmış, 
yağı, karbonhidratı azaltılmış ürünlerle 
çıktılar. Sadece beslenme yetmiyordu..

İki binli senelere yeni atıhmlarla giril
di... Hedef sadece doymak veya dengeli 
beslenmekten daha fazlasıydı.

Sağlığı koruyan ve güçlendiren, hasta 
likları besinlerle çözen bir rejim...

Sağlığı daha da güçlendiren, iyileştiren, 
hastalıkları önleyen, neredeyse her türlü 
sağlık sorununu çözen bu yeni yiyecekler 
ve içeceklerin sayısı her gün biraz daha 
artıyor.. Artmaya da devam edecek..

Binlerce yıl önce Hipokrat’ta “yiyecek
leriniz ilaçlarınızdır” demişti..

Ama bu gün bu işler ticaret alanının 
çok para getiren bir sektörü oldu..
» Canına düşkün halkım korkusundan, 
biraz da eğitimsizliğinden her çıkan doğ 
ruluğu saptanmamış, ancak reklam gücüy 
le şişirilen bu ürünlere balıklama atlıyor...

İçlerinde doğru olanlar olabilir, ama o 
kadar çok reklam kokuyorlar ki biz hekim
ler bile “kurunun yanında yaş ta yanar” 
misali hepsini bir torbada sayıyor, şahsen 
ben pek itibar etmiyorum..

İki binli yıllarda reklam dünyası o kadar 
gelişti ki, bu konularda siz hekim olarak 
bu insanlarla konuştuğunuzda size değil, 
reklamlarda gördüğü sloganlara inanıyor.. 
Kısaca Hekimleri es geçiyor....

Sayın okurlarım; sizler doğal gıdalar 
almaya bakın tabidir ki dengeli olsun, 
aktif olun, spor yapın, hiç değilse 
yürüyün. Daha da önemlisi ailenizde - 
kafanızda huzur olsun.. Sinir sisteminiz iyi 
ve güçlü ise hastalık size kolayca yak- 
laşamaz...

Sağlıklı-mutlu günler sizin olsun te 
mennisi ile.....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Pazarda denetimler sıklaştırıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık ve 
Belediye 
Başkanlığı’nın 
talimatı ile 
oluşturulan 
komisyon pazarda 
denetimlere başladı. 
Başkanlığını 
Zabıta Amiri 
Hilmi Demirel'in 
yaptığı komisyonda 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
polis memurları, 
Esnaf Odası, Sağlık 
Grup Başkanlığı, 
Vergi Dairesi ile 
İlçe Tarım

Müdürlüğü’nden 
ekipler bulunuyor. 
İlçe pazarında 
başlatılan denetim
lerde açıkta satılan 
gıda ürünleri başta 
olmak üzere esnafın 
tanıtım belgeleri 
sorulurken kendi 
yerlerinden fazla 
yer işgal eden esnafa 
uyarının yanı 
sıra cezalar da 
tanzim edildi.
Dün yapılan 
denetimlerde 
120 pazarcı esnafına 
zabıt varakası 
tanzim edilerek,

ceza yazılırken 
geçtiğimiz hafta 

x yapılan denetimlerle
birlikte ceza alanların 
sayısı 250'ye çıktı. 
Yer sahibinin 
dışında tezgah 
açanların da 
bulunduğu ilçe 
pazarında yapılan 
denetimlerde 
kamyonların 
Pazar içine girmeleri 
bundan sonra 
engellenecek ve 
karara uymayanlara 
ceza kesileceği 
bildirildi.
Etiket kontrolü

ve kendi alanlarının 
dışında kalan 
kısımları işgal 
eden esnafa uyarı 
yapılırken esnaf 
belgesini göstere
meyenlere ise 
cezalar kesildi. 
Yapılan uygulamada 
Pazar içinde 
seyyarlara ve 
ortaya mal 
koyanlara müsaade 
edilmezken 
tezgahların 
kalktığında pislik 
bırakılmaması 
konusunda uyarı 
yapıldı.

ÇİMEN^ieŞ

Gedeİek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra 5. Km. 

xfel: (6.224) 586 52 66 
ORHANGAZİ

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

1

4

Her Çeşit Emlak
| Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri g 
| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
J TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
| ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

| Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
|Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi nde) 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 . j

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mac/de ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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İhale Kayıt No
1. İdarenin
a) Adresi
b) Telefon-Faks Numarası 
c) Elektronik Posta adresi 
2. İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer 
c) İşin süresi

3. İhalenin
a) Yapılacağ yer

b) Tarihi - Saati

İHALE İLANI
PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İNŞAAT EMLAK VE NATO ENE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2 ADET 20 HUCRELİK AT 

TAVLASI İNŞ. HİZMET PROJESİ YAPIMI hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
: 2006/80108

: MSB. İnş. Emi. ve NATO Enf. D. Bşk.lığı 06100 Bakanlıklar-ANKARA 
: 312 402 31 92 - 402 42 39 - 312 417 52 59
: ihlsube@msb.gov.tr

: Kesin Proje 1/100, Uygulama Projesi 1/50, 
Detaylar, Metraj, Keşif, Teknik Şartname Zemin 
Etüdü ve Sondaj, Altyapı Bedeli

: Gemlik / BURSA
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise 

bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 
tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim 
günü içinde işe başlanır. İşin süresi 150 (yüzelli) takvim günüdür.

: Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve 
NATO Enf. Dairesi Başkanlığı 
Zemin Kat 04 No’lu Oda 06100 Bakanlıklar / ANKARA

: 28.07.2006 - 11:00
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
Ticaret ve/veyaSanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulundğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişi 
liğin 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) bentlerinde sayılan durum

larda 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. İstekliler ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi tek

lif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel 
kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50 si oranında denetlediği veyahut 
yönetttiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini 
gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) İsteklinin mesleki.ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için ;
a) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen sayı

da ve nitelikte personel çalıştırdığına dair bilgi ve/veya belgelerin
b) Yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak isteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi 

yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin sunulması zorun
ludur.
Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale 

konusu hizmetin uzmanı olmâsı, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin 
bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi 
ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizel
gesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili 
adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler 
ile tevsik edilir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdür
lük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerinin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu 
üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakların
dan ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin 
bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale 

konusu işte istihdam edilemez.
İş ortaklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personel ile anahtar per

sonelin tamamı değerlendirilir. İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde iş ortaklığının çalıştırmış
• olduğu personel iş ortaklığı oranına göre değerlendirilir.

b) ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ
Mesleki Özellikleri Adet
En az 5 yıl deneyimli 1
En az 5 yıl deneyimli 1
En az 5 yıl deneyimli 1
En az 5 yıl deneyimli 1

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 
ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen ve aşağıda belirtilen tesis, makine, 

teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler istenmektedir.
Devamı sayfa 6'da

Sıra Mesleki Unvanı
1 Y. Mimar veya Mimar
2 İnş. Y. Müh. veya İnş. Müh.
3 Mak. Y. Müh. veya Mak. Müh.
4 Elk, Y. Müh. veya Elk. Müh.

Seyyar 
satıcılara
gün doğdu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce 
boşaltılan 
Minibüs Garajı’na 
seyyar satıcılar 
yerleşti.
Minibüsçülerin 
yanı sıra Sah 
Pazarı girişinde 
vatandaşa ucuz 
balık satmaya 
çalışan balıkçı 
esnafının da 
giremediği 
Dere üstüne 
Salı günleri 
seyyar satış 
yapanlar

yerleşmeye başladı. 
Minibüs Garajı 
girişine tezgah 
açan seyyarlar 
istedikleri gibi 
satış yapabiliyorlar. 
Dere üstünün 
kapandığı andan 
itibaren kapalı 
alan içine hiçbir 
seyyar satıcı 
alınmazken 
zamanla bu yasağı 
çiğneyen seyyarlar 
satışlarını 
hiçbir müdahale 
görmeden 
yapabiliyor.

Siz cfle geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
Sileceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

hatlınızdan 3464’e mesaj atın. 

Jjl TEMAâ
www.elkoyun.com

mailto:ihlsube@msb.gov.tr
http://www.elkoyun.com
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5. sayfadan devam
TANIM ADET
Lisanslı Mimari çizim programı (1)
Lisanslı Statik hesap ve çizim programı (1)
Keşif, metraj ve yeşil defter içeren lisanslı keşif programı (1)
Elektronik Çizici (Plotter) (1)
Lisanslı Mekanik Hesap Programı (1)

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.
Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman, fatura ya da demirbaş veya amor

tisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutunağı ile veya yeminli mali müşavir ya da 
serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir..Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman 
için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.
Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal kiralama kanunu hükümler

ine göre edinilmiş ekipman da kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki 
kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklıklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın 
tam olarak değerlendirilir. İdareler, ihale dokümanında iş ortaklarında ortakların her birinin, üretim 
ve/veya imalat kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterliğe 
sahip olmasına yönelik düzenleme yapabilirler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, bu iş için; her türlü betonarme bina yapımına ait uygulama pro

jesi benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enf. Dairesi Başkanlığı İhale 

Sekreterliği 06100 Bakanlıklar / ANKARA Adresinde görülebilir ve 30 YTL karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 28.07.2006 tarihi ve saat 11:00 a kadar Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO 
Enf. Dairesi Başkanlığı Zemin Kat 04 Nolu'Oda 06100 Bakanlıklar / ANKARA adresine verilebile
ceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 90 (doksan) takvim günü 
olmalıdır. w

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. İdare Yetkilisi B - 3373

Bursa’da 
şüpheli olum

‘Gemlik Körfez' internetle ww.gemlikkorfezgazetesi.com

Evinde dengesini 
kaybederek düşen 
ve kafasını sehpaya 
çarpan talihsiz 
kadın, eşi tarafından 
hastaneye 
götürülürken 
hayatını kaybetti. 
Ölümü şüpheli 
bulunan yaşlı 
kadının cesedi 
otopsiye gönderildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre olay, dün 
saat 11.30 
sıralarında Demirci 
Mahallesi Yiğit 
Sokak'ta meydana 
geldi. 64 yaşındaki 
Penbe Rollas, 
evinde dengesini 
kaybederek 
düştü ve kafasını 
da sehpaya çarptı. 
Gürültü üzerine 
yan odaya geçen 
ve eşini kanlar 
içerisinde 
gören Nuri 
Rollas (68), hayat

arkadaşını . 
hemen Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü. 
Ancak yaşlı 
kadının hastaneye 
gittiğinde hayatını 
kaybettiği anlaşıldı. 
Olayın ardından 
harekete geçen 
polis ekipleri 
araştırma başlattı. 
Ölüm olayının 
ardından büyük 
üzüntü yaşayan 
Nuri Rollas, 
eşinin tansiyon 
hastası olduğunu, 
buna bağlı olarak 
bir düşme olabile
ceğini söylediği . 
öğrenildi.
Adli doktorun 
ölümünü şüpheli 
gördüğü Penbe 
Rollas'ın cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı 
ile otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı. BHA

GEMLİK ÜLKÜ OCAKLARI’NIN ORGANİZASYONU ve 
GEMLİK HALK DANSLARI FOLKLOR DERNEĞİ’NİN KATKILARIYLA 1. TÜRK BOYLARI 

HALK OYUNLARI SENLİĞİ

Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz 
TÜRK BOYLARI HALK OYUNLARI ŞENÜĞİ’ne 

tüm Gemlik halkı davetlidir.
GEMLİK ÜLKÜ OCAKLARI

KATILIMCILAR
Gemlik Halk Dansları 

Folklor Derneği 
Irak Türkleri 

K.K.T.C.

Makedonya 
Yakutistan 

Karaçay 
Kırım

Azerbeycan 
Tuva Türkleri 
Çeçenistan 

Acara
PROGRAM
Tarih : 21 Temmuz 2006 Cuma günü
Saat : 18.30
Balıkpazarı Meydanı, Ahmet Süren Meydanı, Yunus Emre
Çocuk Parkı yanında Halk Oyunları Gösterileri
Saat : 20.00
Gemlik İlçe Atatürk Şehir Stadyumu önünden başlayıp
İskele Meydam’nda son bulacak “Şenlik Yürüyüşü”
Saat : 21.00
İskele Meydanı Festival Alanı’nda Arif Nazım’ın sunumuyla
Halk Oyunları Şenliği ve havai fişek gösterisi.

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Engellileri sevindiren kampanya 
AKP Sosyal İşler Başkanlığı, Bursa Sakatlar 
Derneği tarafından başlatılan akülü sandalye 

kampanyasına 50 araçla destek verecek.

Santral Garaj yerle bir oldu
Kent Meydanı Projesi çerçevesinde, santral 

garajdaki dükkan ve binaların tamamı yıkıldı.

Bursa Sakatlar 
Derneği tarafından 
başlatılan akülü 
tekerlekli sandalye 
kampanyasına 
AKP İl Başkanlığı 
da katıldı.
AKP Sosyal İşlerden 
Sorumlu II Başkan 
Yardımcısı Işıl 
Gençoğlu Maydaer, 
parti olarak ilk 
etapta 50 engellinin 
ihtiyacına cevap 
vereceklerini belirtti. 
Engellilerin 
hızla gelişen 
şehir koşullarına 
uyum sağlamakta 
zorlandığını 
anımsatan Gençoğlu, 
insan gücü ile 
çalışan tekerlekli 
sandalyelerin 
engellileri bir 
çok noktada zor 
durumda bıraktığını 
kaydetti.
Bursa Sakatlar 
Derneği'nin bu 
çerçevede üyelerine 
akü ile çalışan 
tekerlekli sandalye 

temini için bir 
kampanya başlat
tığını anlatan 
Gençoğlu, "Akülü 
sandalyelerin fiyat
ları oldukça yüksek. 
Bu nedenle engelliler 
kendileri alamadıkları 
gibi sosyal güvenlik 
kurumlan da bu 
araçları temin 
edemiyor. Engelli 
vatandaşlarımızın 
kentte biraz da 
olsa rahat dolaşa
bilmeleri için 
derneğin başlattığı 
kampanyaya 
AKP Sosyal İşler 
Başkanlığı olarak 
biz de destek vere
ceğiz. İlk etapta 
50 engellinin 
akülü araç ihtiyacını 
gidermeyi 
planlıyoruz" dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
kaldırım düzen
lemeleri, otobüsler 
ve BursaRay 
duraklarında 
arttırdığı asansörler 

ile kentteki 
engelleri bir 
nebze de olsa 
azaltmaya çalıştığını 
anımsatan 
Gençoğlu, AKP 
İl Başkanlığı'nın da 
vereceği destekle 
engellilerin bir 
kısmının da olsa 
sıkıntısına çare 
olacağını söyledi. 
Gençoğlu, BursalI 
hayırseverlere 
de kampanyaya 
destek vermeleri 
çağrısında bulundu. 
Öte yandan kampa
nya çerçevesinde 
AKP Sosyal İşler 
Başkanlığı'nın, 
Sakatlar Derneği 
ile ortaklâşa düzen
lediği piknikte, 
engelli vatandaşlar 
bir araya geldi. 
Engelli vatandaşlar, 
bir gün de olsa 
sıkıntılarından uzak
laşıp, arkadaşları 
ve aileleriyle İznik 
Gölü kıyısında hoşça 
vakit geçirdiler.

Kent Meydanı 
Projesi çalışmaları 
çerçevesinde Santral 
Garaj'daki binaların 
yıkımı, iş 
makineleriyle birkaç 
günde tamamlandı. 
Hizmete açıldığı gün
den bu yana milyon
larca kişinin eş, dost 
ve akrabalarıyla 
buluşma noktası 
olan, onları sevdik
lerine ulaştıran Sant 
rai Garaj'ın yerinde 
artık yeller esiyor. 
Yalova Yolu'na 
yapılan Şehirlerarası 
Otobüs Terminali ile 
misyonunu tamam
layan Santral Garaj 
yaklaşık 10 yıldır 
kentin ortasında atıl 
bir vaziyette duruyor
du. Çevresindeki 
dükkanların dışında, 
bir kaç seyyar satıcı 
ya ve zaman zaman 
evsizlere mekan olan 
Santral Garaj 
Büyükşehir Belediye x 
si'nin Kent Meydanı 
Projesi ile çöküntü 
bölgesi olmaktan 
kurtarılacak.

YENİDEN 
CANLANACAK
Uzun yıllardır Bur 
sa'da yaşayan vatan
daşların da dediği 
gibi ilk kurulduğunda 
kentin en hareketli 
bölgesi olan Santral 
Garaj, 17 bin 182 
metrekare üzerinde 
hayata geçirilecek 
proje ile yeniden eski 
canlılığına kavuşa
cak. İnşaatını Sön 
mez Turizm Tekstil 
Ticaret AŞ ile Küçük 
Çalık Tekstil Ticaret 
AŞ'nin üstlendiği 
Kent Meydanı Proje 
si'nin yer altına yapı 
lacak bölümünde 
yeme içme, eğlence 
üniteleri, sinema, 
tiyatro gibi kültürel 
sosyal tesisler, çarşı, 
işyerleri ve yönetim 
ile ilgili tesisler yer 
alacak. Projenin üst 
bölümü ise açık hava 
etkinliklerinin düzen
leneceği, sosyal ve 
kültürel aktivitelerin 
yapılacağı toplantı, 
tören, konser ve 
çeşitli sanat faaliyet

lerinin gerçekleşti 
rilebileceği, peyzaj 
düzenlemeleri ile 
desteklenen halka 
açık bir meydan ola
cak. 24 saat canlılı 
ğın yaşanacağı Kent 
Meydanı'nda aynı 
zamanda Bursa'nın 
kimliğine referans 
veren simgesel özel
liklere de yer verile
cek. Santral Garaj 
Kent Meydam'nın 2 
yılda tamamlanması 
planlanıyor.
Uzun yıllardan 
Santral Garaj ve 
çevresinde çalışan 
ya da yaşayan vatan
daşlar, tesisin ilk gün 
terinden dem vurur 
ken, yeni projenin 
kendilerini 
heyecanlandırdığını 
belirtiyor. İlk kurul
duğunda önemli bir 
ulaşım noktası olan 
Santral Garaj'ın 
son günlerde halinin 
ise içler acısı oldu 
ğunu belirten vatan
daşlar, Kent Meydanı 
nın Bursa'ya yakışa
cağı görüşünde..

um

REGAL
PC SHOP!

NOUVOK
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + KM 
başlayan fiyatlarla

-775$+İM. 
boşlayan fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com

isim@firmamz.com

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, tam de 

ADSL aboıelifli bir arada 

HEDİYE!DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

iiaiiiaii bb■ ■ BB ılif* bb Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikweb.com
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Yardım konvoyu yola çıktı Yeni Nüfus Kanunu’na
Dünya tarihinde 
yapılan 35 TIR'dan 
oluşan en büyük 
yardım konvoyu, 
düzenlenen törenle 
Filistin'e gönderildi. 
Hükümetin sağladığı 
kaynak ve Türk 
Kızılayı aracılığıyla 
tarihteki en büyük 
yardım konvoyu, 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
eski bakanlar, bazı 
milletvekilleri ve 
Kızılhaç yetkilileri ile 
çok sayıda davetlinin 
katılımıyla yola çıktı. 
Törende konuşan 
Bakan Şahin, 
dünyanın neresinde 
olursa olsun, bir 
gözyaşının akması 
hâlinde Türkiye 
Cumhuriyeti 
Hükümeti'nin sivil 
toplum kuruluşları 
aracılığıyla bu insan
lara yardım ettiğini 
belirtti. Şahin, Sri 
Lanka, Pakistan, 
Endonezya ve diğer 
ülkelerde Kızılay 
bayrağını gördükleri
ni anlatarak, şöyle 
konuştu: "Aslında

böyle bir yardım 
durumuyla karşı 
karşıya kalmak 
istemezdik. Bilimin, 
teknolojinin baş 
döndürücü 
gelişmeleri yaşam 
yor. Bu gelişmeler 
insanlık için kullanıl
ması gerekirken, 
maalesef insan 
yaşamını sona 
erdirmek için kul
lanılıyor. Bunu dur
durmak işi Birleşmiş 
Milletlere aittir. BM 
Güvenlik Konseyi 
kan ve gözyaşını 
devam ettiren bir 
kuruluş görüntüsün
den şiddetle uzaklaş- 
malıdır. Hakem 
rolünde olmalıdır." 
T-ürk Kızılayı 
aracılığıyla 
Hükümetin yaptığı 

10 bin tonluk un 
yardımın ilk bölündü 
olan 700 ton un, 
50'şer kiloluk tor
balarda, 20'şer , 
ton olarak 35 TIR'a 
yüklendi.
Kızılay'ın 8 
görevlisinin eşlik 
ettiği konvoy 
Cumartesi veya 
Pazar günü Gazze'ye 
ulaşacak. Konvoy, 
Cilvegözü Sınır , 
Kapısından çıkış • 
yaptıktan sonra, ’ 
Suriye, Ürdün 
üzerinden İsrail'e 
ulaşacak. Geri kalan 
800 ton un ise hafta 
sonuna doğru yola 
çıkarılacak.
8 bin 500 ton un 
da denizyolu 
aracılığıyla Filistin'e 
ulaştırılacak.

göre ikametgah şart
Devlet Bakanı 
Beşir Atalay, yeni 
nüfus kanuna göre 
kimlik bilgilerinin 
ikametgah adresiyle 
irtibatlı olacağını 
belirterek, "Her 
vatandaş, bir yerden 
bir yere taşınırken 
yeni ikametgahını 
mutlaka bildirecek. 
Yoksa hiçbir işi 
yürümeyecek" dedi. 
Atalay, AK Parti 
Ankara il Başkanlığı 
tarafından, 
Keçiören'deki 
muhtarların ve 
sivil toplum örgüt
lerinin sorunlarını 
dinlemek amacıyla 
düzenlenen toplantı
da yaptığı konuşma
da, vatandaşlık 
numaraları ile 
ikametgah adres
lerinin irtibat- 
landırılarak 
güncelleneceğini 
ve bu çalışmanın

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

2007 yılı ortasına 
kadar çözüleceğini 
söyledi. Bu konuda 
muhtarlara büyük 
görevler düştüğünü 
ifade eden Atalay, 
şunları kaydetti: 
"Her an nüfusumuzu 
biliyor olacağız. 
Her şey kayıtlarda 
görünecek, doğum 
ve ölüm aynı şekilde. 
10 yılda bir nüfus 
sayımlarına gerek 
kalmayacak. 
Numarataj çalış
maları konusunda 
Ağustos ayının 

başında 81 İlin 
vali ve belediye 
başkanlarıyla bir 
toplantı yapacağız 
onlara da yeni 
sistemi anlatacağız. 
Belediyeler numara 
tajçalışmalarını bu 
yılın sonunda 
bitirecek.
istiyoruz ki 2007 
yılının sonunda 
yapılacak olan 
genel seçimler 
yeni sisteme göre 
yapılsın, mükerrerlik 
tartışmaları 
ortadan kalksın."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Vergi borçlularında İmar Bankası ilk sırada
İstanbul ve 
Ankara'nın vergi 
borçluları listesinde 
İmar Bankası ilk' 
sırada yer aldı. 
İstanbul'un vergi 
borçluları listesinde, 
tasfiye edilen İmar 
Bankası'nın Bakırköy 
Şubesi 242,2 milyon 
YTL borçla ilk 
sırada yer aldı. 
İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı verilerine 
göre, kentin vergi 
borçluları listesinin 
ikinci sırasında 184,1 
milyon YTL borçla 
Jetpa Holding A.Ş., 
üçüncü sırada 150 
milyon YTL borçla 
İmar Bankası Kadıköy 
Şubesi, dördüncü 
sırada 111 milyon YTL 
ile İmar Bankası Şişli 
Şubesi ve beşinci 
sırada 102,6 milyon 
YTL ile Muharrem 
Anul isimli kişi 
açıklandı.
Toplam 100 borçlunun 
bulunduğu listede 
İmar Bankasının 48 
şubesi sıralanırken, 
9. sırada Orhan 
Ashtürk 56. sırada

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOMEKAY ‘da YAPTIRABİLECEKSİNİZ

Sfessiz 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 haştalığa
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 sevl$e 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.

Devlet Demir Yolları 
İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, 59. 
sırada Kemal Uzan, 
81. sırada Fadıl 
Akgündüz gibi 
isimler bulunuyor. 
Öte yandan İstanbul 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı ilk 100 
borçlunun yer aldığı 
listede, tasfiye 
sürecinde olan 
İmar Bankası'nın 
şubelerinin yoğun
luğundan dolayı, 
bir de adı geçen 
bankanın çıkarıldığı 
bir ilk 100 borçlu 
listesi hazırladı.
Bu listede ilk sırada 
184,1 milyon YTL 

borçla Jetpa Holding 
A.Ş., ikinci sırada 
102,6 milyon YTL 
borçla Muharrem 
Anul, üçüncü sırada 
66,2 milyon YTL 
borçla Orhan Ashtürk 
Ort., dördüncü sırada 
54,5 milyon YTL 
borçla Muhammet 
Ciğer, beşinci sırada 
52,7 milyon YTL 
borçla yine Jetpa 
Holding A.Ş. yer aldı 
ANKARA'NIN
VERGİ BORÇLULARI 
BELLİ OLDU 
Tasfiye edilen İmar 
Bankası, Ankara'nın 
vergi borçluları 
listesinde geçen 
yıl olduğu gibi 

ağırlığını korudu. 
Listenin ilk sırasında 
İmar Bankası Ankara 
Şubesi 387 milyon 
886 bin 244 YTL 
borçla yer aldı. 
İmar Bankasının 3 
şubesinin ardından 
5. sıraya yine Tuta 
Petrolcülük yerleşti. 
Ankara Vergi Dairesi 
Başkan Vekili Murat 
Şenal, başkentte her 
bir vergi dairesine 125 
bin YTL ve üzerinde 
borcu olan veya bu 
tutar ve üzerinde 
kesinleşen vergi ve 
cezası bulunan 
mükellef sayısının 
1764 olarak tespit 
edildiğini bildirdi.

27 bin 864 kişi 
sıfır puan aldı

Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
katılan 1 milyon 510 
bin 411 adaydan, 1 
milyon 218 bin 153’ü, 
160 ve üstünde puan 
alarak, tercih yapma 
hakkı kazandı.
Yerleştirme sonuçları 
ise 25 Ağustos'a 
kadar açıklanacak. 
Sınavda, tüm puan 
türlerinde toplam 
10 kişi 300 tam puan 
alarak birinciliği pay
laşırken, 27 bin 864 
kişi sıfır puan aldı. 
Sınava giren adaylar
dan 1 milyon 510 bin 
302'sinin sınavı 
geçerli sayılırken, 109 
adayın sınavı geçer
siz kabul edildi.
Sınavı geçersiz kabul 
edilen adaylardan 
49'unun sınava giriş 
ve kimlik belgesi 
olmadığı, 4'ünün ye 
rine başkasını sok
tuğu, 11'inin salonda 
kopya çektiği, 
32’sinin de sınav 
kurallarına uymadığı 
tespit edildi. Sınav 
kurallarına uymayan
lardan 8'inin kilık- 
kıyafet kurallarına 
uygun davranmadığı 
belirlendi.
Sınavda, puan tür
lerinin en az birinden 
185 ve üstünde puan 
alan 913 bin 122 aday, 
lisans programlarını 
tercih edebilecek. Bu 
adayların yanı sıra 
141 bin 9 aday da 
sınavsız geçiş 
hakkından yarar
lanacak. ÖSS'ye 
girenlerin yüzde 
44'ünü kız adaylar, 
yüzde 56'sını erkek 

adaylar oluşturdu. 
664 bin 953 kız aday
dan 560 bin 503'ü 
(yüzde 84.29) 160 ve 
üstünde, 429 bin 
266'sı (yüzde 64.56) 
ise 185 ve üstünde 
puan aldı.
Sınava katılan 845 bin 
349 erkek adaydan, 
657 bin 650'si (yüzde 
77.80) 160 ve üstün 
de, 483 bin 856'sı 
(yüzde 57.24) ise 
185 ve üstünde 
puan kazandı.
Sınavda illerin başarı 
durumu sayısal 
(SAY), sözel (SÖZ) ve 
Eşit Ağırlıklı (EA) 
puan türlerine ve 
sınav baraj puanını 
geçme durumlarına 
göre ayrı ayrı yapıldı. 
Sayısal puan türü 
ortalamalarına göre
Denizli ilk sırayı 
alırken, Ankara ikin
ciliği, Karabük üçün 
cülüğü, Eskişehir 
dördüncülüğü, Konya 
beşinciliği elde etti.
Sözel puan türü orta
lamalarına göre Aydın 
birinci olurken, 
Aydın'ı Kırşehir, 
Denizli, Osmaniye 
izledi. Eşit Ağırlıklı 
puan türü ortala
malarına göre de 
Denizli yine birinci 
sırayı aldı. Denizli'yi 
Aydın, Uşak, Karabük 
ve Hatay takip etti. 
160 ve üstünde 
puan alan iller sırala
masında da Sivas, 
Aydın, Tokat, Çorum, 
Denizli, Kırşehir, 
Hatay, Nevşehir, 
Kayseri ve Konya en 
başarılı iller olarak 
belirlendi.

tomHkay ELEMAN ARANIYOR
RADYOLOJİ MERKEZİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
< ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)
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Sevgisizlik depresyona
neden oluyor

Bakırköy Ruh Sağlığı 
ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Doç. Dr. 
Kemal Sayar, 
depresyondaki insan
ların geriye dönüp 
baktıklarında, erken 
yaşamlarında sevgi
den yoksun olduk
larını görebilecekleri
ni söyledi.
Sayar, çocukların 
anne ve babalarının 
sorunları olabileceği
ni göremediğini 
belirterek, "Çocuklar, 
anne ve babalarının 
bazı davranışlarının 
kendi hatalarından 
kaynaklandığını 
düşünür" dedi. 
Ailelerin yüksek bek
lentileri ve kontrol 
edici tutumlarının 
olabileceğini vurgu
layan Sayar, şunları 
kaydetti: 
"Araştırmalar göster
miştir ki depresyon
daki insanlar geriye 
dönüp baktıklarında, 
erken yaşamlarında 
sevgiden yoksun

Siz de geleceğimize bugünden el koyun 
Çünkü toprak yoksa 

geleceğimiz yok... EL KOY
< 11 Avea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan

’ AO 464’e mesaj atın.

www.eikoyun.comwww.tema.org.tr

olduklarını görürler. 
Ailemiz eğer bize 
sürekli eleştirel yak
laşırlarsa, biz de bu 
adeti sürdürür ve 
sürekli kendimizi 
eleştirmeye başlarız. 
İç görü kazanarak ve 
biraz çaba harcayarak 
bazı alışkanlıklarımızı 
değiştirebilir ve 
kendimize daha 
esnek davranabiliriz." 
Sayar, sevgi, ilgi, 
korunma gibi pozitif 
yaşantıların eksik
liğinin depresyona 
girmeye neden ola
bileceğini ifade 

ederek, 
"Bunun 
nedeni 
beynimizin 
belli 
Seviyelerde 
pozitif 
bilgi 
girişine 
ihtiyaç 
duyması 
ve bazı 
kimyasal

ları salgılayarak 
stres seviyesini 
azaltmasıdır" 
diye konuştu. 
Dünyadaki bütün 
insanların kendisini 
mutlu ya da mutsuz 
hissettiği ortak bazı 
durumlar olduğunu 
belirten Sayar, bu 
durumları şöyle 
açıkladı: 
"Mutluluk yaratan 
durumlar sevilmek 
ve istenmek, 
diğerlerine yakın 
olmak, kabul 
edilmek ve ait 
olmak, arkadaşlara 
sahip olmak, bir 
gruba ait olmak, 
diğerlerinin gözünde 
değerli olmak, takdir 
edilmek, beğenilmek, 
diğerlerine ve kendine 
çekici gelmek, bir 
statüye sahip olmak 
ve saygı görmek. 
Bunların tersi 
durumlar ise 
mutsuzluk yaratan 
durumlardır."

Terlikle araba kullanmayın
Türkiye genelinde 
son bir ay içerisinde 
meydana gelen trafik 
kazalarında en az 200 
kişi öldü. Binden 
fazla kişinin de yara 
■anmasıyla sonuçla 
nan kazaların neden
lerini araştıran uzman 
lar, yaz aylarıyla bir
likte gelen bunaltıcı 
sıcakların, hatta par
mak arası terliklerin 
de kaza nedenleri 
arasında yer olabile
ceği görüşünde. 
Trafik Kazalarını * 
Önleme Derneği 
Başkanı Hitay Güner, 
yaz aylarında 
kazaların artmasının 
başlıca nedeninin 
yoğunluk olduğunu 
söyledi. Güner, 
"Herkes tatile gittiği 
veya geldiği için yol
lardaki araç sayısı 
artıyor. Bu sebeple 
sürücüler, şehirler 
arası yollarda nasıl 
hareket edeceklerini 
çok iyi bilmeli. Yola 
çıkmadan önce 

sürücülerin kendi
lerini buna hazırla
maları ye araçları 
için gereken işlem
leri yapmaları 
gerekiyor. Araçları 
için fren sistemi ve 
balatalar kont rol 
edilmeli, ışık sis
teminin tam 
olması gerekir. 
Sürücüler, yola 
çıkmadan önce iyice 
istirahat etmeli. Bizde 
adettir. Gece 00.00'a 
kadar bavul toplan
maz, o saatten sonra 
bavul toplanıp yola 
çıkılır, uykusuz bir 
şekilde hareket edilir. 
Bu da kazalara 
neden olur" dedi. 
Emniyet kemerinin 
önemine dikkat çeken 
Güner, yol uzunluğu 
ne kadar olursa olsun 
emniyet kemerinin 
takılması gerektiğini 
belirtti. Hitay Güner, 
"Uzun yola çıkıldığın
da, 2 saatte bir mola 
verilmesi gerekiyor. 
Sürücü mola verdiği

zaman yediğine 
dik kat etmeli. 
Kendisini rehavete 
düşürecek, ağırlık 
çöktürecek yemekler 
yememeli.
Gidilecek yere yak
laşıldığında daha 
dikkatli olunmalı 
çünkü kazaların bü 
yük bölümü ulaşıla
cak yere az mesafe 
kala meydana geliyor. 
Türkiye'de 30'dan 
fazla kaza nedeni var. 
Bunlardan birincisi 
hız yapmak, İkincisi 
yakın takip, üçüncüsü 
hatalı sollama, dör 
düncüsü de yorgun
luk" diye konuştu.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM: (0.542) 726 18 23

BAYAN HASTAYI! BAKACAK
BAYAN HASTA BAKICI 

ARANIYOR
Mür. Tel : 513 26 10
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Ağız kokusunun (Halitozis) nedenleri
İnatçı ağız kokularının 

, çoğunda kötü kokuyu 
ağızdaki bakteriler üre
tirler. Yemek artıkları, 
plak ve diş eti hastalık
ları veya dil yüzeyinde
ki tabakalanma bunu 
kolaylaştırır. Dr. Erhun 
Şerbetçi yazdı.
Düzenli diş fırçalama, 
diş ipliği kullanımı, 
dilin temizlenmesi ve, 
antiseptik ağız solüs 
yonları ile âğız 
hijyeninin düzeltilmesi 
genellikle problemi 
çözer. İnatçı ağız koku 
sunun diğer nedenleri 
sık görülmezler. 
Ağız Kokusu Nedir? 
Ağız kokusu, tıbbi ter
imle halitozis, kişinin 

.kendisi veya çevresi 
1 tarafından fark 
edilebilen, nefes veya 
konuşma esnasındaki 
hoş olmayan kokudur. 
Sebeblerin %47 ila 9O'ı 
ağız içinden kay
naklanır, kalanlar ise 
.ağız içinden kaynaklan 
mayan veya sistemik 
hastalıklara bağlıdır. 
Ağız kokum olduğunu 
nasıl fark edebilirim? 
Ağız kok-usunda temel 

, sorun, kişinin kendi 
tarafından fark edile
memesidir. Geneıîıkı'e 
bunu bilmenin tek 
yolu, başkalarının bu 
konudaki yorumlarıdır. 
Bununla birlikte çoğu 
insan, başka birinin 
ağız kokusu hakkında 
yorum yapmayacak 
kadar naziktir.
Ailenizden veya yakın 
arkadaşlarınızdan 

birine, ağız kokunuzun 
varlığına yönelik 
olarak güvenmelisiniz. 
Bazen, kontrole git
tiğinizde diş heki
minize de sora
bilirsiniz. Bir diş heki
mi normalde de 
ağzınızın kötü kok
tuğunu söyleyecektir. 
Diş eti hastalıkları ağız 
kokusunun önde gelen 
nedenlerindendir, 
tedavi ve tavsiyeleri 
diş hekimleri tarafın
dan uygulanabilir.
Nefesinizin kötü kokup 
kokmadığını anlamak 
için basit bir test 
olduğu söylenir.
Bileğinizin iç tarafını 
yalayın, birkaç saniye 
tükürüğün kurumasını 
bekleyin, sonra 
bileğinizi koklayın. 
Eğer hoş olmayan bir 
koku alıyorsanız, 
muhtemelen ağız 
kokunuz vardır.
Ağız kokusunun 
tipleri ve nedenleri 
Ağız içinden kaynak 
lanan Ağız kokuşunun 
en sık nedeni, kötü- 
ağız hijyeni ve diş 
eti hastalığı olan 
ağızlardır.
Sabahları olan 
ağız kokusu 
Bazı insanlarda gece 
uykusundan sonra, 
sabah kalktıklarında 
ağız kokusu oluşur. Bu 
durum normaldir ve 
gece boyunca ağzın 
hareketsiz olmasına ve 
kurumasına bağlıdır. 
Genellikle kahvaltı 
ederken tükürük sal

gısının 
artmasıyla geçer. 
Yiyecek, içecek 
ve ilaçlar 
Gıdalardaki kimyasal
lar kana karışarak 
akciğerlerden solunum 
yoluyla atılabilirler. 
Çoğu insan sarımsak, 
baharatlı yiyecekler ve 
alkollü içeceklerin 
nefesteki kokusuna 
aşinadır. Bir çok diğer 
gıda da ağız kokusuna 
yol açabilir. Bu tip ağız 
kokusu geçicidir ve 
gıdanın alınmamasıyla 
kolaylıkla önlenebilir. 
Bazı ilaçlar tükürük 
salgısını azaltabilir ve 
ağız kuruluğuna yol' 
açabilirler. 
Kemoterapide kul
lanılan ilaçlar ağız 
içinde mantar oluşu
muna neden olabilirler. 
Eğer probleme neden 
olan ilâç ise, başka 
alternatifler için mutla
ka doktorunuzla 
görüşmeniz gerekir. 
Sigara
Sigara içmeyenler 
kolaylıkla kişinin 
sigara içip içmediğini, 
anlayabilirler; içenlerin 
nefeslerinin kül tablası 
gibi koktuğunu söyler
ler. Sigaranın kesilme
si bu tip ağız kokusu- . 
nun önlenmesinin tek 
yoludur. Sigara içilme
si âyrıca, diğer bir ağız 
kokusu nedeni olan 
diş eti hastalıklarına 
da zemin hazırlar.
Ağır diyet, 
açlık ve oruç 
Açlık esnasında vücut< 

kaynak olarak yağları 
kullanmaya başlar. 
Yağların yâkılmasıyla 
ortaya çıkan kimyasal
lara keton denir. Bazı 
ketonlar nefesle dışarı 
atılarak kötü kokuya 
neden olurlar.
Yaş
Nefes kokusunun 
kalitesi yaşa bağlı 
olarak değişir. Bebek 
ve çocukların nefesleri 
hoş olarak algılanır. 
Ergenlikten ortâ yaşa 
geçildiğinde, nefes 
kokusu yavaş yavaş 
keskinleşmeye başlar. 
Yaş ilerledikçe tükürük 
bezlerinde işlev azal
ması ve tükürük sal
gısı ile kalitesinde azal 
ma oluşur. Yeterli ağız 
hijyeni sağlansa bile 
yaşlılarda nefes koku 
su hoş olmayabilir. t 
Tıbbi nedenler 
Sağlıkla ilgili diğer 
nedenler daha az 
görülürler. Burun ve 
sinüs ile ilgili, problem
leri olanlarda ağız 
kokusu olabilir. 
Örneğin, sinüzit, 
burunda yabancı 
cisimler veya burun 
etleri ağız kokusuna 
neden olabilir. Bu 
durumda kötü koku, 
burundan nefes ver
ildiğinde artar. Ağıdan 
nefes verildiğinde fark 
edilemeyebilir. Akciğer 
ve bademcik enfeksi 
yonları da bazen ağız 
kokusu nedenidir. 
Bademcik dokusu 
kıvrımları arasında 
biriken gıda parçacık-

lan ve döküntüler de 
ağız kokusuna yol açar 
. Magma denilen bu 
döküntüler kirli sarı bir 
renkte olarak hastalar 
tarafından da 
görülebilir.
Ağız kokusu yapan 
hastalıklar arasında 
reflü hastalığını da 
tanımlamak gerekir . 
Burada mide asidi ve 
muhtevası yemek ' 
borusundan yukarıya 
ağız boşluğuna doğru 
kaçış yapmaktadır. 
Bu hastalarda ağız 
kokusunun yanı sıra 
ses kısıklığı, boyunda 
yanma hissi, midede 
ağrı-ekşime yânma 
hissi gibi belirtilerde 
bulunabilir.
Burun, geniz, ağız, 
gırtlak veya akciğer 
tümörlerinde de 
nefeste kötü koku 
olabilir. Böbrek ve 
karaciğer hastalıkların
da vücuttan atıla
mayan metabolizma 
artıkları, ağız 
kokusuna neden 
olabilirler.
Tıbbi nedenler, genel
likle başka belirtilerle 
kendilerini elverirler. 
Örnek olarak, burun 
tıkanıklığı, sinüzitin 

burun ve geniz akın
tısı, yüz ve baş ağrıları 
gibi diğer belirtileri 
gibi. Eğer başka rahat
sızlığınız yoksa ve ağız 
kokusundan başka 
şikayetiniz yoksa, kötü 
kokunun kaynağı ağız
dan veya sık görül 
meyen tıbbi nedenlere 
bağlı olabilir.
Ağız içinden kay
naklanan kötü koku 
Bahsettiğimiz gibi ağız 
kokusu olan çoğu 
insanda kötü koku 
ağızdaki bakterilerden 
gelmektedir. Bakteriler 
proteinleri ve diğer 
artıkları yıktıkça fena 
kokulu gazlar ortaya 
çıkarlar.
Aşağıdakilerden biri 
veya daha fazlası bak
terilerin artmasına ve 
ağız kokusuna neden 
olabilir:
Dişler arasında kalan 
yiyecek artıkları.
Normal diş fırçalama 
küçük yiyecek artık
larını (özellikle küçük 
et parçalarını) temi- 
zleyemeyebilir. Daha 
sonra gıda artığı çürür 
ve bakterilerle kapla 
nır. Düzenli diş ipi kul
lanımı bu sorunu 
çözer.

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 ' 5134503 
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. .513 15 07 
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

zSüzer Turizm 5İ2 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekğaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
19 Temmuz 2006 Çarşamba 

OZAN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 121/3

GEMLİK
GEMUK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SIYASI GAZETE HM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2496 

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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Sualtı Arama
Kurtarma

Ekibi’ne eğitim

tiUÜR BURSA

DERSANELERÎ kültür koleji
İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Santaş (OKS): 2231515
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713 53 51

Gemlik (OKS): 514 00 10 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (OSS) 512 34 34
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye

I Daire Başkanlığı’na 
bağlı Sualtı Arama

| ve Kurtarma ekibine, 
। yaz aylarında artan 
। boğulmalar nedeniy 

le geçtiğimiz hafta
I sonu Ayvalık’ta özel 

bir eğitim verildi. 
Su havzaları ve su 

ı baskını sonucu olu 
l şabilecek olaylara 

anında müdahale 
etmek amacıyla 1998 
yılında Büyükşehir

. Belediyesi İtfaiye
I Daire Başkanlrğı.bün 

yesinde kurulan 
Sualtı Arama Kurtar 
ma Ekibi, bugüne 
kadar Bursa’da 56 
olaya müdahale etti.

. Türkiye’de sadece 
I Ankara ve Bursa da 
I oluşturulan Süaltı

Arama Kurtarma 
Ekibi, Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı’na 
bağlı olarak 24 saat 
aralıksız olarak 
hizmet veriyor.
Ayvalık’ta iki gün sü 
ren eğitimlerde Su?l 
tı Arama ve Kurtar 
ma ekibine, navi- 
gasyon (yön bulma), 
derin dalış, kurtar
ma, su becerileri, 
yüzme, maskesiz su 
altında yüzme ve işa 
retleşme, serbest 
çıkış, 10 metreye 
tüpsüz dalış, 5 met 
jeye Scuba ekipmanı 
bırakma, tekrar dalıp 
ekipmanı kuşanıp 
çıkma ve 200 metre 

derinlikten insan 
çekme ile 500 metre 
malzemeli yüzme 
konularında uygula
malı dersler verildi. 
Özellikle Bursa ve 
çevresinde bulunan 
baraj, gölet, akarsu 
ve deniz kıyılarının 
kirli olması nedeniy 
le yaralı ve ceset ara 
malarında su altında 
yön bulmada kul
lanılan su altı pusu
lasını kullanma bece 
rileri de arttırıldı. 
Ayrıca Sualtı Arama 
ve Kurtarma ekibi, 
derin dalışlar yapa 
rak yön bulma ekip 
çalışmasının bütün
lüğün sağlanması, 
ikişerli gruplar halin 
de sanal olarak su 
altında boğularak 
kaybolan kişinin 
hangi yöne sürük
lendiğinin tespit 
edilmesi gibi, arama 
çalışmalarını 
gerçekleştirdiler. 
Ayvalık’taki eğitimler 
iki gün sürdü 
Eğitmen Engin 
Kundul tarafından 
verilen eğitimlerde 
ayrıca, ekipten bir 
personelin sualtın- 
dan yaralı kurtarıl- , 
ması ve ilkyardım 
tatbikatı düzenlendi. 
Daha sonra ise su 
üstünde mahsur 
kalmış insanların 
kurtarılmasriçin 
Scuba ekipmanları 
ile uzun süreli 
yüzme eğitimi 
verildi.



OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır. Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çozer. Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YPTiÇTlRDİf I Yeniliklere açıktır. Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,

■ -. .ç .KUlbl Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder. Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER, Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

Rykent ile boşlar
Aykent İlköğretim Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahceler Mevkii

Tel : 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k 12.tr

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlcre 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 Egıtım-Ögretım, 
yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
20 Temmuz 2006 Perşembe info@gemlikkorfczgazetesi.com 25 Ykr

ilgilenmeye geliyoruz...
! -,.4. . .'.'i Gurçay İş Mrk. No 36 Tel 514 15 15GEML.IK 

e-mail: bursa@birey.com

! Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlıftı’ndeki ihtiyaç fazlası atfer sahiplerini bula&al^

16 at bugün satılıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hollanda, Safkan İngiliz ve Yarım Kan İngiliz 16 ihtiyaç fazlası at 
Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında bugün 
saat 14.oo’de açık arttırma suretiyle satışa sunulacak. Syf 3’de

Atlar...
“Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket 
bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve 
ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu 
cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin 
insanın insana kulluğunu, bu davet bizim...
Yaşamak bir ağaç gibi tek vp hür ve bir 
orman.gibi KARDEŞÇESİNE, 
bu hasret bizim..''.

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi nde 
bugün at satışı yapılacak..
At sözü geçtiğinde hep ünlü ozan Nazım Hikmet 

Ran’ın yukarıdaki dizelerinde sözü edilen Uzak 
Asya’dan dörtnala gelen atlar gelir aklıma...
Atlar, Türk insanın doğasında var olan bir olgu.. 

Orta Asyadan Anadolu topraklarına gelen 
Osmanoğluları ve diğerlerinin vazgeçilmezi at..

Çocukluğumuzda damlarımızda at, eşek 
beslenirdi.

Zamanla tekneloji atın yerini aldı.
Ataları şimdi televizyonda yarışlarda izliyoruz. 

Oysa yanıbaşımızda öyle güzel atlar varki 
farkında bile değiliz.

İşte o atlardan bazıları bugün satılacak. 
Meraklıları bu satışı katılsın diyorum.

Güzelyah Hızlı Feribot 
İskelesi’nde sona doğru
Temeli 19 M art’ta 
atılan ve Bursa- 
istanbul arasını 
75 dakikaya düşüre
cek olan Güzelyah 
Hızlı Feribot Projesi 
inşaatının yüzde 
65’nin bittiğini 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
inşaatı inceledi. 5’de

Navodarı gezisi 
25 Temmuz’da
Gemlik Belediye si’nin 
kardeş şehri 
Romanya’nın Kös 
tence ile Navodari ilçe
sine yapılacak olan 
gezi tarihi dünkü 
gazetemizde yanlışlık
la 25 Hazi ran günü 
olarak yazılmıştır.
Kardeş şehir gezisi 
25 Temmuz tarihinde 
başlayıp, 
30 Temmuz’da sona 
erecek.

http://www.aykentilkogretim.k
mailto:info@gemlikkorfczgazetesi.com
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kaos...
Ülkenin siyasal gündemi karışık..
Uygulamalar geleceği karartıyor.
Yargının siyasallaşmasına dönük girişimler 

hukukun üstünlüğü ilkesine ciddi anlamda 
darbe vuracak türden.

Hakimler, savcılar, barolar çeşitli platform
larda tepkilerini seslendiriyorlar.

Girişimler sadece hukuk adamlarını değil 
sokaktaki yurttaşı da ilgilendiriyor.

Bir yandan ABD diğer yandan AB içeriden 
de siyasal otorite ülkeyi der m bir açmaza 
sürüklüyor.

Ülkeyi yönetenlerin aklını başına toplayıp 
olumsuz gidişe dur demesi gerekiyor.

Çıkacak fatura toplumu altından kalkıl- 
ması güç ağır bir yükün altına sokacak.

Aslında soktu bile..
Sinyaller olumsuz. Hukuk torpilleniyor.
Güneydoğu’da kan gövdeyi götürüyor.
Kulaklar özel hayatın gizliliğine dayanıyor, 
özelleştirme adı altında meyve veren 

ağaçlar bir bir taşlanıyor, kökleri kurutuluyor.
Açlık,yoksulluk,işsizlik almış başını gidi 

yor. 12-13 yaşındaki çocuklar karın tokluğuna 
tarlalarda çatıştırılıyor.

6-7 yaşlarındaki çocuklar trafik lambaların
da umut arıyor.

Sosyal güvence hak getire..
Gözlenenler iç sızlatıyor.
İktidar ise YÖK’le çatışıyor.
Hukukla inatlaşıyor.
Cumhurbaşkanlığı kurumu ile uğraşıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne çelme atıyor.
Basınla itişiyor.
Emeklisine cefa çektiriyor.
Ülke ekonomisini her geçen gün bataklığa 

sokuyor.
Ülke insanının karşı karşıya kaldığı 

durum,doğal olarak umutları karartıyor. 
Gelecekle ilgili kaygılara yol açıyor.

İnsanlar girdikleri labirentin içinden 
çıkamıyor.

Yollar karanlık, sokaklar çıkmaz.
İçine düşülen sıkıntılı ortamdan sıyrılmak 

şart. Yoksa toplum kafayı yemek üzere..
Kafayı yiyen toplumdan siyasetçilere de 

yarar gelmez. Onun için toplumu düze çıkar
mak iktidarın işi.. Siyasetçinin işi.

Elindeki olanakları toplumsal çıkarlar için 
kullanmak ve toplumun hizmetine sunmak 
zorunda..

Bilinen fıkradır. Daha önce de bu köşede 
yayınlanmıştır.

“Padişahın biri ekonomisini kurtarmak için 
zam üstüne zam yapıyor, yasalar ve kendine 
bağlı kurumlarla uğraşıp duruyormuş. 
Tebasının da gıkı çıkmıyormuş.

Adamları şehirde dolaşıp tebanın nabzını 
tutup padişaha rapor veriyorlarmış;

Tebanız zor durumda.. Yapılan zamlardan 
ve uygulamalardan hiç hoşnut değil. Ağlayıp, 
sızıldayıp duruyor. Padişah da kendisine ve 
rilen rapordan memnun, uygulamalarının ve 
zamların dozunu sürekli arttırıyormuş.

Yine bir gün tebanın durumunu saptamak 
üzere şehirde dolaşan adamlar bir de ne 
görsünler.

Vatandaş gülüp oynuyor.
Acele gelip padişaha durumu bildirmişler.
Padişah da “eyvah durum artık tehlikeli 

bir hal almaya başladı” deyip telaşlanmış.
Ve buyruğunu patlatmış: 
“Artık tebanın üzerinde gidilmeyecek ve 

uygulamaların dozu ger geçen gün düşürüle
cek.”

Birileri bu fıkrayı İktidarın dikkatine sunsa.. 
Etkili olur mu dersiniz? Valla kendileri bilir..

Çünkü bizim yurttaşlar da zilleri taktı..

Petrol-lş üyeleri piknikte buluşlu 
Petrol-İş Sendikası Bursa Şubesi tarafından Gemlik Gübre 

işçileri için düzenlenen Birlik ve Dayanışma pikniği 
Engürücük Köyü piknik alanında yapıldı. Gemlik Gübre 

çalışanları davul zurna eşliğinde eğlenme fırsatı buldular.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Petrol-lş 
Sendikası 
Bursa Şubesi 
tarafından Gemlik 
Gübre işçileri için 
düzenlediği 
Birlik ve 
Dayanışma 
pikniğinde bol 
bol eğlenildi. 
Engürücük Köyü 
piknik alanında 
bir araya gelen 
Gemlik Gübre 
çalışanlarına 
Petrol-lş Sendikası 
Genel Örgütlenme 
Sekreteri İsmet 
Yiğit ile Petrol-İş 
Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı 
Nuri Han'da katıldı. 
Geçtiğimiz Pazar 
günü gerçekleştirilen 
piknik şöleninde 
sendika ve 
işçiler sendikal 
çalışmalarda 
yapılan ve 
yapılacak olanlar 
konusunda 
görüşme ve tartışma 
olanağı da buldular. 
Davul zurnalı 
gerçekleşen piknik 
şöleninde işçi ve 
sendikacılar 
çalışmaların verdiği 
stres ve yorgunluğu 
üzerlerinden 
atma fırsatı 
bulurken huzurlu 
bir ortamda 
eğlenmenin 
mutluluğunu 
yakaladılar.
Her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen

piknik şöleninde 
doyasıya eğlenen 
Gemlik Gübre 
çalışanları gelecek 
yıl yeniden 
buluşmak üzere 
güne nokta 
koydular. 
Gerçekleşen

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
If A P E E T İstiklal CacLBora Sok. nUniEfe No : 3/B GEMLİK (Akbank H ■ |* ■ || ■ ■ aralığı Stüdyo Prestij yanı

REKLAM

piknik şöleni 
için görüşlerini 
açıklayan Petrol-lş 
Bursa Şubesi 
Başkanı Nuri 
Han, üyelerinin 
yıl içinde biriktirdiği 
stresi böyle bir 
günde atmanın

mutluluğunu 
onlarla birlikte 
yaşamaktan 
sevinç duyduklarını 
dile getirerek 
bir yıl sonra 
buluşmak üzere 
her çalışana 
hoşçakal dedi.

SAY ILI İt DAİRE
GEMLİK-MANASTIR KUMLA YOLU ÜSTÜ 

DEMİRKENT SİTESİ
C-BLOK, 4 NCÜ KAT 3 +1 ODALI, \ 

GENİŞ BALKONLU KALORİFERLİ, ;
ÇELİK KAPILI, ASANSÖRLÜ, 

DENİZE NAZIR DAİRE GÖÇ NEDENİYLE 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel: 512 20 24 
(0.536) 359 62 36
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Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlı^ sahiplerini bulacak

it at buoün satılıyor
Hollanda, Safkan İngiliz ve Yarım Kan İngiliz 16 ihtiyaç fazlası 
at Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 
bugün saat 14.oo’de açık arttırma suretiyle satışa sunulacak.
Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığı At 
Üretme ve Tabur 
Komutanlığı 
tarafından yetiştirilen 
ihtiyaç fazlası 
16 atın satışı 
bugün yapılacak. 
Edinilen bilgiye 
göre; Gemlik 
Askeri Veteriner 
Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanhğı’nda 
bugün saat 14.oo’de 
açık arttırma 
suretiyle satışa 
çıkarılacak olan 
atları almak 
isteyenler her

Bugün saat 14.oo’de Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutan 
lığı’nda 16 ihtiyaç fazlası at açık arttırma suretiyle satışa çıkarılacak.

at için satış 
listesinde belirtilen 
fiyatlardan 
başlanmak 
üzere 25.00 YTL 
arttırarak eri 
yüksek fiyatı 

. veren alıcıya 
satılacak.
Alıcılar, alış 
fiyatlarına KDV de 
ödedikleri gibi 
atların nakillerini 
kendileri

M yapacaklar.
At satış şart
namesinde satış 

> tarihinden sonra 
iki gün içinde 
alınmayan atlar 
için pansiyon 
ve bakım ücreti 
alıcıdan istenecek. 
İsteklilerin bir veya 
birden fazla ata 
talep olabilecekleri 
belirtildi.
Satışa çıkarılan 
16 cins atın yarım 
kan İngiliz, safkan 
İngiliz ve Hollanda 
türlerinden 
olduğu öğrenildi. 
Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu 
ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı’nda 

8 bu tür bir satışın 
ilk kez gerçekleş
tirildiği öğrenilirken, 
at severlerin 
bu satışa ilgi 
göstermesi 
bekleniyor.

KOPEKLERDE 
SATILACAK 
Öte yandan 
Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu 
ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı 
bünyesinde üretimi 
yapılan yavru köpek 
satışlarının devam 
ettiği, önümüzdeki 
günlerde de 
geniş kapsamlı 
bir köpek satışının 
gerçekleştirileceği 
öğrenildi.

SATİŞI YAPILACAK OLAN ATLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

S.NO. ADI IRKI SIRT NO DOĞUM TAR. TAHMİNİ FİY.
1. DİDEM Y.K.İ. 87/02 1987 550 YTL
2. COŞAR Y.K.İ. 86/06 1986 325 YTL
3. OKŞAN Y.K.İ. 97/07 1997 450 YTL
4. GÖKOVA Y.K.İ. 90/02 1990 550 YTL
5. AYBÜKE Y.K.İ. 02/02 2002 5.500 YTL
6. MELODİ Y.K.İ. 95/12 1995 1.100 YTL
7. ASLANBEY Y.K.İ. 02/08 2002 5.500 YTL
8. İKSİR S.K.İ. 92/07 1992 550 YTL
9. KARAHAN S.K.İ. 93/17 1993 1.100 YTL
10. İZCİ S.K.İ. 92/08 1992 325 YTL
11. PEKER S.K.İ. 99/12 1999 325 YTL
12. GÜLSU S.K.İ. 93/10 1993 2.200 YTL
13. ÇİLTAY S.K.İ. 86/12 1986 450 YTL
14. LEJYON S.K.İ. 94/06 1994 1.100 YTL
15. TAYFUN S.K.İ. 95/10 1995 1.100 YTL
16. ECE HOL. 81/03 1981 450 YTL

Y.K.I. :YARIMKAN İNGİLİZ S.K.İ.: SAFKAN İNGİLİZ HOL.: HOLLANDA

Eski tas, eski hamam !...
Türkiye’de sağda ve solda siyasal 

arayışlar hızlanıyor.
Manşetlere çıkacak basın toplantıları, 

parti ziyaretleri, resimler, pozlar..
Bütün bunlara rağmen ortaya çıkan 

durum; Sıfıra sıfır, elde var sıfır...
Bir araba dolusu laf kalabalığı...
Bu karmaşa içinde sayın bayan Rahşan 

Ecevit değerli eşi koma halinde hastanede 
yatarken ortaya çıkıyor, olmayacağı baş
tan belli bir denemeye girişiyor

Ecevitler zamanında solu bölmüşlerdi.. 
Zannederim bu günahı sevapla kapatmak 
istiyorlar..

Üstelik Rahşan hanımın affı ile hapis
haneler boşatılmış, Türkiye suçlular cen
neti olmuştu...

Sayın Bülent Ecevit’in dürüstlüğüne 
dayanan DSP partisi, o olmayınca tabiidir 
ki yok olacak. Ama giderayak küçük 
küçük yine solu bölecek...

Deniz Baykal böyle birleşmelere lider
liğini kaybetme korkusu ile yanaşmaz. 
“CHP.’ye gelin” diyor...

Devlet Bahçeli, Mehmet Ağar, Erkan 
Mumcu hepsi ayrı havada...

Hepsi de kendini büyük görüyor, aslın
da hiçbir şey olamazlar..

İtalya’da böyle bir araya gelme, sonra 
da yeni bir parti kurma yakın tarihte 
yapıldı.. İki zıt parti İtalya başbakanı 
Berlisconi’yi devirmek için yalnız bir 
araya gelmelerinin yetmeyeceğini söyle 
yerek yeni bir partide birleştiler.. 
Programlarını, çözümlerini halka açık
ladılar.

Sonunda da seçimi kazandılar, şimdi 
İtalya’yı onlar idare ediyor.

Şimdi bizimkilere bir bakın...
Bizde partiler bir araya gelmeyecek

miş.. Liderler aynen kalacak, 
koltuklarını bırakmayacaklarmış..
İşte Türk işi denen durum..
İttifakı geri çevirenlerin zaten bir par

tide birleşmeleri olmayacak bir iş, 
Türkiye’nin uzaya (Mars) astronot gönder
mesi gibi bir şey...

Onlarda partiler birleşiyor, zaten parti 
sayısı az.

Bizde parti sayısı elliye dayanmış 
durumda...Bizde durmadan bölünürler..

Sayın okurlar; Niye bu kadar çok parti 
var derseniz, açıklayayım.

Bu da ticaret, ekmek kapısı oldu...
Belli sayıda yerde parti şubeleri 

açarsan, Devlet sana hazine yardımı adı 
altında trilyonlar veriyor..

Şimdi ortada dönen dümeni anladın mı 
halkım?..

Üç beş adam topla, kur partiyi, iki 
gezin, al paracıkları, afiyetle ye..

Döner dolap bu... içi boş laflarla popü 
lizm, manşetlere geçmek için sahte duygu 
manevraları varken, kim takar Italyan 
modelini...

Hazine yardımı alıp, muhalefete 
devam..

Sen işsizsin, açsın, açıktasın, ekonomi 
bozuluyormuş kimin umurunda.

“Devletin malı deniz, yemeyen domuz “ 
atasözünde olduğu gibi sen yiyemiyor- 
san, bir yiyen çıkar.

Şenin hakkını yer.
Üstelik sende bunları alkışlayıp .omu

zlarına alırsın, peşlerinde koşarsın..
Koş, koş....
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Yankesicilere 
minibüste çarpıldı

Katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

Bursa’da Esenevler 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
A.B. isimli şahıs 
yolculuk yaptığı 
minibüste yankesici
lik yöntemiyle 850 
YTL parasının 
çalındığını belirterek 
polise başvurdu. 
Ekipler şikayet 
doğrultusunda 
harekete geçerek 
bölgedeki şüpheli 
kişiler üzerinde 
araştırma başlattı. 
Yapılan çalışmalar
dan bir sonuç alına
mazken, olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.
ZİYNETLER ÇALINDI 
Bursa’da meydana 
gelen bir başka olay
da ise, Ortabağlar 
Mahallesi'nde 
M.E.T.'ye ait eve 
balkon camını 
kırdıktan sonra 
giren kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsızlar, 
1 adet bileklik, 
2 adet saat ve 
1 çift küpeyi çalarak 

kaçtı. Hırsızlık 
olayının ardından 
ev sahibinin şikayeti 
doğrultusunda 
harekete geçen 
polis ekipleri, 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsı
zların yakalanması 
için soruşturma 
başlattı.
ALKOL ALDIKTAN 
SONRA 
TEHLİKE SAÇTI 
Küçükbalıkh 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, N.A. 
isimli şahıs 
ajkadaşlarıyla 
alkol aldıktan 
sonra yanında 
bulundurduğu 
kuru sıkı tabanca 
ile havaya rastgele 
ateş etmeye 
başladı.
Vatandaşların 
ihbarıyla olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, N.A. 
isimli şahsı 
gözaltına alırken, 
kuru sıkı tabancaya 
da el koydu. BHA

Kaput açıldı, 
takla attı

Orhangazi'den 
göl istikametine 
giden Ramazan 
Daştan yönetiminde
ki 16 VJ 104 
plakalı otomobil, 
seyir halindeyken 
kaputu açılınca 
takla attı.
Kaza dün saat 
13.00 sıralarında 
meydâna geldi. 
Orhangazi'den 
İznik Gölü 
istikametine 
seyreden Ramazan 
Daştan'ın 
kullandığı 
16 VJ 104 plakalı 
otomobilin motor 
kaputu açıldı. 
Kaput açılınca 
direksiyon 
hakimiyetini

I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

kaybeden ve 
diğer araçlara 
çarpmamak için 
aracını yoldan • 
çıkartmaya 
çalışan sürücü 
Ramazan Daştan 
kontrolü 
ağlayamadı. 
Takla atan ve 
yol kenarındaki 
ağaçları 
devirdikten 
sonra durabilen 
araçtaki diğer 
yolcular hafif şekilde 
yaralandı.
Araçta 5 kişi 
olduğu öğrenilirken, 
yaralılar 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
BHA

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Alacağını tahsil 
etmek istediği 
kişinin otomobilini 
bağlatınca silahlı 
saldırı sonucu 
öldürülen halk oto
büsü işletmecisinin 
katil zanhsı, 
Muğla'nın Bodrum 
ilçesinde yakalandı. 
Bursa’da 2006 yılın
da meydana gelen 
39 cinayet olayını da 
çözerek tüm failleri 
yakalayan Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Türkiye'ye 
örnek bir çalışma 
sergiledi. 
Sırameşeler 
Mahallesi'nde bir ay 
önce öldürülen 
Mehmet Tezcan'ın 
katil zanlısı Osman 
Ş. yakalandı. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre, 22 haziran 
günü saat 20.00 
sıralarında Sırameşe 
ler Mahallesi Mudan 
ya Caddesi'ndeki bir 
restoranda meydana 
gelen olayda, iki ço 
cuk babası Mehmet 
Tezcan (52), 10 bin 
500 YTL alacağını 
tahsil edemediği 
Ş.Ş. (33) isimli şah
sın otomobilini 
bağlattı. Bu olayın 

ardından Ş.Ş.'nin II 
kardeşleri Osman Ş. 1 
(28) ve M.Ş. ile iki flE 
arkadaşları Mehmet 1 
Tezcan'la konuşmak 'I 
için bir restoranda 1 
buluştu. Burada 
başlayan tartışma 
restoran dışına taştı | 
ve Osman Ş. taban- ] 
casını ateşleyerek 
Mehmet Tazcan'ı 
yaraladı. Yoğun kan 
kaybeden Mehmet 
Tezcan kaldırıldığı 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybetti.
KİMLİKLERİ 
BELİRLEDİ
Olayın ardından 
harekete geçen polis 
ekipleri, zanlıların 
kimliklerini belirledi. 
Daha sonra gerçek
leştirilen operasyon- * 
da, Ş.Ş. ve M.Ş. isim 
li iki kardeş yakala 
nırken, cinayeti 
işlediği belirtilen 
Osman Ş. yakalana
madı. Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edilen şüphelilerden 
M.Ş. tutuklanırken, I 
Ş.Ş. serbest 
bırakıldı. Polis ekip
leri Osman Ş.'yi 
yakalamak için çalış
malarını yoğun bir 
şekilde sürdürdü-

I S'-J ip |k| ALABALIK 
^rl■ ■ Eli tesisleri

Veni imajıyla hizmetinizde...
►►Köy Kahvaltısı
►►Balık Çorbası
►► Gözleme
►► Kiremitte Kaşarlı Alabalık
►► Kiremitte Kaşarlı Mantar
►► Piliç Çevirme
►► Meze Çeşitleri
►►Mangalda €t
►► Kuzu Pirzola

i
i 
j 
i

Itf NUSTAFA ta ■«

Gedelek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra 5. Km.

MljL. Tel : (0.224) 586 52 66
I ORHANGAZİ

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’nda 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
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

►►Çöp Şiş
►►İnegöl Köfte
►►Kaşarlı Köfte
►► Kasap Köfte
►►Kuzu Külbastı

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 

MacideöZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 i

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güzelyalı Hızlı Feribot İskelesinde sona doğru
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Bursa-lstanbul 
arasını 75 dakikaya 
düşürecek olan 
Güzelyalı Hızlı 
Feribot Projesi 
inşaatında 
incelemelerde 
bulundu.
Başkan Şahin, 
temeli 19 Mart’ta 
atılan ve Bursa-İstan- 
bul arasını 75 
dakikaya düşürecek 
olan Güzelyalı 
Hızlı Feribot Projesi 
inşaatının yüzde 
65’nin bittiğini 
belirterek, 
“Yılsonunda 
tamamlanacak olan 
iskelenin hizmete 
girmesiyle birlikte 
Bursa ekonomisi ve 
turizmi yeniden 
canlanacak.
Bursahlar heyecanla 
bu projenin 
tamamlanmasını 
bekliyor” dedi. 
“28 aydır 
Bursa büyük bir 
değişim yaşıyor” 
Tabelada ‘Avrupa

Kenti Bursa’ yazmak
la Bursa’nın Avrupa 
kenti olmadığını 
söyleyen Başkan 
Şahin, “Bursa’da 
değişimin 28 ay 
önce başladı. 
Amacımız bu azim, 
hırs ve kararlılıkla 
çalışmalarımızı 
devam ettirmek. 
Bursa’nın marka 
kent olma yolunda 
attığı adımlardan 
biri de Bursa-lstanbul 
arasını 75 dakikaya 
indirecek olan 
Güzelyalı Hızlı 
Feribot projedir 
ve bu projede artık 
sona yaklaşıldı” 
şeklinde konuştu. 
İskelenin 
tamamlanmasıyla 
Bursa-İstanbul 
arasındaki ulaşımın 
kolaylaşacağını 
ve ekonomik 
ilişkilerin daha da 
artacağını ifade etti. 
“Bursa’yı projeler 
çöplüğü haline 
getirmeyeceğiz” 
Şahin, ‘‘Marka kent 
olma yolunda ‘step 
by step’ adım adım 

çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 
Bursa’mızı projeler 
çöplüğü haline 
getirmeden, gerçekçi 
projelerimizi birbiri 
ardına hayata 
geçirmeye başladık. 
Şimdi ise her geçen 
gün kendini biraz 
daha fazla hissettiren 
bir değişimi yaşıyor 
Bursa’mız” diye 
konuştu.
“Bursa’da söylem 
devri geçti. Şimdi 
eylem zamanı” 
Belirtilen sürelerden 
önce tamamlanan 
kavşaklarla Bursa’da 
ulaşımın artık çile 
olmaktan çıktığını 
belirten Şahin, 
‘‘Bursa’da söylem 
devri geçti. Şimdi 
eylem zamanı.
Eylem olmadı mı 
vizyon bir rüyadır, 
vizyon olmadan 
eylem vakit 
geçirmektir, eyleme 
sahip bir vizyon 
ise dünyayı 
değiştirmektir.
Bursa’nın bugününün 
dünden, yarınlarının

ise bugünden daha 
güzel olması için 
başladığımız çalış
malara azimle, 
heyecanla, kararlılıkla 
devam ediyoruz” 
dedi.
Denize kıyıları 
olmasına rağmen, 
Bursa’nın bugüne 
kadar bu nimetten 
gerektiği gibi istifade 
edemediğinin altını 
çizen Şahin, bu 
projeyle Güzelyalı, 
Bursa’nın İstanbul'a, 
dolayısıyla da 
dünyaya açılan 
kapısı olacağını 
belirtti.
Günde 1500 araç 
Bursa-İstanbul 
arasında taşınabile
cek 
İnşaatını Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
üstlendiği 53 dönüm 
üzerine kurulacak 
Güzelyalı İskelesi 
bünyesinde, 370m 
rıhtım, 10m 
genişliğinde ve 90m 
uzunluğunda iskele, 
1380 m2’lik terminal

binası, 150m dalga 
kıran, 560m2 ikmal 
binası ve 200 araçlık 
otopark bulunacak. 
4ÖÖ yolcu kapasiteli 
terminal binasının 
içerisinde ise, bek
leme salonu, 
kafeterya, satış 
üniteleri, bilet 
gişeleri, güvenlik 
odası, ofisler ve VİP 
salonu yer alacak. 
Dünyanın en gelişmiş 
feribotlarının devreye 
girmesiyle günde 
yaklaşık 1500 araç 
Bursa-İstanbul 
arasında taşınabile
cek.
Başkan Şahin iske

lenin terminal 
binasında kaynak 
yaptı 
Güzelyalı Belediye 
Başkanı Selçuk 
Mutlu ve AK Parti 
Mudanya İlçe 
Başkanı Kadir 
Kahraman’ın da 
hazır bulunduğu 
incelemelerde 
Güzelyalı Hızlı 
Feribot İskelesi’nde 
yüklenici firma 
yetkilisinden 
çalışmalar hakkında 
bilgi alan Başkan 
Hikmet Şahin, daha 
sonra iskelenin 
terminal binasında 
kaynak yaptı.

Rus Başkonsolosıı’ndan Şahin’e ziyaret
Rusya Federasyonu 
İstanbul
Başkonsolosu 
Alexander Krıvenko, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i Tarihi 
Belediye Binası’nda 
ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, konuk başkon
solosa Bursa’nın tari
hi ve doğal güzellik
lerinin yanı sıra 
ekonomik potan
siyelini anlatırken, 
iki ülke arasında 
enerji alanında 
başlayan işbirliğinin 
diğer sektörlere de 
yayılarak devam 
etmesini diledi. 
Küreselleşen

dünyada komşuluk 
ilişkilerinin ne denli 
önemli olduğunun 
ortaya çıktığını 
söyleyen Başkan 
Hikmet Şahin, “iki 
ülke arasındaki 
komşuluk ilişkilerinin 
daha da geliştirilmesi 
için Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
her türlü fedakarlığı 
yapmaya 
hazırız” dedi.
Şahin; “2007 
Türkiye’de Rusya 
yılı olacak” 
2007 yılının 
Türkiye’de Rusya yılı

olacağını söyleyen 
Şahin, son yıllarda 
giderek artan 
komşuluk 
ilişkilerinin mutluluk 
verici olduğunu 
belirterek, “İki ülke 
arasındaki ilişkiler 
ekonomik, siyasi 
ve turizm 
açısıdan her geçen 
gün artarak devam 
ediyor. Özellikle 
Rus doğalgazının 
Avrupa’ya çıkmasın
da Türkiye büyük 
rol oynuyor. Bu 
arada Rusların tatil 
için en çok tercih 
ettiği ülkelerin 
başında Türkiye’nin 
gelmesi ise ayrı bir 
mutluluk” 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.com

‘Gemlik Körfez’ 
internette

www.geinlikkorfezgazelesi.com adresini tıklayın

http://www.elkoyun.com
http://www.geinlikkorfezgazelesi.com
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10 Ağustos Cuma 
akşamı Mudanya, 
18 Ağustos Cuma 
akşamı Ahmet Taner

Kışlalı Meydanı ve 
25 Ağustos Cuma 
akşamı da Gürsu’da 
konser verecek.
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Büyükşehir Belediye Bandosu
BursalIlar ile buluşuyor

Bursa Büyükşehir 
Belediye Bandosu, 
“Her Yerde Müzik” 
sloganı ile yaz 
boyunca kentimizin 
farklı mekanlarında 
BursalIlarla 
buluşuyor.
Ortak bir kent 
kültürü oluşumuna 
destek vermek 
ve hemşerilik 
bilincinin gelişimine 
katkıda bulunmak 
amacıyla startı 
verilen proje 
kapsamında 
Büyükşehir 
Belediye Bandosu, 
yaz boyunca 
BursalIlara müzik 
ziyafeti sunacak. 
Geniş kitleleri 
çok sesli müzikle 
tanıştırmak ve 
kent halkına bir yaz 
çeşnisi sunarak 
hoşça vakit 

geçirmelerini 
sağlamak için 
gerçekleştirilecek 
etkinlikler 
kapsamında 
Büyükşehir 
Belediye Bandosu 
günümüz popüler 
şarkılarını ve 
marşları 
seslendirecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Bandosu’nun, 
“Her Yerde Müzik” 
sloganı ile startını 
vereceği etkinliğin 
ilk konseri 20 
Temmuz 2006 
Perşembe akşamı 
saat 18.00’da 
Tophane 
Meydam’nda 
gerçekleştirilecek. 
Bando, daha 
sonra sırasıyla 
4 Ağustos Cuma 
akşamı Kestel,

I
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SSK’lı “hastanesine” dönüyor Yalova’da insan taciri
memurlara operasyon

Özel hastanelerin, 
Sağlık Bakanlığı'nın, 
1 Temmuz'da 
yayınladığı "Ücret 
alınmayacak" 
genelgesine rağmen 
ücret talep etmesi, 

ASSK'lı için özel 
hastaneyi avantaj 
olmaktan çıkardı.
‘Türk Tabipler Birliği 
Merkez Konseyi 
Genel Sekreteri 
Altan Ayaz, devlet 
hastanelerindeki 
kuyrukları azaltmak 
ve hastaya özel 
hastanelerde sevk 
işlemine gerek 
kalmaksızın sağlık 

1 hizmeti sunmak 
amacıyla yapılan 
yeni düzenlemenin 
yürümediğini,

SSK'hların yeniden 
hastanelerine 
dönmek zorunda 
kaldığını belirtti. 
SSK'lı hastalardan 
sevksiz gittikleri 
özel hastanelerde 
"katılım payı" adı 
altında ücret 
istendiğini ifade 
eden Ayaz, "Maliye 
Bakanlığı, her 
branş için ayrı 
bir ücret tarifesi 
belirledi. Bu ücret de 
SSK'lının hastalığının 
teşhis ve tedavisi 
için yeterli 
olmadığından 
hastaneler ücret 
almak zorunda 
kalıyor" dedi.
Yeni genelgeyle 
birinci basamak 

sağlık hizmetlerinin 
de işlevsizleştiğini 
belirten Ayaz, 
yeni sistemin 
hastanelerde 
kuyrukları azaltacağı 
yerde daha da 
uzattığını ifade etti. 
Hastanelere 
hasta başına 
ödenecek sabit 
ücret belirlenmesinin 
tanı ve tedavi 
eksikliğine de yol 
açtığını savunan 
Ayaz, konuyla ilgili 
TTB Merkez 
Konseyi olarak 
Sağlık Bakanlığı ile 
görüşüp, tüm ilgili 
tarafların katılımıyla 
toplantı yapmayı 
teklif ettiklerini 
belirtti

Yalova Emniyet’inde 
başlayan operasyon 
genişliyor.
Gözaltına alınan 
11 kişinin sorgusu 
sürerken operasyon 
kapsamında 
4 kişi daha 
gözaltına alındı. 
Yalova Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
talebiyle düzenlenen 
operasyonda 
gözaltına alınan 
zanlıların sayısı 15'e 
çıktı. Alınan bilgiye 
göre, operasyon 
çerçevesinde, 
gözaltına alınan 
Yalova Emniyet 
Müdürlüğü Pasaport 
Yabancılar Şube 
Müdürü H.G, 
Yalova Merkez İlçe 
Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürü Z.Z.D. ve 
Pasaport Yabancılar 
Şubesinde görevli 
bir polis memuru 
ile Nüfus ve 
Vatandaşlık 
Müdürlüğünde 
çalışan bir memurun 
sorgulamaları 
devam ederken, 
11 kişi daha 
gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet 
Başsavcısı Hamdi 
Ünal Karabeyoğlu, 
operasyon 
kapsamında 15 
kişinin gözaltında 
bulunduğunu, 
bunlardan 4'ünün 
kamu görevlisi, 
11 'inin ise "sivil" 
olduğunu söyledi. 
Karabeyoğlu, 
"Evraktaki deliller 
inceleniyor.
Kişilerin savunmaları 
alınıyor.
Yetiştirebilirsek 
yarın, yetiştire
mezsek cuma 
günü mahkemeye 
sevk edilecekler" 
dedi.
Zanlıların insan 
ticareti gibi 
yasadışı faaliyetlere 
karıştıkları 

yönünde iddialar 
bulunduğunun 
hatırlatılması 
üzerine, 

Karabeyoğlu, 
şöyle konuştu: 
"Böyle diyemeyiz. 
Çıkar amaçlı suç 
örgütü kurmak 
suçlamasıyla 
haklarında soruştur
ma devam ediyor. 
Yurt dışından 
Türkiye'ye gelen 
yabancı uyruklu 
işçilerin çalışma 
sürelerini yasal 
olmayan işlemlerle 
uzun gösterdikleri 
öne sürülüyor. Şu 
anda bizim araştır
mamız bu yönde. 
Soruşturmada 
başka bir şey 
çıkarsa onu da 
araştırırız."

N0W0K 
BİLGİSAYAR

IB
AKLINI SEVEN REGAL ALIR

FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

775 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ ““

axcss
GEMSİAD

www.baytasinsaat.net 
www. atamerhotel.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
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Aftan kimler yararlanacak?
5525 Sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının 
Affı Hakkında 
kanundan, devlet 
memurları, 
sözleşmeli personel, 
KIT'ler ve bağlı 
ortaklıklarındaki 
sözleşmeli ve 
kapsam dışı 
personel, özel 
kanunlarla kurulan 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışan kamu 
görevlileri ile bu 
görevlerde bulunmuş 
olanlar faydalanacak. 
Disiplin cezaları 
affedilenlerin disiplin 
cezalarına dair tüm 
kayıt ve yazışmalar, 
müracaat aranmak
sızın ve açıklayıcı 
herhangi bir kayıt 
düşülmeksizin 
dosyalardan 
çıkartılacak. 
Başbakanlık 
Devlet Personel 
Başkanlığının, 
disiplin cezalarının 
affı konusundaki 
genelgesi, Resmi 
Gazetenin dünkü 
sayısında yayımlandı.

Genelgede, memurlar 
ve diğer kamu 
görevlileri ile bu 
görevlerde bulunmuş 
olanlara, 23 Nisan 
1999'dan 14 Şubat 
2005'e kadar işledik
leri fiillerden dolayı 
verilen disiplin 
cezalarının bütün 
sonuçlarıyla 
affedilmesine dair 
Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin 
Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı 
Hakkında Kanunun 
uygulanmasında 
birliği sağlamak ve . 
tereddütleri gidermek 
maksadıyla bazı 
açıklamaların 
yapılmasının gerekli 

görüldüğü belirtildi. 
Genelgeye göre, 
kanundan, 
devlet memurları 
ile ilerleme ve 
yükselmeleri 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa 
göre yürütülen 
sözleşmeli, personel, 
KİT'ler ve bağlı 
ortaklıklarında 
istihdam edilen 
sözleşmeli ve 
kapsam dışı person
el, özel kanunlarla 
kurulan kamu kurum 
ve kuruluşlarında 
çalışan kamu 
görevlileri ile bu 
görevlerde 
bulunmuş olanlar 
faydalanacak, 
iş Kanunu ile 
Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt 
Kanununa tabi 
olarak çalışan işçiler 
ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel 
Kanunu, Uzman 
Jandarma Kanunu, 
Uzman Erbaş Kanu 
nu ve Askeri Hakim 
ler Kanununa tabi 
personel hakkında 
ise kanun hükümleri 
uygulanmayacak.

Uydu sistemi için 
düğmeye basıldı

Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı (SSM), 
keşif ve gözetleme 
uydu sistemi ihalesi 
için ihale açtı. 
SSM, "Göktürk RFP" 
adı verilen keşif ve 
gözetleme uydu 
sistemi ihale prog 
ramını belirlerken, 
proje, yörüngede 
teslim edilecek bir 
adet Elektr-Optik 
Gözleme Uydusu, 
bir adet sabit yer 
istasyonu ve bir adet 
mobil yer istas 
yonunun oluşu
munu kapsıyor. 
Yerli ve yabancı 
firmaların katılabile
cekleri ihalede, 
teklife çağrı dokü
manlarını yayımlayan 
SSM, bu konuda 
hazırlanacak tek
liflerin cevaplandırma 
tarihini de 17 Kasım . 
2006 olarak belirledi. 
Buna göre, Göktürk 
Projesine istekli 
yabancı firma ve

‘Gemlik Körfez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

organizasyonların 
yanı sıra bu konuda 
ileri teknolojiye 
sahip önemli 
savunma yatırımlarını 
başarıyla gerçek
leştiren TAl'den de 
teklif alınabilecek. 
Teklife çağrı 
duyurusuna göre, 
uydu sistemi ile 
ilgilenen firma 
veya gruplar, gerekli 
olan dokümanları 
Savunma Sanayii 
Müsteşarlığından 
doğrudan alma 
yanında, 
Müsteşarlığın 
belirlediği dört ayrı 

kontak noktasından 
da temin 
edebilecekler.
Göktürk projesinde 
ilgili firmaların, teklif 
çağrı dosyası ekleri
ni, en geç 3 Kasım 
2006 tarihine kadar 
temin etmeleri 
gerekiyor. SSM'nin, 
Göktürk uydu 
sistemlerinin oluşu
mu ile ilgili ihalesini 
bu yıl sonuna kadar 
sonuçlandırılarak, 
sistemle ilgili oluşum 
çalışmalarına önü 
müzdeki yıl içinde 
başlanması 
planlanıyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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“Devletimizin emir almasını istemiyoruz” Türk yöneticiler 
maaş zengini

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
"Devletimizin 
borç almasını da 
istemiyoruz, emir 
almasını da " dedi. 
İzmir'in çeşitli 
ilçelerindeki vergi 
ödül törenlerine 
katılan Hisarcıklıoğlu, 
devletten borç 
almak istemediklerini 
belirterek, 
"Benim hep 
kafama takılmıştır. 
Bilmiyorum sizlerin 
de kafanıza hiç takıldı 
mı? Benim verdiğimiz

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 ...

34 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

vergi acaba 
yerine ulaşıyor mu? 
Doğru yere gidiyor 

mu? Bu sorudan 
sonra da haksızlıklar 
başlıyor.

Son 10 yılda 
kamu harcamaları 
90 kat üste 
çıkmıştır.
Ülkenin zenginliği 
60 kat artmışken, 
kamu harcamaları 
da 90 kat artmıştır. 
Türkiye'den başka 
hiç bir yerde 
yoktur bu olay. 
Halbuki bizim 
devletten isteğimiz 
biraz tasarruflu 
olması.
Devlet yaptığı 
harcamalarının 
hepsini dönüp 
bizden alır" 
diye konuştu.

Türk yöneticileri 
maaş zengini çıktı 
29 ülkede yürüttüğü 
araştırmanın sonuç 
lan,, en çok kazanan 
üst düzey yönetici
lerin Türkiye'de 
bulunduğunu ortaya 
çıkardı.
Ingiltere'deki yönetim 
danışmanlık kuruluşu 
"Hay Group"un üst 
düzey yöneticilerin, 
gelir düzeyi hakkında 
29 ülkede yürüttüğü 
araştırmanın 
sonuçları, en çok 
kazanan üst düzey 
yöneticilerin 
Türkiye'de bulun
duğunu ortaya 
çıkardı.
Financial Times 
gazetesinin haberine 
göre, araştırmadan 
elde edilen veriler

değerlendirilirken 
ülkedeki vergi 
koşulları, satın alma 
gücü ve yaşam stan
dardı dikkate alındı. 
Bu hesaplamalara 
göre, Türkiye'de bir 
üst düzey yönetici 
yılda ortalama 79 bin 
euro (yaklaşık 158 bin 
YTL) kazanırken, 
Türkiye'yi izleyen 
Hindistan ve 
Rusya'da ise gelirin 
77 bin euro civarında 
olduğu belirtildi-. 
Sıralamada Japonya 
69 bin 634 euro ile 9., 
ABD 61 bin 960 eurö 
ile 13. sırada yer 
alıyor. Vergi yükünpn 
daha fazla ve hayatın 
daha pahalı olduğu 
İskandinav ülkeleri 
listenin son sıraların
da yer alıyor.

ELEMAN ARANIYOR
PERDE RAYI TAKABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
ÖZLEM MEFRUŞAT

Tel : 513 30 83

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğünden aldığım 10.05.04 

tarihli tahakkuk fişi karşılığı 
yatırdığım Vezne Alındı fişimi 

kaybettim. Duyurulur 
GÜLER KARADENİZ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

OĞUZ PEKCAN

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

s
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi ve Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
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ELEMAN ARANIYOR
ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ 
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Tercihler sırasında ailelere ile iş düşüyor
ÖSS sonuçlarının 
açıklanmasının ardın
dan Acıbadem Bursa 
Hastanesi Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
Uzmanı ve Psikolog 
Z. Şebnem Çoban 
velileri uyarıyor. 
Hem öğrenciler, hem 
eğitimciler hem de 
anne babalar için 
uzun bir maratonun 
ilk aşamasının 
sonuna gelindiğini 
belirten Acıbadem 
Bursa Hastanesi 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Uzmanı ve 
Psikolog Z. Şebnem 
Çoban, bu günden 
itibaren, anne 
babalara belki de 
sınava hazırlık döne
minde olduğundan 
daha da fazla görev 
düştüğünün altını 
çizdi.
Duyarlı Yaklaşılmak 
Şebnem Çoban, 
Öğrencilerin tekrar 
sınava girmek için 
önlerinde fırsatları 
olduğunu ve bu 
mesajın öğrencilere 
çevresindeki kişiler 
tarafından uygun bir 
yolla iletilmesi gerek
tiğini söyledi.
Z.Şebnem Çoban 
şöyle devam etti; 
"Sınav sonucunda alı
nan puan ne olursa 
olsun, bu puan, 
öğrencinin "başarısız, 
tembel" ya da "çok 
başarılı, çalışkan" bir 
öğrenci olduğunu 
göstermez. Sadece 
bu sınav sonunda 
elde edilmiş bir 
puandır, bir başka 
sınavda farklı bir 
puan elde edilebilir. 
Ancak, önemli olan 
öğrencilerin ruhsal 
olarak kendilerini 
"iyi" hissetmeleridir. 
Çünkü öğrencilerde 
sınava tekrar hazır
lanma isteği ve 
arzusu, kendilerini 
"iyi" hissetmedikleri 
sürece oluşmayacak
tır. Anne babaların ve 
eğitmenlerin bu konu
da duyarlı ve ilgili 
olmaları gerekmekte
dir." 
Sonuca Göre 
Davranış

Değişmemeli 
Ailelerin sınav sonu
cuna göre çocukları
na davranışlarının 
değiştiğini ve sıklıkla 
yapılan bu davranışın 
yanlış olduğunu 
savunan Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
Uzmanı ve Psikolog 
Z. Şebnem Çoban, 
ailelerin tutum ve 
davranışlarının, 
Öğrencilerin tutum ve 
davranışlarının belir
leyicisi olduğunu, 
öğrencinin çevresin
den aldığı mesajlar 
(gerek sözsel gerekse 
sözel olmayan) yoluy
la kendi yolunu belir 
leyeceğini vurguladı. 
Çocuklarımız Çok 
Değerli 
Çocuklarımızın 
toplurhumuzun gele
ceği için çok değerli 
olduğunun altını 
çizen Z. Şebnem 
Çoban; "Sınav sonu
cu ne olursa olsun, 
aile bireylerinin en 
çok dikkat etmeleri 
gereken nokta öğren
ciye her fırsatta 
değerli olduğunu his
settirmek ve herhangi 
bir yükseköğretim 
programına yerleşse 
de yerleşmese de 
bunun kendileri 
açısından değişmeye
ceğini vurgulamaktır. 
Unutulmamalı ki 
çocuklarımız sâdece 
aileleri için değil 
toplumun geleceği 
içinde çok önemli" 
dedi.
Çocuklarımızı Özgür 
Bırakalım
Sınav sonuçlarının 
açıklanmasından 
sonra yaşanan diğer 
bir sorunun ise ter
cihler sırasında 
yaşandığını belirten 
Z.Şebnem Çoban, 
üniversite ve bölüm 

tercihleri yapılırken 
öğrencinin ilgi ve 
beklentilerinin, anne 
babaların ilgi ve bek
lentilerinden önce 
gelmesi gerektiğini 
söyledi. Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
Uzmanı ve Psikolog 
Z. Şebnem Çoban bu 
konuda anne babaları 
uyararak şöyle dedi; 
"Anne babalar meslek 
seçimi konusunda 
kendi istek ve beklen
tilerinde ısrarcı 
olmaktan kaçınmalı, 
öğrencinin yetenek ve 
ilgileri konusunda 
ileriki yıllarda başarılı 
olabileceği mesleği 
seçmesinde destek
leyici olmalıdır" dedi. 
Öğrenciler Bilinçli

Tercih Yapmalı 
Çoban şöyle devam 
etti; "Bununla birlikte, 
öğrenciler de, sadece 
bir yükseköğretim 
programına kayıt 
olmak için tercih yap
mamalı, şartlar ne 
olursa olsun, kendi 
kapasitelerini çok iyi 
değerlendirerek, iste
dikleri üniversite ve 
bölümleri tercih 
etmelidir. Elbette ki 
her öğrencinin isteği 
büyük veya olanakları 
çok iyi bir üniversite 
de okumaktır. Burada 
önemli olan nokta, 
öğrencinin öz değer
lendirmesini çok iyi 
yapabilmesidir, 
öğrencilerin, tercih 
edecekleri üniversite 
ve bölüm hakkında 
detaylı olarak bilgi 
toplamaları, 
gerekirse, tercih ede
ceği programdan 
mezun olan öğrencil
erle konuşarak, iş 
olanaklarını "bilinçli" 
bir şekilde öğren
meleri uygun bir yol 
olacaktır.

ADSL 2 kat hızlanacak
Türk Telekom, 
Türkiye'de kullanı 
cıların internetten 
daha çok faydalan
abilmesi için yeni bir 
uygulama başlatıyor. 
Kotalı ADSL hizmeti 
alan tüm kullanıcılar 
1 Ağustos 2006'dan 
itibaren iki katı hızlı 
bir şekilde internete 
bağlanabilecek. 
İnternet kullanımını 
kolaylaştırmak ve 
yaygınlaştırmak için 
çalışmalarını hız
landıran Türk 
Telekom, ADSL'de 
hız artımına gidiyor. 
Limitli internet 
hizmeti alanlar, hangi 
servis sağlayıcısın
dan hizmet alırsa 
alsın, artık 512 kilobit 
yerine 1 megabit hızla 
internete erişim 
sağlayacak.
Türk Telekom'un 
yeni uygulaması 
sayesinde, kotalı 
internet bağlantısına 
sahip tüm internet 
kullanıcılârı için

ADSL iki kat hızlanı 
yor: 3, 6 ve 9 giga- 
bayt limitli bağlantıya 
sahip kullanıcılar için, 
geçtiğimiz dönem 512 
kilobit olan temel 
internet bağlantısı 1 
megabite (1024 kilo
bit) çıkıyor. Böylece 
kotalı internet kul
lanıcıları önümüzdeki 
dönemde şimdikin 
den 2 kat daha hızlı 
internet bağlantısına 
kavuşacak. Bağlantı 
hızları artarken kota 
büyüklüklerinde her
hangi bir değişik 
olmayacak 
Türk Telekom 
Yönetim ve İcra 
Kurulu Başkanı ve 
CEO'su Dr. Paul 
Doany, uygulamanın 
birbiri ardına gelecek 
yeni hizmet ve 
indirimlerin bir 
öncüsü olduğunu 
belirtirken, önümüz 
deki dönemde 
Türkiye'nin internete 
bağlanma yolları ve 
fiyatlandırmalarında

devrim niteliğinde 
değişiklikler olacağını 
belirtti. Doany "Söz 
verdiğimiz gibi Türk 
Telekom, Türkiye'de 
iletişim hizmetlerinin 
kalitesini artırmaya 
yönelik yenilikler sun
maya devam ediyor. A 
Sektörümüzün gelişi
mi ve Türkiye'nin , 
hızla bilgi çağına 
ulaşması için büyük 
önem taşıyan internet 
kullanımını yaygın
laştırmak üzere çalış
malarımızı sürdüre
ceğiz. Önümüzdeki 
dönemde Türk kul- 
lancıları daha yüksek 
kalitede ürün ve 
hizmetlere kavuşa
caktır" 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

Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM : (0.542) 726 18 23

BAYIN HASTAYA BAKACAK 
BAYAN HASTA BAKICI 

ARANIYOR
Mür. Tel : 513 26 10
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Yalnız takılanlar 
kalbinize dikkat
Ingiliz Kalp Vakfı 
tarafından yapılarak 
Toplum Sağlığı ve 
Epidomolaji 
Dergisi'nde yayım
lanan araştırmada 
kalp krizi riskini art
tıran nedenlere bir 
tanesi daha eklendi. 
İşte araştırmadan 
çarpıcı sonuçlar: 
Ingiliz Kalp Vakfı 
tarafından yapılarak 
Toplum Sağlığı ve 
Epidomolaji 
Dergisi'nde yayım
lanan araştırmada 
yalnız yaşayan insan
ların kalp kirizi 
geçirme riskinin 
diğerlerine göre ik i 
kat daha fazla olduğu 
tespit edildi. 
Araştırmada yalnız 
yaşayan 60 yaşın 
üzerindeki kadınlar 
ve 50 yaş üzeri erkek
ler kullanıldı. Bu kişil
er seçilirken yaşam 
koşullarının kalp krizi 
riskini artıran 
unsurlar taşımasına 
dikkat edildi.Örnek 
olarak sigara alışkan
lığı olanlar veya 
dietine dikkat

etmeyenler gibi. 
Aarhus Sygeus Üver- 
sitesi'nin yürüttüğü 
araştırmalarda 
Aarhus bölgesinde 
yaşayan 138.000 kişi 
hedef kitle olarak 
seçildi. 2000 ve 2002 
yılları arasında 
gerçekleşen araştır
mada benzer 
koşullarda yaşayan 
646 kişinin kalp has
tası olduğu, kalp krizi 
geçirdiği ya da her
hangi bir kalp sorunu 
nedeniyle öldüğü 
gözlemlendi.
Bu kişilerin ortak 
yönü yalnız yaşa
maları idi. Bu kişil
erdeki diğer ortak 
yönler ise sigara 
içmek, obezite ve 
kolestrol olarak belir
lendi. Boşanmış 
kadınlarda da kalp 
krizi riskinin çok 
olduğu görüldü. 
Araştırmada kalp 
hastalığı riskini azal
tan faktörler ise bir . 
partnerle yaşamak, 
yüksek eğitim düzeyi 
ve bir işi olmak gös
terildi.

'seterine hazıriıfd

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa1,’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
—' . . .   ■

20 Temmuz 2006 Perşembe 
GEMLİK ECZANESİ

D. Subaşı Mh. Şehit Cemal 
Sok. No: 2 GEMLİK

KÜLTÜR
DERSANELERİ kû™ K0LEJİ

İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarılaş (OKS): 22315 15
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 71353 51

Gemlik (OKS): 514 00 10 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (ÖSS) 512 34 34
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

■HB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Sm

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2497 

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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O S

OSS'de ki Başarımız 
Davam Ediyor

Efî Puanı: 348,468 Efi Pa;n| :337,3ı 7
EH Gemlik 2.sİ Türkiye 671.sİ - 1V,s; eh Gemlik 3.su Türkiye 1932.1i

ÖZEL GEMLİK
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ

. 2006-2007 Öğretim Yılında ÖSS Hafta İçi Öğrencilerine Tam Gün Eğitim Fırsatı

fidres: Eski Pazar Cd. fi.Semiz İs Merkezi No:6/2 Gemlik

TEL: 514 68 00- 514 75 57 - 514 32 84

ı
*

3.su


iti

|KF mİ

Aykent İlköğretim

AYKENT

kayıtları

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahceler 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

—__ J ğatfrH t
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,
TEllçilKDlui Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

/'birey
Jr ® dergisi DERSHANESİ

bire bir [
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gûrçay İş Mrk. Nq:36 Tel: 514 15 15 GEMLİK 
e-mail: bursa@birey.com■21 Temmuz 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

AKPİlçşBaşkanı Enver Şahin Çevre Yolu’nda sinyalizasyon çalışmalarının başladığını belirterek, basında çıkan haberleri değerlendirdi

“Çevre Yolu esnafı mağdur olmayacak”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çevre Yolu...
Çevre Yolu güncelliğini koruyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberle 

Çevre Yolu’nda tretuar ve yaya kaldırımı çalış
malarının başladığını duyurmuştuk.

Sonra bir başka gazete de Çevre Yolu 
halkının çalışmalardan memnun olmadığını ve 
mağdur olacaklarını yazdı.

Çevre Yolu’nda düzensizlik can alıyor.
Ard arda meydana gelen kazalar çevre 

halkının da tepkisine neden oldu.
Böylece Büyükşehir’e tabandan gelen 

baskılarla bu -yol üzerinde bir düzenlemeye 
gidiliyor.

Önce yayaların gelip gideceği yerler düzene 
sokuluyor.

Ardından en önemlisi olan sinyalizasyon 
işinin geleceği en yetkili ağızlardan duyurulu 
yor.

Bunun da yetmeyeceği belli. Çevre Yolu’nda 
karşıya geçişler belli olmalı ve yaya geçiş çizgi
leri çizilmeli.

Kısa zaman projeleri bunlar olabilir. Ancak 
bir üst geçit soruna daha ciddi çözüm olacağı 
kanısındayım.

Çevre Yolu’nda kış ve yaz aylarında trafik 
akışı çok ğeğişiyor.

Yazın yazlıklara giden ve gelen araçlar 
bölgede ciddi tehdit oluşturuyor.

Atılan adımları olumlu buluyoruz. Esnaf 
hemen tepki koymasın. Giden canlar mı önemli 
yoksa birkaç kuruş fazla kazanmak mı?

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, ağzından çıkmayan sözleri söylemiş gibi 
yazılmasına tepki gösterdi. “Çevre Yolu halkı bize tepki göstermiyor, 
destek oluyor.” diyen Şahin, halkın beklentisine cevap verdiklerini söyledi.
Çevre Yolu’nda 
Büyükşehir Belediye 
si parafından 
başlatılan yaya 
kaldırımı ve tretuar 
çalışmalarından 
çevre esnafının 
mağdur olmadığını, 
kendilerime destek 
verdiğini söyleyen 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, yakında 
sinyalizasyon çalış 
malarının da başla
yacağını bildirdi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Bursa’da lastik çetesi 
harekete geçti

Bankadan çıkan şahısları takibe alan 
ve araçlarının lastiklerini patlatıp, 
sürücünün lastik değiştirmeye çalıştığı 
sırada hırsızlık yapan çete uzun bir 
aradan sonra yeniden ortaya çıktı. 
Dün çetenin ağına düşen tornacının 
içinde 4 bin 500 YTL para ile 45 bin 
YTL’lik çek ve senedin bulunduğu 
çantası çalındı. Haberi sayfa 4’de

Kemal Demirel; “Önce 
çiftçinin yüzü gülecek” 
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
Türk köylüsünün yüzü gülmeden kim 
senin yüzünün gülemeyeceğini söyle
di. Bursa Gündoğru Mahallesi’nde 
vatandaşlarla sohbet eden Demirel, 
“Köylü milletin efendisidir. Sizleri unu
tanları siz de sandıkta unutun. Bizim 
iktidarımızda çiftçinin yüzü adam 
gibi gülecek” dedi. Haberi sayfa 5’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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® Buluşma
K9 Gürhan ÇETİNKAYA

Teksas mıyız?
Gemlik Zeytiniyle ünlenen bir kent.
Ancak Gemlik’i Türkiye’ye tanıtan bir ünü 

daha var..
“Küçük Teksas”
Son derece haksız bir yakıştırma demek 

istiyor insan..
Ama..
Diyebiliyor mu?
Ne yazık ki..
Bindiğimiz dalı kestik.
Doğanın Gemlik’e verdiği nimetleri iyi 

değerlendiremedik.
Çıkar aracına dönüştürdük.
Gelen yerli ya da yabancı turistlere doğru 

yaklaşmadık.
Yaklaşamadık.

Yaklaşana engel olduk.
Kumlasıyla, Kurşunlusuyla, Narli’ya dek 

uzanan kıyı şeridiyle bir doğa cennetinin 
değerini bilemedik. 1

Siyah elmas Zeytin’e hak ettiği önemi ver
medik.

Dönem içinde Gemlik’e akan kaynakların 
pınarını kuruttuk.

İyi mi ettik..
Ne yaptığımız ortada..
Sevgili Etem Özdemir duyarlı hemşerimiz.
Yazdığı mektubunda iyi bir noktaya dikkat 

çekiyor, ve içimizde kanayan yaramızı dışa 
vuruyor:

“Gemlik Körfez Gazetesi’ne de mail 
attığım için aynı şeyleri söylemeyeceğim .. 
Ama tüm haber bültenlerinde ve gazetelerde 
yayımlanan cinayet haberine hiç kimseden 
tepki gelmemesine şaşırıyor ve üzülüyorum.

I Siz çok iyi bilirsiniz ki eskiden çevre iller* | 
den gelen yerli turistleri Kumla ve Karacaali I 
de dövmekle övünen bir millet idik.

Sonra gelmiyorlar diye biz dövündük. I
Gemlik adı Teksas oldu sevindik mafya ile j 

özdeşleşti gurur duyduk. 80 öncelerinin kur* 
tülmüş mahalleleri var iken şimdi gece saat 
22:00 den sonra sokağa çıkmak yürek istiyor.

Gemlik ile ilgisi olmayan bir cinayet sanki 
ilgisi varmış gibi Gemlik’e mal ediliyor ama 
ne esnaflarımızdan veya oda temsilcilerinden 
ne de siyasi parti temsilcilerimizden bir açık
lama yapılmıyor

Her sene gelen yerli ve yabancı turist 
sayısında belirgin düşüklükler var iken bir de 
Gemlik’in adının böyle olaylar ile anılması 
çok üzücü..

Tıpkı Susurluk gibi Sivas olayları gibi 
yaşanan olaylar ile ön plana çıkması duyarsı
zlığımızın tepkisizliğimizin ifadesidir.

Sevgi ve saygılarımı sunarım .”
Teşekkürler Özdemir.
Hem duyarlılığınız için..
Hem de önemli bir konuya dikkatimizi 

toplamamıza yardımcı olduğunuz için.
Umarım hep birlikte amacımıza ulaşırız.

Bir şairin “Türkiye 
Sevdası” ilgi görüyor
Seyfettin SEKERSÖZ
Anadolu Yayıncılar 
Birliği ile Dünya 
Şairler ve 
Şiirsevenler Derneği 
öncülüğünde 
Türkiye genelinde 
geleneksel olarak 
tertiplenen, birçok 
kişi ve gönüllü kuru
luşun katkılarıyla 
gerçekleştirilen 
Türkiye konulu "10. 
Hikmet Okuyar Ödül
lü yarışması"na 
gönderilen şiirlerden 
oluşan Türkiye 
Sevdası isimli 
Turizm Kültür Sanat 

| eserinin tanıtımç 
I için 18 Temmuz 2006

Salı günü Marmara 
denizinde imza 
günü yapıldı. 
Türkiye Sevdası'nın 
tanıtımı maksadıyla 
Marmara Bölgesi’nde 
çalışmalara başlayan 
llesam üyesi ve 
Şüsiyad Başkanı 
Gazeteci Şair Yazar 
Hikmet Okuyar, 
dün yaptığı tanıtım 
açıklamasından 
sonra Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
de ziyaret ederek 

■ Türkiye Sevdası 
isimli kitabım 
hediye etti.
Armutlu'dan Unsal 
Kaptan Gezi Gemisi 
yolcularıyla denize 
açılan Hikmet 
Okuyar, Marmara 
Denizi’nde imza 
günü yaptı.
Sanatseverlere ilginç 
ve ciddi bir proje 
olarak hazırlanan 
Türkiye
Sevda sı'm tanıtım 
imzalı olarak 
armağan eden

Okuyar, Kuçuk 
Kumla Belediyesi ni 
de ziyaret ederek 
kitabını burada 
kendisine büyük 
yakınlık gösteren 
çalışanlara kitabını 
armağan etti.
Yayın ekibiyle 
birlikte tanıtım 
çalışmalarını 
Marmara ve Ege 
Bölgesi’nde 
sürdüreceklerini, 
eserin kapsama 
alanını genişletme 
çalışmalarının da 
devam ettiğim 
bildiren Hikmet 
Okuyar, "Türkiye 
Şiirlerle Tanıtılacak" 
diyerek tertiplenen 
yarışmaya 
"Anadolum Memle 
ketim Sevdalım" 
şiiri ile Balıkesir'den 
katılıp Marmara 
Bölgesi’ne Türkiye 
üçüncülüğü 
kazandıran ve 
ödülünü 29.0&.2006 
tarihinde Şebinka 
rahisar kalesinde

düzenlenen tnr 1UU 
alan Eğitimci Ş.>'r 
Ali Uygun’u 
Altınoluktaki 
yazlığında ziyaret 
edeceğini söyledi. 
Görev yaptığı: 
yerlerden biri olan 
Şebinkarahisar 
olan Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
bir hemşehri 
olarak ziyaret eden 
Gazeteci Yazar 
Şair Hikmet 
Okuyar, denizde 
gerçekleştirilen

'mza gününde 
sanatseverlerin 
gösterdiği yoğun 
ilginin kendisini 
çok duygu
landırdığını 
ifade etti.
Hikmet Okuyar, 
"XI. Hikmet 
Okuyar Ödüllü 
Şiir yarışması" 
konusunun 
"İlimiz ve ilçeleri" 
olduğunu, yarışma 
şartnamesinin de 
hazırlanmakta 
olduğunu duyurdu.

ABONE OLDUNUZ MU?
I mO|İ m ABONE OLUN
BHMI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■ OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

SATILIK DAİRE

KÖRFEZ 
REKLAM

İstiklal Cad.Bora Sok. 
No : 3/B GEMLİK (Akbank 
aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 
Fax : 513 35 95

GEMLİK-MANASTIR KUMLA YOLU ÜSTÜ 
DEMİRKENT SİTESİ 

C-BLOK, 4 NCÜ KAT 3 +1 ODALI, 
GENİŞ BALKONLU KALORİFERLİ, 

ÇELİK KAPILI, ASANSÖRLÜ, 
DENİZE NAZIR DAİRE GÖÇ NEDENİYLE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel: 512 20 24 
(0.536) 359 62 36

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KP İlçe Başkanı Enver Şahin Çevre Yolü-nda sinyalizasyon çalışmalarının 
başladığını belirterek, basında çıkan haberleri değerlendirdi

“Çevre Yolu esnafı Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hbtmail.com

\ -'*1W I www.ozcanvural.sayfasi.com

mağdur olmayacak”
l Ih -lıl. ... J I I U l । ................... ...................................................................................... .... .

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, ağzından çıkmayan sözleri söylemiş gibi 
yazılmasına tepki gösterdi. “Çevre Yolu halkı bize tepki göstermiyor, 
destek oluyor.” diyen Şahin, halkın beklentisine cevap verdiklerini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çevre Yolu'nda 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından başlatılan 
çalışmalarda geç 
kalındığı ve yol 
boyundaki esnafın 
mağdur edildiği 
yolundaki 
eleştirilere sert 
tepki gösteren 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
"Biz yol boyundaki 
esnafın isteğini 
ve halkımızın 
beklentilerine 
cevap veriyoruz. 
Buradaki esnaf 
kesinlikle mağdur

I olmâyac.ık" dedi 
Yapılan projelerde 

i yolun kenarının 
। parmaklık ile 

çevrilmek istendiğini 
ı vurgulayan Şahin, 

Karayolları ve
i Büyükşehir 

yöneticileriyle 
yapılan görüşme 
sonrasında orta 
refüjün çitlerle 
kapatılıp yol 
kenarlarının ise 
geçişlere 
açılacağını söyledi. 
Yol boyunca belir
lenen yerlerden geçiş 
verileceğini söyleyen 
Şahin, "Esnafın önü 
kesinlikle kapanma 
yacak, yol kenarında 
iki metrelik yürüyüş 
bandından sonra 
işyerlerine girişler 
verilecek, alışverişini 
yapan araç yeniden 
anayola çıkabilecek. 
Çevre yolunda iş 
yapan esnafımız 
kesinlikle mağdur 
edilmeyecektir.
Biz verdiğimiz söz
lerin arkasındayız 
ve sözümüzü 
tutuyoruz" dedi. 
Halkın istemediği 
hizmete her 
zaman müdahale 
edeceklerinin 
altım çizen Şahin, 
çevre yolunda 
esnaf ve vatandaşın 
istediği şekilde

düzenleme yapıla
cağını söyledi. 
AĞZIMIZDAN 
ÇIKAN YAZILSIN 
Bölgede yaşayan 
esnaf ve vatan
daşların kendilerine 
teşekkür ederken 
yapılan eleştirilerin 
aksi yönde 
algılanmakta 
olmasını sert bir 
dille eleştiren 
Enver Şahin, 
"Bizim ağzımızdan 
çıkmayan sözlerin 
yazılması ve ifade 
edilmesini kesinlikle 
kabul etmiyorum. 
Halkımız burada 
ve bizlere destek 
veriyorlar, onların da 

söylemedikleri 
yazılıyor. Buna 
dikkat edilsin" 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'un 
Çevre yolu için 
"elini kıpırdatmıyor" 
sözlerinin kendisi 
tarafından söylen
mediğini belirten 
Enver Şahin, 
"Kimse Belediye 
Başkanı ile 
Teşkilatımızı 
kötü yönde 
karşı karşıya 
getirmesin.
Yapılan eleştirilerde 
yer alan sözler 
benim ağzımdan 
çıkmamıştır"

diye konuştu. 
SİNYAL LAMBALARI 
TAKILACAK 
Öte yandan olası 
kazaları önlemek 
amacıyla gerekli 
gözüken sinyalizas 
yon lambaları için de 
girişimlerin başla 
tıldığını bildiren 
Enver Şahin, Çevre 
Yolu’ndan Orhangazi 
Caddesi’ne giriş 
ile Dere Boyuna 
girişlerin bulunduğu 
yerlerle Manastır’a 
çıkıştaki kavşağa 
sinyalizasyon 
lambaları konulması 
için girişimlere 
başladıklarım 
söyledi.

Türk halkı hazır....
I

Bence ok yaydan çıktı... Hükümet 
istemese de halk’a kamu oyuna angaje 
oldu. Bundan sonra kıvırtmayı kimse 
yapamaz..

“ABD ve Irak yönetimi PKK’yı Kuzey 
Irak’tan söküp atmazsa, bunu Türkiye 
yapar.. Artık laf değil eylem noktasın
dayız..

Uluslar arası hukukun verdiği hakları 
sınır ötesinde kullanırız.”

Başbakan televizyonlarda bütün 
dünyaya, asıl Türk halkına böyle söylüyor, 
kesin tavır alıyordu...

Her gün kaldırılan şehit cenazeleri, 
kamu oyunun tansiyonunu yükseltti.

Buna İsrail’in sadece bir erinin kaçırıl
ması üzerine Filistin’e ve Lübnan’a 
girmesi, ortalığı kan gölüne döndürmesi, 
kimsenin gözyaşına bakmadan, kimseden 
korkmadan harekata devam etmesi, 
yüzlerce can alan PKK karşısında sessiz 
kalamayacağını halk bağırarak iktidara ve 
hükümete duyurdu...

İsrail’in tek bir onbaşı eri için yaptığını, 
Türkiye yüzlerce ölen genç insanları, 
askerleri için niçin yapmasın?” sorusu 
gündeme gülle gibi oturdu.. Halk patlaya
cak bomba durumuna sokuldu..

Hükümetin “gereken her şeyin yapıl
ması iiçin görevli kurumlara yetki veril 
miştir” açıklaması bütün dünyaya ve 
Amerika’ya artık dönüşü olmayan bir 
yola girildiğini göstermiştir...

Geri adım, siyasi iktidarın AKP nin iç 
kamu oyunda güvenini sıtırlar, iktidardan 
alaşağı eder..

Kısaca, ok yaydan çıktı...
Üstelik ABD Büyük elçisinin gazete

cilere “Türkiye Kuzey Irakta tek başına 
harekat yapamaz” ukalalığı, tansiyonu 
daha da artırınca, Başbakan Erdoğan 
“Buna kararı Büyük elçi değil, Türk 
hükümeti verir” sözleri hükümetini daha 
da zora sokmuştur. Geri adım, bu kez 
Amerika karşısında eğilmek, korkmak gibi 
algılanacak, halk bunu asla affetmeyecek, 
her şeyin sonu olacaktır..

Türkiye’nin PKK’ya karşı olası harekatı 
konusunda verdiği sinyaller zamanlama 
olarak isabetli. Bütün dünya dikkati 
Lübnan’daki çatışmalar üzerinde top
landığı bir sırada Türkiye’nin sınır ötesi 
operasyonları için haklı olduğunu herkes 
bilmektedir..

ABD elçisinin “koşullar farklı” deme
sine gelince; tabiidir ki arada farklılıklar 
vardır, ancak temel faktörler, ve ilke aynen 
benzerdir..

Türk halkı sonu nereye varırsa varsın, 
bu harekatı desteklemekte, gerekirse her 
türlü fedakarlığa kabullenerek, bu 
belanın, pislik yuvalarının temizlenmesini 
istemektedir.

Siyaset üzerine bir çarpı işareti çizilir..
Uluslar ancak riskleri göğüsleyerek 

saygın olabilirler..

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hbtmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1, Türk Boyları Halk Oyunları 
Şenliği bu akşam yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ülkü Ocakları 
Derneği Gemlik 
Temsilciliği tarafın
dan organize 
edilen 1. Türk 
Boyları Halk Oyunları 
Şenliği bugün 
düzenlenen etkinlik
lerle yapılacak. 
Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği, Irak Türkleri, 
K.K.T.C. Makedonya, 
Yakutistan, Karaçay, 
kırım, Azerbaycan, 
Tuva Türkleri, 
Çeçenisfan ve 
Acara Folklor 
ekiplerinin katılacağı 
gösteriler bugün 
saat 18.30 da 
Bahkpazarı 
Meydanı, Ahmet 
Süren Meydanı ile 
Yunus Emre 
Çocuk Parkı 
yanında 
Halk oyunları ile 
başlayacak.
Saat 20.00 de 
İlçe Atatürk stadı 
önünden başlayacak 
şenlik yürüyüşü

İskele Meydam’nda 
son bulacak.
iskele Meydam’ndaki 
gösteriler 
saat 21.00 de 
başlarken etkinlikler 
içinde havai 
fişek gösterileri de 
yer alacak.
Ülkü Ocakları 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Durdu, 
düzenledikleri 
şenlik ile Türk 
dünyasının 
ilçemizde bir 
araya gelmesini 
sağlayarak 

kaynaşmasını 
hedeflediklerini 
belirtirken, 
Gemlik'te yaşayan 
her kesin bu 
şenliğe davetli 
olduğunu söyledi. 
Geleneksel olarak 
bu şenliği her yıl 
düzenlemek 
istediklerini belirten 
Durdu, şenliğe 
katkıda bulunan 
Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği yöneticile 
rine de ayrıca 
teşekkür etti.

Bursa’da lastik çetesi 
harekete geçti

Bankadan çıkan şahısları takibe alan ve 
araçlarının lastiklerim patlatıp, sürücünün lastik 
değiştirmeye çalıştığı sırada hırsızlık yapan çete 

uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı.
Konya'dan oto 
malzemeleri pazarla
mak için geldiği 
Bursa'da, aynı 
yöntemi uygulayan 
bir çetenin ağına 
düşen tornacının, 
içinde 4 bin 
500 YTL para ile 
45 bin YTL'lik çek ve 
senedin bulunduğu 
çantası çalındı. 
Bursa'da geçen 
yıl üst üste yaşanan 
"lastik çetesi 
hırsızlıkları", 
sokak timlerinin 
aylar süren takibinin 
ardından 3 ayrı 
şebekenin yakalan
masıyla son bulmuş
tu. Uzun süre 
böyle bir olayın 
yaşanmadığı 
Bursa’Cla, aynı 
olay bugün Küçük 
Sanayi Sitesi'nde 
yeniden yaşandı. 
Emniyet 
Mudurlugü'nden 

alınan bilgiye göre 
olay, dün saat 14.30 
sıralarında Küçük 
Sanayi Sitesi'ndeki 
Nilüfer Ticaret 
Merkezi'nde meydana 
geldi. Konya'da 
tornacılık yapan 
İsmail Çelikkol, oto 
malzemeleri pazarla
mak için Bursa'ya 
geldi. Öğle saat
lerinde Küçük Sanayi 
Sitesi'ndeki bir banka 
şubesine giden Çelik 
kol, buradaki işlem
lerini tamamladıktan 
sonra 42 NB 719 pla 
kah kamyonetine 
bindi. Bu arada hırsız 
lık çetesi elemanları 
Çelikkol'uh park ha' 
lindeki aracının teker
leğini kesmişlerdi. 
Çelikkot tekerleğin 
patlak olduğunu fark 
ederek yakındaki bir 
lastikçiye gitti.
Burada yedek lastik 
takıldıktan sonra bir 

müşterisinin yanına 
giden İsmail 
Çelikkol, aracının 
ön koltuğunda bulu
nan ve içeri sinde 
yaklaşık 4 bin 500 
YTL para ile 45 bin 
YTL'lik çek ve 
senedin bulunduğu 
çantasının olmadığını 
fark etti. Durumu 
hemen polise bildiren 
Çelikkol, yaşadığı 
şoku uzun süre 
üzerinden atamadı. 
Polis ekipleri bölgede 
çok detaylı bir araş 
tırma başlatırken, 
herhangi bir sonuç 
elde edilemedi. Bu 
arada çantanın çalın 
dığı otomobilde titiz 
bir parmak izi çalış
ması yapan polis 
ekipleri, kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızların yakalan
ması için çok 
yönlü soruşturma 
başlattı. BHA

g®I İMİ EALABALIK \rl CIb tesisleri BM NOSTAFÂ ÛIALP EM'M I

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

1

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 nf SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
_ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan.
______________ ________ Önünde 115 m2 Bahçeli . _______ _______

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP

£ 
i
ı

5 Umurbey'de 12 dönüm arazi pjj <ia 04 il

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta İ6İ . 513 24 74 r3Xİ 514 10 21 I
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Gençlik Kampı’nda Bocce rüzgarı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
bu yıl 6.sı düzenle
nen Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’na 
katılan gençler, 
bir çok etkinliğin 
yanında yeniliklerle 
de tanışma imkanı 
buldular.
Kamp süresince 
kültürel, sanatsal ve 
sportif birçok etkin
liği izleme ve yerinde 
görme fırsatı bulan 
gençler, Türkiye’de 
yeni tanınan bir spor 
dalı olan Bocce’yi de 
öğrenme fırsatı bul
dular. Türkiye Bocce 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilciliği Bocce 
antrenörleri tarafın
dan özel olarak ve 
rilen kursta gençlere 
Bocce sporu öğretil
di. Kursları ilgiyle 
izleyen ve kısa 
sürede öğrenen 400 
kent gönüllüsü genç, 
Bocce’yi öğrenir 
öğrenmez hünerlerini 
sergilemeye başladı. 
Tüm gün kıyasıya 
yarışan gençler hem 
eğlendi, hem de yeni 
bir spor dalı olan 
Bocce’yi öğrenmenin 
mutluluğunu yaşadı.

BURFAŞ’ın organi 
zasyonu ile Kentlilik 
Bilinci, Türkçe Dil 
Sevgisi gibi önemli 
dersleri gören, 
Bursa, Çanakkale ve 
İznik Kültür-Tarih 
Gezileri ile Uludağ 
Çevre Gezisi saye 
sinde her yeni gün 
farklı bir etkinliklerle 
buluşan gençler, 
kampın hiç bitmeme 
sini istediler. Kampta 
zamanın nasıl geçti 
ğinin farkında olma 
dıklarını söyleyen 
gençler, yeni 
edindikleri dostluk
larının ise ömür boyu 
süreceğini belirttiler. 
BURFAŞ’ın 

organizasyonu iüe 
Kentlilik Bilinci, 
Türkçe Dil Sevgisi 
gibi önemli dersleri 
gören, Bursa, 
Çanakkale ve İznik 
Kültür-Tarih Gezileri 
ile Uludağ Çevre 
Gezisi sayesinde her 
yeni gün farklı bir 
etkinliklerle buluşan 
gençler, kampın hiç 
bitmemesini istediler. 
Kampta zamanın 
nasıl geçtiğinin 
farkında olmadık
larını söyleyen 
gençler, yeni 
edindikleri dostluk
larının ise ömür 
boyu süreceğini 
belirttiler.

Kemal Demirel; “Önce 
çiftçinin yüzü gülecek”
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Türk 
köylüsünün yüzü 
gülmeden kimsenin 
yüzünün gülemeye- 
ceğini söyledi. 
Gündoğdu 
Mahallesi’nde 
vatandaşlarla sohbet 
ederek sorunlarını 
dinleyen CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, 7 aylık 
tedavi sonrasında 
tekrar köy ve 
mahalle gezilerine 
başladı. II Başkanı 
Abdullah Özer ve 
beraberindeki 
partililerle 
Gündoğdu 
Mahallesi’nde 
partiye 80 üye 
katılımı için 
düzenlenen törende 
bulunan Demirel, 
TBMM’ne çiftçinin 
sorunlarının çözümü 
için en çok soru 
önergesi veren 
milletvekillerinden 

biri olduğunu ifade 
etti. Tedavisi 
boyunca kendisini 
yalnız bırakmayan 
BursalIlara teşekkür 
eden Demirel, 
"Doktorlarım yatıp 
istirahat etmemi ve 
konuşmamamı 
söylüyor. Memleketin 
bu kadar sorunu 
varken ben yatağım
da rahat yatamam" 
diye konuştu. 
Gündoğdu'nun 
başlıca gelir kay
naklarından zeytin 
ve incir konusunda 
belirsizlik olduğunu 
belirten Demirel, 
binbir zahmetle 
üretilen bu ürünlerin 
gerçek değerinin 
bulması için 
hükümetin çaba 
göstermesini istedi. 
Kurtuluş savaşında 
10 milyon Türk 
insanının tamamına 
yakınının çiftçi 
olduğunu kaydeden 
Kemal Demirel,

Atatürk'ün 'Köylü 
milletin efendisidir' 
sözünü hatırlatarak, 
"İçinde bulunduğu
muz ortamda 
köylü milletin 
efendisidir 
diyemeyiz. Afet 
olduğunda, iyi ve 
kötü gününüzde 
arkanızda olması 
gereken hükümet 
nerede? Diğer siyasi 
partiler sizlere 
seçimden seçime 
geliyor. Sizleri 
unutanları siz de 
sandıkta unutun. 
Bizim iktidarımızda 
çiftçinin yüzü adam 
gibi gülecek" dedi. 
Seçimden sonra 
400'den fazla 
köy ziyaretinde 
bulunduğunu 
anlatan Demirel, 
33 yıldır da CHP’nin 
çatısı altında 
siyaset yaptığını ve 
çizgisini hiç 
değiştirmediğini 
vurguladı.

NOINOK
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR 
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

^775 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

REGAL3600DM® 
gDTOOYMAtKI

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com 

isim@firmaniz.com
www.gemlikkorfezgazetesi.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

haiiiaii ba 11 maiba ıtfi ba Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikweb.com
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Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, "Kamuya ait 
sağlık kuruluşlarını 
Sağlık Bakanlığı 
çatısı altına 
topladığımızdan bu 
yana 1.5 yıla yakın 
bir zaman geçti. Bu 
sürecin devamı ise 
kamuya ait sağlık 
kuruluşlarının özerk 
işletmeler haline 
dönüştürül
mesidir" dedi. 
Bakan Akdağ, 
Sirkeci'deki World 
Park Otelde 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
"Sağlıkta Dönüşüm 
Programı"nın 
dinamik bir süreç 
olduğuna dikkat 
çekerek, ülkenin 
şartlarına uygun 
bir modeli uygula
maya koyduklarını 
söyledi. Programda 
başlatılan uygula
maların değiştirildiği, 
zaman zaman da bu 
uygulamalardan geri 
dönüldüğüne de 
işaret eden Recep 
Akdağ, şunları 
kaydetti:
"Ana yoldan 3.5 yıldır 
hiç ayrılmadık. Bütün 

vatandaşlarımızın 
istifade edebileceği, 
yoksulların prim
lerinin devlet tarafın
dan ödendiği bir 
Genel Sağlık 
Sigortası, 2007 Ocak 
ayından itibaren 
yürürlüğe girmiş ola
cak. Kamuya ait 
sağlık kuruluşlarının 
bir elden yönetildiği 
bir sağlık sistemi var. 
Kamuya ait sağlık 
kuruluşlarını Sağlık 
Bakanlığı çatısı altına 
topladığımızdan bu 
yana 1.5 yıla yakın 
bir zaman geçti. Bu 
sürecin devamı ise 
kamuya ait sağlık 
kuruluşlarının özerk 
işletmeler haline 
dönüştürülmesidir. 
O zaman Sağlık 
Bakanlığı, rehberlik 
yapan, genel kuralları 
koyan, kalite değer

lendirmeleri yapan ve 
denetlemeler yapan 
bir bakanlık olarak 
yoluna devam ede
cek." 
Akdağ, pilot uygula
masına Düzce'de 
başlanılan "Aile 
Hekimliği" uygula
masının da, bu yılın 
sonunda aralarında 
Samsun ve İzmir’in 
de aralarında bulun
duğu 10 ilde daha 
başlayacağını bildir
di. İstanbul'da 
pratisyen hekim ile 
hemşire ve ebe 
sayısının düşük 
olduğunu da kaydet- 
den Recep Akdağ, 
pratisyen hekimlerin 
İstanbul'a gelmek 
istemediğini 
belirterek, "Gerekirse 
İstanbul için mecburi 
hizmet de yapacağız" 
diye konuştu.

Yalova’da mali operasyon
7 polis gözaltında I

Yalova'da düzenle
nen Mali Şube 
Operasyonu 
kapsamında, 
İstanbul'da da 
7'si polis 10 kişi 
gözaltına alındı. 
Yalova Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'nın 
talebiyle düzenlenen 
operasyon 
kapsamında, 
İstanbul'da da biri 
bayan 7'si polis 
10 kişi, 
Mali Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından gözaltına 
alındı. Şahısların 
henüz sorgularının 
yapılmadığı, 
haklarında savcılığın 
vereceği talimat 
kapsamında işlem 
yapılacağı belirtildi. 
Yurt dışından 
Türkiye'ye gelen 
yabancı uyruklu 
bazı işçilerin çalışma 
sürelerinin yasal 
olmayan işlemlerlp

‘Gemlik Körfez' internetle www.gemlikkorfezgazetesi.com

uzun gösterildiği 
yönündeki iddiaya 
ilişkin, Yalova 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı, 
"çıkar amaçlı suç 
örgütü kurmak"

suçlamasıyla 
soruşturma başlat
mıştı. Soruşturma 
kapsamında 
4'ü kamu görevlisi 
15ı kişi gözaltına 
alınmıştı.

Vn il lan t ™ “GAZ ısı SAN'w W■ ■ ■ Mil ■ H(jSEY|N (JLUKAYA .C()NEYTDEMİRL|0RTAKL|Ğ|
GEMLİK ANA BAYİİ

Isıtma, sıcak su w 
kontrol cihaalannûa 
ÜDtR ®

► DOĞALGAZ 
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 
► RADYATÖR 
► SPLİT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

A

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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600 milyon insan zıpladı
TEMA Vakfı üyeleri 
"20 Temmuz Zıplama 
Günü" etkinlikleri 
kapsamında 
dünyanın yörüngesini 
değiştirilebilme 
ihtimali üzerine 
dün zıpladı.
TEMA Vakfı üyesi 
yaklaşık 30 kişilik 
grup, bilim 
adamlarının en az 600 
milyon insanın aynı 
anda zıplaması 
durumunda, dünyanın 
yörüngesinin 
değişebileceğini 
iddia etmesi üzerine 
TEMA Vakfı önünde 
zıpladı. Ellerinde 
üzerinde 
"Topraklarımız 
gidiyor, el koyun" _ 
pankartları taşıyan 
grup üyeleri, Kuzey 
yarım kürede 25 ayrı 
ülkede, Türkiye'de ise 
Ankara, Şanlıurfa, 
Afyon gibi şehirlerde
ki gruplarla aynı anda 
zıplamaya başladı. 
Dünyanın yörün
gesinin değişmesiyle 
birlikte küresel ısın
manın son olabileceği 
ihtimali üzerine saat

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 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.

13.39.13'te zıpladı. 
Konuyla ilgili 
açıklama yapan 
TEMA Vakfı Genel 
Müdürü Doktor 
Üygar Özesmi, 
"TEMA Vakfı'nın 
iklim değişikliği 
konusundaki 
çalışmaları devam 
ediyor. Bunlardan 
biri ağaçlandırma 
çalışmaları. Bugün 
ise biz küresel iklim 
değişikliğine bir 
katkı sağladık.
Sürdürülebilir tarım 

politikaları çok önemli 
biz de bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Siz 
toprağa ne kadar az 
zarar verirseniz, 
toprak daha verimli 
olur ve topluma 
katkısı olur. Aynı 
anda yörüngede 
insanlar zıplarsa 
küresel ısınmanın 
değişeceği 
belirtiliyor. Teorik 
olarak bilim 
adamlarının 
söylediğine göre 
bu mümkün ama 

bunun sağlandığına 
inanmıyorum.
Zaten böyle 
dramatik bir şey 
yapmadan önce 
düşünmek gerekir. 
Biz zıplamaya iklim 
değişikliklerine 
dikkat çekmek için 
devam edeceğiz. 
Saat ve tarihin 
anlamı ise 
Tüm dünyada 
senkrizasyonu 
sağlamak için bu 
zaman dilimi 
seçilmiş" dedi. 
Kaynak Geliştirme 
ve Halkla İlişkiler 
Bölüm Başkanı 
Yeşim Beyla ise, 
"600 milyon insan 
dünyada bir anda 
zıplayarak iklim 
değişikliği ve 
küresel ısınmayı 
fırsat yaratmayı 
amaçlıyordu. Biz 
Türkiye olarak bu 
projede yer aldık. 
Bundan sonraki 
yıllarda da bu 
uygulamayı 
yaygınlaştırmaya 
devam edeceğiz" 
ifadelerini kullandı.

Toplum psikolojisinin 
bozulması kazaları 

arttırıyor
Trafik Kazaları Yardım 
Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Rıdvan Ege, 
ekonomik sıkıntılar, 
dolardaki artış, 
Güneydoğu'daki terör 
olayları gibi toplum
sal rahatsızlıkların 
tedirginlik yarattığını, 
yükselen hava sıcak
lıkları ve tatil psikolo
jisinin yanı sıra 
toplum psikolojisinin 
bozulmasının da 
trafik kazalarının 
artmasına neden 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Ege, 
Türkiye’de taşı
macılığın yüzde 98'ini, 
kara taşımacılığının 
oluşturduğuna dikkati 
çekerek, hiçbir ülkede 
kara taşımacılığı oranı 
nın bu kadar yüksek' 
olmadığını belirtti. Bu 
durumun karayolların- 
daki trafik yükünü 
çok artırdığını ifade 
eden Ege, kazaların 
bir diğer nedenini ise 
Türk insanın atak 
oluşu, üstünlük duy 
gularını fiziksel ve 
maddi güçleriyle 
göstermek istemesi 
nin oluşturduğunu 
söyledi.
Ege, Türk insanın 
direksiyon başına 
geçtiği zaman adeta 
bir canavara dönüş 
tüğünü öne sürerek, 
"Kabadayı bir milletiz. 
'Biz' demeyi bilmeyiz. 
Direksiyonun başına 
geçince canavar 
kesiliyoruz. Bütün 
bunlar öncelik duy
gusundan kay
naklanıyor. Gösterişi 
çok seviyoruz"

diye konuştu. 
Türkiye'de radar ve 
polis sayısının 
yeterli olmadığını 
savunan Prof. Dr. 
Ege, araç sayısı 
Türkiye'deki kadar 
olan Ingiltere'de 
Türkiye'den 4 kat 
daha fazla trafik 
polisinin görev 
yaptığını belirtti. 
Duble yollar yapıl
masının sevindirici 
olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Ege, ancak 
kesişme yolları ve 
dinlenme parklarının 
yapılmadığını kaydet-. 
ti. Araç sayısının 
geçen seneye göre 
yüzde 7-8 arttığını, 
buna karşılık kaza 
sayısındaki artışın 
yüzde 15’i bulduğunu 
belirten Ege, 
ölümlerde ise bir mik
tar azalma gözlendiği
ni vurguladı. 
Ölümlerin karayolun
da kaza anında, has
taneye götürülürken 
ve hastaneye yattık
tan sonra olduğunu 
ifade eden Ege, kaza 
anında ölümlerde 
artış olduğunu, 
ancak hastaneye 
götürülürken ölüm*, 
lerde azalma 
olduğunu anlattı. 
Trafik kazalarında 
bu kadar yüksek 
oranda can kaybı 
yaşanmaması için 
herkesin ilk yardımı 
öğrenmesi gerektiğini 
belirten Ege, emniyet 
kemeri kullanım 
oranının da mutlaka 
artırılması gerektiğini 
vurguladı.

ELEMAN ARANIYOR
PERDE RAYI TAKABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
ÖZLEM MEFRUŞAT
Tel : 513 30 83

TOMEKAY ELEMAN ARANIYOR
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 Ş5 30 
Fax: (0.224) Ş15 65 18

Polikliniğimizde çalıştırılmak 
üzere HEMŞİRE ve ATT’ler 

alınacaktır.
İrtibat Tel : 513 21 22

514 10 80



21 Temmuz 2006 Cuma Sayfa İq

Karayemiş yaşlanmayı geciktiriyor
Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ali 
İslam, karayemişin, 
antioksidan özel* 
ligiyle yaşlanmayı 
geciktirdiğini söyledi. 
Doç. Dr. İslam, 
halk arasında 
"taflan" olarak da 
bilinen karayemiş 
meyvesinin en iyi 
Karadeniz bölgesinin 
sahil kuşağında 
yetiştirildiğini 
belirtti. Karayemişin 
yaprağı, çekirdeği 
ve meyvesinin kul
lanıldığını ifade eden

Doç. Dr. İslam, 
"Meyvesi taze 
olarak tüketilir. 
Ayrıca reçel, pekmez, 
tuzlama, turşu ve 
kurutularak da 
değerlendirilir.
Tokluk hissi verdiğin
den, diyet yiyeceği 
olarak kullanılır.
Pasta, kek, bisküvi ve 
özellikle komposto
lara aroma ve tat 
vermek için kul- 
lanılır"dedi.
Karayemişin bazı* 
ilaçların yapımında 
katkı maddesi olarak 
da kullanıldığını kayd
eden Doç. Dr. İslam, 
meyveleri üzerinde

yapılan çalışmalarda 
karayemişte 
minerallerin ve 
antioksidan 
maddelerin bol 
miktarda olduğunun 
tespit edildiğine 
dikkati çekerek, 
"Karayemişteki 
antioksidanlar, 
alzheimer, diyabet, 
doku ve cilt 
hastalıklarına karşı 
ve vücuttaki hücre 
yenilenmesi ile 
kansere karşı 
etkilidir. Karayemiş, 
antioksidan özel- 
Jidiyle yaşlanmayı 
■geciktirir" diye

U konuştu.
11__ s_______________

GEMLİK ÜLKÜ OCAKLARI’NIN ORGANİZASYONU ve 
GEMLİK HALK DANSLARI FOLKLOR DERNEĞİ’NİN KATKILARIYLA 1. TÜRK BOYLARI - - - - - - - - - - - - - -ı Jfe- — • ı w ı

HALK OYUNLARI ŞENLİĞİ

Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz 
TÜRK BOYLARI HALK OYUNLARI SENLİĞİ'% i

tüm Gemlik halkı davetlidir.
GEMLİK ÜLKÜ OCAKLARI

KATILIMCILAR
Gemlik Halk Dansları 

Folklor Derneği 
Irak Türkleri 

K.K.T.C.

Makedonya 
Yakutistan 

Karaçay 
Kırım

Azerbeycan 
Tuva Türkleri 
Çeçenistan 

Acara

PROGRAM
Tarih : 21 Temmuz 2006 Cuma günü
Saat : 18.30
Balıkpazarı Meydanı, Ahmet Süren Meydanı, Yunus Emre
Çocuk Parkı yanında Halk Oyunları Gösterileri
Saat 20.00
Gemlik İlçe Atatürk Şehir Stadyumu önünden başlayıp
İskele Meydam'nda son bulacak "Şenlik Yürüyüşü”
Saat : 21.00
İskele Meydanı Festival Alanı nda Arif Nazım’ın sunumuyla
Halk Oyunları Şenliği ve havai fişek gösterisi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM : (0.542) 726 18 23

BAYAN HASTAYA BAKACAK 
BAYAN HASTA BAKICI 

ARANIYOR
Mür. Tel : 513 26 10
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mevsimi ve
kulak iltihabı

Kocaeli'nin Gebze 
llçesi'nde bulunan 
Anadolu Sağlık 
Merkezi (ASM) Kulak 
Burun Boğaz (KBB) 
Uzmanı Dr. Murat 
Şirin, dış kulakta cilt 
problemi olanların 
yada dış kulak yolu 
enfeksiyonları bulu* 
nanların, tatillerinin 
burunlarından gelme 
mesi için, yüzme 
sırasında kulaklarına 
çok dikkat etmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Yazın gelmesi ve 
yüzme sezonunun 
açılmasıyla birlikte, 
en sık karşılaşılan 
sağlık problemlerinin 
kulak tıkanıklarına 
bağlı işitme kayıpları 
ve dış kulak yolu 
enfeksiyonları 
olduğunu belirten 
Uzman Dr. Murat 
Şirin, "Her iki prob
lem de yüzerken veya 
duş alırken, dış kulak 
yoluna su kaçmasıyla 
oluşur. Kulak, dış 
kulak yolundaki salgı 
bezleri ile bir salgı 
üretir. Bu salgının dış 
kulak yolunu enfeksi 
yonlara karşı koruyu
cu bir etkisi vardır. 
Salgı, dış kulak yol
undaki hücre hare 
ketiyle dışarı doğru 
itilir ve normal şart
larda kulakta 
birikmez. Ancak 
bazı durumlarda

örneğin, dış kulak 
yolunun kemik çıkın
tılar ile daralması, 
aşırı kıllanma veya 
dış kulak yolu cildini 
tutan egzama, sebor- 
eik dermatit gibi 
hastalıklarda hem 
salgının niteliği 
değişir, hem de kulak 
dışına doğru taşın
ması bozulur. Keza 
bazen de hastalar, 
aşırı hassasiyet gös
terip, kulaklarını 
tamamen temizleye
cekler düşüncesiyle, 
kulak çubuklarını 
veya benzer amaç 
için kullanılan 
malzemeleri kulak 
kanalının iyice içine 
sokarak, bu salgıyı 
kulak zarına doğru 
ittirmektedir. Dış 
kulak yolunu tama
men tıkamadıkça, çok 
fazla fark edilmeyen 
bu birikinti de, yüz
erken veya duş 
alırken kulağa kaçan 
su ile şişip dış kulak 
yolunu tıkadığında, 
hastada kulakta dol
gunluk hissi ve 
işitime kaybına yol 
açarak sıkıntıya 
sebep olur. 
Enfeksiyon 
gelişmediği sürece 
ağrı yoktur. Bu 
durumda bir KBB 
hastalıkları uzmanına 
başvurmak gerekir" 
ifadelerini kullandı.

NÖBETÇİ ECZANE
21 Temmuz 2006 Cuma 

MELİS ECZANESİ 
Balıkpazarı Mh. Yedievler Sok. 

Tel: 513 52 65 GEMLİK
gemUk'In İlk günlük gazetesi

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2498 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı.. 
(JZflY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 
farklı öneriler ve mutfak keyfi için 

tek adres; UZAY MUTFAK
MoÖERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kÜÇÜk AyRINTISINEİA bİİE LenCİİNİ ÇÖSTEREN 

lulİTElİ MaIzEMESİ, EkoNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAjlARiylA, 

EvlER UZAY MANZARASINA ItAVUSUyOR.

24 Temmuz 2006 Pazartesi günü saat: 14.oo’de yapılacak olan 
işyerimizin açlışına tüm Gemlik halkı davetlidir.

Mustafa KARA
Orhangazi Cad. No: 82 / B Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79
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AYKENT

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer. Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YrTjçTİpniri Yeniliklere açıktır. Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
T11 İç I İRDİĞİ Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ye uygular, Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanıfnaZ) “BAŞARACAĞIM” der ve başarır....

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahceler 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

—1 YILI ÜCRETLERİMİZ

SINIFLAR 
ANA SINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF

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

7. SINIF
8. SINIF

4.750 YTL
4.750 YTL

Not: Ücretlerimize Eğitim-Öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

bire bir
ilgilenmeye geliyoruz...

İstiklal Cad. Gürçay İş Mrk. No:36'Tel: 514 15 15 GEMLİK
e-mail: bursa@birey.com

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
22 Temmuz 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Ülkü Ocakları Dergisi Gemlik Temsilciliği’nin düzenlediği şenlik ilgi gördü.

Türk Boyları Halk Oyunları Şenliği yapılılı
A

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şenlik MHP gösterisine dönmemeli
Gemlik yeni bir şenliğe ev sahipliği yaptı.
Bu yazıyı yazdığım sırada ilçenin üç köşesinde 

birinci “Türk Boyları Halk Şenliği”ne katılan Türk 
boylarının folkörcüleri gösteriler yapmış, gösteri 
yürüyüşü yeni başlamıştı.

Gemlik çeşitli folklor şenliklerine ev sahipliği 
yaptı.

Gemlik Turizm Festivallerinde, Ahmet Süren 
Zeytin Daîı Halk Dansları Şenliklerinde, ulusal ve 
uluslararası folklörcüleri konuk etti Gemlik..

Gemlik şenlikler açısından bir ilki “Özürlüler 
Şenliği" ile de başlattı..

Bu kez bir başka ilke adım atıldı.
Kazakistan’dan, Romanya’ya, Irak’taki 

Reşadiye Türklerine kadar dünyanın dört bir 
yanında yaşayan Türklerin folklörcülerini 
Gemlik’te buluşturdular.

Ülkü Ocakları bildiği gibi Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin gençlik kollan gibi çalışan bir fikir 
kulübüdür.

Küçük yaştan çocukları Alpaslan Türkeş’in ve 
ondan önceki Türkçülerin doktirinlerine göre 
yetiştirirler. Türk milliyetçiliğini savunurlar. Daha 
da öte giderek tüm Türkleri bir bayrak altında 
toplamayı ülkü edinmişlerdir.

Uzak hedef Turandır.
Yürüyüşte gözlemlediğim kadarıyla katılım 

güzel ama işi siyasi gösteriye dönüştürmek hoş 
değil.

Bu böyle giderse, şenlik kısa bir zamanda 
balon gibi söner. Bir tek MHP’liler izler..

Bu yıl birincisi yapılan Türk Boylan Halk Oyunları Şenliği Balıkpazarı, 
Ahmet Süren Meydanı, Yunus Emre Çocuk Parkı’nda yapılan gösteriler 
ile başladı. Şenliğe katılan 10 türk folklor ekibi gece de İskele 
Meydanı’ndaki festival alanında Gemliklileri folklöre doyurdular.
1. Türk Boylan 
Halk Oyunları 
Şenliği dün Türk 
Halk Boylarının 
folklörcülerinin 
ilçenin çeşitli 
merkezlerindeki 
gösterileri ile başladı. 
İskele Meydanı’ndaki 
gösteriler ve havai 
fişek gösterileri 
ile son buldu.
Şenliğe, MHP’lilerden 
başka siyasi 
partinin ve resmi 
kurumun katılmaması 
dikkat çekti.

Haberi sayfa 3’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ÖSS'de ki Başarımız
Devam Ediyor

Gülşah RLP 
ERPuanı: 349,228 

EA Gemlik 1 .cisi 
Türkiye 61 7.cisiÖzlem DOĞAN

ER Paqnı : 348,468
EA Gemlik 2.si Türkiye 671.si

Damla ÇULHAOĞLU 
ER Puanı :337,317

EA Gemlik 3.sü Türkiye 1932.si

|»rfiııfiı

Semra BRYER 
Sözel Puanı : 326,493 

Sözel Gemlik 3.sü

Elif BONCUK
Sayısal Puanı: 348,943

Sayısal Gemlik 3.sü
ÖZEL GEMLİK

KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
. 2006-2007 Öğretim Yılında ÖSS Hafta İçi Öğrencilerine Tam Gün Eğitim Fırsatı

Adres: Eski Pazar Cd. A.Semiz İs Merkezi No:6/2 Gemlik

TEL: 514 68 00- 514 75 57- 514 32 84
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Ülkü Ocakları Dergisi Gömllk Temsllçiliği'nin düzenlediği şenlik ilgi gördü.

Türk Boyları Halk 
Oyunları Şenliği yapıldı

Vicdanca

Bu yıl birincisi yapılan Türk Boyları Halk Oyunları Şenliği Balıkpazarı, Ahmet 
Süren Meydanı, Yunus Emre Çocuk Parkı’nda yapılan gösteriler ile başladı.

Şenliğe katılan 10 türk folklor ekibi gece de İskele Meydam’ndaki 
festival alanında Gemliklileri folklöre doyurdular.

Seyfettin SEKERSÖZ 
İ. Gemlik Türk 
Boyları Halk Oyunları 
Şenliği yapıldı.
Gemlik Ülkü 
Ocakları Dergisi 
Temsilciliği’nin 
düzenlediği ve bu yıl 
ilk kez yapılan “Türk 
Boyları Halk Oyunları 
Şenliği” dün saat 
18.30’da Balıkpazarı, 
Ahmet Süren 
Meydanı ve Yunus 
Emre Çocuk Parkı 
yanında halk oyunları 
gösterileri ile başladı,, 
Aynı saatlerde 
Umurbey Celal.
Bayar Anıt Mezarı 
önünde de gösteriler 
düzenlendi.
Çeşitli türk 
boylarından 
10 halk ekibinin 
katıldığı Şenlik 
Yürüyüşü de saat 
20.oo’de Atatürk 
Stadyumu önünden 
başlayarak, 
İskele Meydanı’nda 
son buldu.
“Türk Boyları Halk 
Oyunları Şenliği”ne 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, 
Makedonya, 
Yakutistan, Karaçay, 
Kırım, Azerbeycan, 
Çeçenistan, Tuva 
Türkleri ve Acara 
bölgesinden gelen 
Halk Oyunları

ekipleri katıldı. 
Gece, İskele 
Meydam’ndaki 
Festival alanındaki 
gösterilere Gemlik 
Halk Dansları Folklor 
Derneği Halk 
Oyunları ekibi de 
Bursa Bölgesinin 
oyunları ile katılarak, 
renk kattılar.
Saat 18.30’da 
Balıkpazan'nda 
yapılan gösterilerde 
Acara Bölgesi Halk 
Oyunları ile 
Rusya’nın Kabartay 
Balkarya bölgesinde 
yaşayan Türk 
folklörcüleri 
gösteri yaptılar. 
İskele Meydanı’nda 
yapılan gösterilerin

sunuculuğunu ise 
Halk Ozanı Arif 
Nazım yaparken, 
gecede konuşan . 
Gemlik Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman 
Durdu, dünyanın 
çeşitli bölgelerine 
dağılmış olan Türk 
boylarının zengin 
Türk halk folklörü 
gösterilerinin 
yapıldığı ilk şenliğin 
Gemlik’te düzenlen
mesinin kıvancını 
yaşadıklarını

belirterek, 
“Bu şenlik, dünyanın 
çeşitli yerlerindeki 
Türklerin biraraya 
gelerek, kaynaş
masını sağlayacak 
ve kültürel 
zenginliklerimizin 
tanıtımına hizmet 
edecektir" dedi.
“1. Türk Boyları Halk 
Oyunları Şenliği” 
gece boyunca 
devam ederken, 
havai fişek gösterileri 
de geceye renk kattı.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ 
Paraallahü!

Paragöz... Cimri... Parayı seven... Maddiyatçı... 
Dini imanı para! Parayı sevenlere dair sözcük

ler.
Çocukluğumda paylaşmasını bilmeyen, bir 

kahve dahi ikram etmekten kaçınan komşulardan, 
akrabalarımdan söz edilirdi. O kadar azlardı ki 
henüz, belki bir mahallede bu sayı bir elin parmak
larını geçmezdi.

Deniz köyümün denize nazır babaevinde otu
ruyorum; mandalina ağacı yeşil küpelerini henüz 
takmış. Kışın turuncu olacak... Annemin zeytin 
tenekelerine ektiği ortancalar mor, pembe top 
top...

Güllerimiz de vardı, bir de ıhlamur ağacımız. 
Gitti;.. Zira, Rumlardan kalma bu evin bahçesi 
beton olunca, toprak azaldı. Yanımızda yılların 
komşusu Güner abla ile Adnan abi , dünya tatlısı 
kızları Handan ve Sibel ile paylaşıyoruz güzellik
leri;

Minik bahçemizdeki asma, ıhlamur, güller, 
ortancalar yağmur sularına kurban gitti. Zira 
yazlığımızda ayrıca kiralık verdiğimiz evimizin de 
rutubet sorunu her geçen gün arttı!

Anneciğim, su borularının tamirinden de bıkın
ca, gülleri yan komşunun bahçesine taşıdı, ortan
caları tenekelere dikti. Mandalına ile incecik, 
kırışık, kıvrık gövdesi olan asmaya dokunamadı.

Genç bir kadının derisinden daha diri olan ıhla
murun gövdesi de birkaç dakika içinde kesiliver
di...

Kırk yıllık komşumuz Güner ablalarda rütubet 
sıkıntısı yaşıyor, çarpık yapılaşmadan yıllardır.

Ne yazik ki, çevremizi beton yığını villa adı 
altında bir çok binalar sarıvermesı ile rutubet 
sorunu kaçınılmaziBalıkçı barınağının üzerine 
kaçak yapılan beton ise güzel görüntümüze duvar 
ördü!

Balıkçı kayıkları öğündür bu gündür yok oldu.
Yağmur suları nereden geçecek?
Onun hesabını yapan yok...
Doğanın'dengesini bozmanın bedelini bahçe 

lerdekı çiçekler yaşadı!
Yıllarca aynı çeşmeyle bahçeyi tek hortumla 

suladığımız Güner ablam uzgun, rutuoetten ayni 
bizim gibi...Eh balıkçı gelini anlıyor, güzellikleri .

İki komşu kalıverdik, nezaket çayları içinde.
"Müsaitseniz bu akşam size geleceğiz1', 

"Müsaitseniz bahçenizdeki çeşmeye hortumu 
takar mısınız, çiçeklerimi sulayıp su bidonlarını 
dolduracağım* ...Müsaitseniz. Sonradan gelenlerde 
nerede o nezaket ...Paldır kültür komşunun bahçe
sine dalıveriyorlar. Güner abla, Adnan abi ve o ter
biye ile yetişen Handan , Sibel öyle mi? Bizler 
akrabalarımızdan çok daha birbirimize bağlıyız... 
Annem komşu kızlarını bizden ayırmaz; Canunz 
yansa birlikte ağlarız... Böyle eski komşular1 k idi 
mı ki?

Eyet.eskilerde nezaket var. Bir kahvenin kırk yİ 
hatırı... İnsanlar bahçelerinde, balkonların;! ı çay 
ya da kahve içerlerken seslenirlerdi...

Şimdi bakıyorum da. Yeni beton-komşuları yeni 
dünya düzenine uyum sağlamış!..

Villa adı altında ki evlerinin balkonundan küçük 
bir görüntüye sahne olan komşulardan bile rahat
sızlar. Balkonlarını örtüyorlar!.. Dünyanın hangi 
ülkesinde balkonlarına elbise giydirenler var?! 
Hapsetmişler kendilerini!

Mavimi perdeden seyret.
Kör gözüm parmağıma.
Öğretmen Babam, insanların ne denli maddi 

yatçı olduğuna şaşalayıp ağzı açık izlemekte olanı 
biteni.

Artık her tarafımız paragöz insanların ağlarıyla 
örülmüş...

Timur Selçuk'un deyişiyle 'Ekonomini tıkırında 
" olmayınca, bencillikler de doğuruyor...

Bakkalından komşusuna, aKrabalarına, 
kardeşlere kadar uzanıyor, bencillik...

Bir isim söylüyor babam , "Paragöz o kızım, 
Kahvede karşılaşıyorum, arkasını dönüveriyor, 
oturursam çay söyleyecek" diye...

Bir isim söylüyor babam, "Kahvede karşılaşı 
yorum, yanıma oturuyor iki laf edip çayını içiyor, 
geleceğim diyor, toz oluyor. Eline cebine sokmaya 
korkuyor" diye...

Bir isim söylüyor babam; "O bakkal mı? O 
paraallahtır kızım’* demesi ile dudağım gerçekten 
uçukluyor, (ki hiç uçuklamazdı)

Paraallanlar doldurmuş etrafımızı...
Baksanız ya türban modasına... Hani o türbanla 

inancın sancısını çektikleri, o günlerde okula 
gidemediklerinin derdine düşen türbanlı kızlara...

Valla paraallah her biri...
Üstelik tek renkten rengârenge bürünen tür

banları ile dikkat çekiyorlar. Saçlarda türban, yırt
maçlı etek, göğüsleri ortaya çıkaran dar bodyler... 
Son günlerde de tesettürlü mayolarıyla reklâm 
pastasında önemli payı kazandırıyorlar, firmalara...

Bas parayı al, devir...
Pâraallahlar yaşamın içinde mantar gibi 

çoğalıyorlar... Komşunun çocuğuna "Bir ekmek 
alır mısın?" diyorum, " Artan paradan vercen mi?" 
diyor. Sevgiyi maddiyata bağlarsan, çocuk kun
dakta öğrenir rüşveti... Paranın kokusunu...

Paranın kokusu olur mu? Elden ele dolaşan 
paralar ancak kir kokar. Paranın kokusunu alana 
ne denir? Babam söyledi, "Paraaallah"...Allah bizi 
korusun!!! Paraallahtan..
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Anadolu Liselerine
öğretmen sınavı yapılacak

Sayfa 4
—mm

Bursa’da e-bakanlık
Vİ4İ I

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre Anadolu 
Liselerine öğretmen 
olarak atanacakların 
belirlenmesi 
amacıyla 21 Ağustos 
2006 tarihinde 
Seçme Sınavı yapıla
cağı duyuruldu. 
Seçme sınavına 
katılacak 
öğretmenlerde 
en az üç yıl süre ile 
görev yapma ve 
halen Bakanlığın 
Eğitim ve Öğretim 
Hizmetleri Sınıfı 
kadrolarında 
çalışıyor olmak 
şartı aranıyor. 
Seçme sınavı 
ilgili hususların 
Personel Genel 
Müdürlüğünce 
hazırlanarak 24 
Temmuz 2006 
tarihinde 
http:www.meb.
gov.tr ve 
http://personel. 
meb.gov.tr adresinde

yayınlanacak 
e-kılavuzlarda yer 
alacağı açıklandı. 
Başvurma işlem
lerinin ise; merkez 
teşkilatına bağlı 
okul ve kurumlarca 
ve illerde okul 
müdürlüklerince 
24 Temmuz- 
04 Ağustos 2006 
tarihleri arasında 
internet aracılığı 
ile elektronik ortam
da gerçekleştirile

ceği, bu işlemler 
ile ilgili 
açıklamaların ise 
http://www.meb. 
gov.tr http://ilsis.meb. 
gov.tr ve 
http://personel. 
meb.gov.tr adresinde 
yayınlanacak 
e-kılavuzda yer 
alacağı bildirildi. 
Adayların 10 YTL 
sınav ücretini 
başvuru tarihleri 
arasında T.C.

Kimlik numarasının 
yer aldığı nüfus 
cüzdanı veya yerine 
geçen belge ile Ziraat 
Bankası Beşevler 
Şubesi 5500537-5001 
ile Vakıflar Bankası 
Ankara Merkez 
Şubesi 2071082 nolu 
hesaplarına yatıra
cakları ücret yatırma 
esnasında adayların 
girecekleri sınavın 
isminin belirtileceği 
açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, 
"e-devlet" uygula- ' 
ması kapsamında 
hazırlanan 
"e-bakanlık 
projesi"ni, düzenle
nen eğitim 
seminerleriyle 
taşra teşkilatlarına 
tanıtıyor. Proje 
çerçevesinde 
Bursa Valiliği de 
merkez ve 
taşrada görev 
yapan tüm İçişleri 
personelini eğitim 
seminerine aldı. 
Bursa Valiliği, 
İçişleri Bakanlığı'nın 
genelgesi doğrul
tusunda Bursa 
genelindeki tüm 
bakanlık çalışanlarını 
"e-bakanlık" 
programı için 
eğitime aldı. 
Pazartesi günü 
başlayan eğitimler 
bugün sona erecek. 
6 gün süren eğitim 
seminerleri 
süresince 
bakanlığın tüm 
uygulamalarının 

bilgisayar ve internet 
üzerinden nasıl 
yapılacağı ve 
programların 
nasıl kullanılacağı, <'■ 
görevli personele 
uzmanlar tarafından 
anlatıldı.
Bakanlığın 
uygulaması 
kapsamında bütçe- J 
den, şikayet başvu
rularına, evrak 
onayından ödenek 
isteğine kadar tüm 
işlemlerin elektronik 
ortamda en hızlı 
şekilde yapılması 
için gereken teknik 
bilgiler aktarıldı. 
Ali Osman Sönmez 
Mesleki Teknik 
Eğitim Kampusu 
ve Bursa Ticaret 
Lisesi'nde devam 
eden eğitim 
seminerlerine 
vali yardımcıları, 
valilik birimleri, $ 
kaymakamlar, kay
makamlık personeli 
ve bakanlığa bağlı 
diğer personel 
katılıyor

^V^A^^V^Iffi 1̂*****^*******^*^^****1*1**^*^

2

i

Yeni imajıyla hizmetinizde...

Gcdelek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra 5. Km.

Tel s (0.224) 586 52 66 
ORHRNGRZİ

►►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

BAY NÜSTAFA ÖZALP EHLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR İ
I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

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+1 tlO m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan. 

 Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

§
1

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Mâcİde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.meb
http://personel
meb.gov.tr
http://www.meb
http://ilsis.meb
http://personel
meb.gov.tr
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Polis Okulu Kavşağı açıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
‘Ulaştıran ulaşım’ 
hedefi doğrultusunda 
yapılan Polis Okulu 
Kavşağı trafiğe açıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Polis Okulu 
Kavşağı’nı trafiğe 
açmadan önce 
yaptığı konuşmada, 
verdikleri bir sözü 
daha zamanında 
yerine getirmenin 
mutluluğu içinde 
olduğunu söyledi. 
Yüksek 
İhtisas, Orhaneli, 
Merinos, Esentepe 
ve Polis Okulu’na 
kavşakların Bursa’yı 
ulaştıran ulaşım 
hedefine bir adım 
daha yaklaştırdığını 

kalkınma 2004 getireceğiz dedik veifade eden Başkan

Şahin, "Polis 
Okulu Kavşağı’nı da 
Yüksek İhtisas ’ta, 
Orhaneli’nde, 
Merinos’ta ve 
Esentepe’de olduğu 
gibi söz verdiğimiz 
süreden önce 
hizmete açıyoruz. 
Bursa’ya bir gerdan
lık daha kazandırdık. 
Hayırlı olsun” dedi. 
“Yerel Kalkınma 2004 
devam ediyor” 
‘Ulaştıran ulaşım’ 
hedefi için ilk olarak 
İhtisas Kavşağı’nın 
daha sonra da 
sırasıyla Orhaneli, 
Merinos ve Esentepe 
ile Polis Okulu
Kavşakları’nın 
yapıldığını söyleyen 
Başkan Hikmet Şahin, 
"İki yıl önce yerel

Bursa ’da başlayacak 
dedik ve gördüğünüz 
gibi Yerel Kalkınma 
2004 devam ediyor. 
500 metre uzunluğun
da ve 28 metre 
genişliğinde olan 
Polis Okulu Kavşağı 
140 günde tamam
landı” şeklinde 
konuştu.
Bursa’da başlayan 
değişim rüzgarı ve 
kabuk değiştirmenin 
bundan sonra da hiç 
durmadan devam 
edeceğini belirten 
Şahin, "Ulaşımı ile, 
çevre projeleri ile, 
sosyal belediyecilik 
anlayışı ile değişim 
devam edecek. 
Arkadaşlarımla 
beraber Bursa ’ya 
özlenen belediyeciliği 

artık Bursa altın 
çağını yaşıyor" dedi. 
Şahin, “Kesintisiz 
ulaşım için şimdide 
sıra Otosansit 
Kavşağı’nda” 
Yerel yönetim, 
merkezi idare ve 
siyasi işbirliği ile 
Bursa için el ele 
gönül gönülle hep 
birlikte çalıştıklarını 
söyleyen Başkan 
Hikmet Şahin, "Bu 
çalışma tempomuz 
içerisinde vatan
daşlarımızın duaları
na ihtiyacımız var. 
Bu dualar olmasa bu 
kadar çok projeyi 
tamamlayamazdık ” 
dedi. Acemler 
Kavşağı’nı Ağustos 
ayının son günlerinde 
hizmete açacaklarını 
belirten Şahin, 
"Yakın Doğu Çevre 
Yolu hızla ilerliyor 
ve Ankara Yolu’nda 
kesintisiz ulaşım 
için şimdide sırada 
Otosansit Kavşağı 
var. Yolun açık olsun 
Bursa" diye konuştu. 
Şahin, Bursa için, 
BursalIlar için yatırım 
müjdeleri vermeye 
devam edeceklerini 
ifade ederek, Polis

Okulu Kavşağı’nı 
trafiğe açtı ve 
sürücülere hayırlı 
yolculuklar diledi. 
Bursa hak ettiği 
hizmetleri almaya 
başladı
AK Parti Bursa 
Milletvekilleri Mustafa 
Dündar, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin de, Bursa’nın 

AK belediyecilik 
döneminde hak 
ettiği hizmetleri 
almaya başladığını 
söylediler. 
Konuşmalardan 
sonra Başkan 
Şahin’in talimatıyla 
Polis Okulu Kavşağı 
trafiğe açıldı. 
Sürücüler, Başkan 
Şahin’e teşekkürlerini 
korno çalarak ile
tirken, coşkulu 
görüntüler yaşattı.

REGAL
PC SHOP

NOVVOK 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

^775 $ + m.
boşloyoıı fiyatlarla

REGAL 3600 DMTII 
DVD OYNATICI

AYRICA । FİRMANIZI İNTERNETE

REGAL’DEMESS’EOZa

Axess

REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com
isim@firmamz.com

ADSL ABONELİK PAKETİ
Hem ADSL nottan, hem de 

ADSL aboneliği bir anda

HEDİYE!
H otel

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

ıiAHlAlf mi Al A lifi A Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikweb.com
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Vergi düzenlemesi belediyeleri sevindirdi
Maliye Bakanlığı'nın, emlak vergisi metrekare birim 

değerlerinde yeniden inceleme yapma kararı alması, emlak 
vergilerini düşük bulan ilçe belediyelerini sevindirdi.

Emlak vergisinde 3 
yıl için belirlenen 
metrekare birim 
değerleri, 11 Ağustos 
2006 tarihine kadar 
yeniden incelenecek. 
Buna göre arsa ve 
arazilere ait asgari 
birim değerlerinin 
tespiti, arsa ve arazi 
takdir komisyonları 
ile büyükşehir 
belediyesi bulunan 
illerde kurulacak 
merkez komisyonun
ca yapılacak.
Maliye Bakanlığı'nın 
düzenlemesiyle ile 
ilgili henüz net bir 
bilginin belediyeye 
ulaşmadığını belirten 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, emlak vergi
lerinin, belediyenin 
en önemli geliri 
olduğunu belirtti. 
Yapılacak uygulama 
ile farklı rayiç bedel
leri bulunan emlak- 
ların vergilerinin 

yeniden düzen
leneceğini anlatan 
Altepe, "Değeri çok 
yüksek olmasına 
karşın, yeri ve rayiç 
bedeli düşük olan 
emlak sahipleri 
düşük vergi ödüyor. 
Diğer taraftan gerçek 
bedeli düşük olması
na karşın, belirlenen 
bedel nedeniyle 
yüksek vergiler 
ödeyen vatandaşlar 
var. İncelemeler 
sonucunda yeniden 
yapılacak değer 
tespitleri ile bu 
haksızlığın ortadan 
kalkamasını 
umuyoruz" dedi. 
Vergi birim değer
lerinin yeniden ince
lenmesini ve düzen
lenmesini olumlu 
bir uygulama olarak 
karşılayan Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ise 
özellikle Yıldırım'ın 
vergi gelirleri 

konüsunda oldukça 
geri kaldığını 
savundu. Nüfusu 
600 binlere yaklaşan 
Yıldırım'da metrekare 
birim değerlerinin, 
Osmangazi ve 
Nilüfer'e göre çok 
düşük olduğunu 
savunan Keskin, 
"Belediyenin en 
önemli geliri emlak 
vergisidir. Maliye 
Bakanlığı'nın 
yapılacak 
incelemeler 
sonucunda Yıldırım 
ile diğer ilçeler 
arasındaki emlak 
vergisi metrekare 
birim fiyatı açığını 
kapatacağını 
umuyorum. Hizmetle 
rin devam için vergi 
alınması şart. 
Vatandaşlarımızdan 
bunu düşünerek, 
yapılacak artırımları 
normal karşıla
malarını istiyorum" 
diye konuştu. BHA

Mini “İnternette indinin yeterli W 
Bilgisayar Sektörü İş adamları Derneği (BİSİAD) inter- I 

netin ucuzlatılması için hükümete yapılan çağrıların 
olumlu sonuçlanmasının, bilgi toplumu olma çabalarına 

katkı sağlayacağını ancak yeterli olmadığını açıkladı.
BİSİAD'dan yapılan 
açıklamada, kotalı 
bağlantıya sahip tüm 
internet kullanıcıları 
için ADSL'in iki 
kat hızlandığının 
duyurulduğu 
hatırlatıldı ifade 
edilirken, 
512 kilobayt olan 
temel internet 
bağlantısının 1 
megabayta çıkarıldığı 
hatırlatıldı.
Böylece kotalı 
internet kullanıcıları
na şimdikinden 
2 kat daha hızlı 
internet bağlantısı 
sağlanacağı belirtilen 
açıklamada, 
limitsiz abonelik 
ücretlerinde de 
yüzde 17,5'e ulaşan 
indirim olduğu 
ifade edildi.
Yeni düzenlemenin 
Türkiye'nin bilgi 

toplumu olmasında 
çok önemli katkıları 
olacağını belirten 
BİSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Osman Akın 
"BİSİAD olarak 
bilgi toplumuna 
giden yolun 
internet ve bilişim 
teknolojilerinden 
geçeceğini her 
ortamda aktarıyoruz. 
Ancak ülkemizde 
henüz bunun için 
uygun altyapı tam 
anlamıyla oluşmadı. 
İnternet kullanımı 
ve evlerdeki 
bilgisayar oranı 
çok düşük. Böyle 
olduğu halde internet 
ve bilgisayarların 
fiyatları vergi yükleri 
ile birlikte birçok 
insanın ulaşamaya
cağı düzeyde.
Yapılan indirime 

rağmen Türk 
Telekom'un 
mevcut ADSL 
tarifesine göre 
1 MB hızında sınırsız 
ADSL abonelerinin 
aylık ödemesi 
gereken ücret 95 
dolar. Oysa aynı 
hızdaki ADSL 
bağlantısı Avrupa'da 
30 dolar düzey
lerinde. Bu veriden 
de Avrupa'nın en 
pahalı internetini 
bizim kullandığımız 
ortada" dedi.
Fiyatlar konusunda w 
alınması gereken . 
çok yol olduğunu 
belirten Osman 
Akın, önümüzdeki 
günlerde de bilişim 
sektöründeki 
gelişmelerin 
takipçisi olacaklarını 
belirtti. BHA

IBüyükşehir Belediye Bandosu Tophane'de müzik ziyafeti çekti
Bursa Büyükşehir 
Belediye Bandosu, 
“Her Yerde Müzik” 
sloganı ile yaz 
boyunca Bursa’nın 
farklı mekanlarında 
gerçekleştireceği 
konserlerine dün 
akşam Tophane’deki 
tarihi saat kulesinin 
önünde verdiği 
muhteşem 
konserle başladı. 
Ortak bir kent 
kültürü oluşumuna 
destek vermek ve 
hemşerilik bilincinin 
gelişimine katkıda 

bulunmak amacıyla 
startı verilen proje 
kapsamında 
Büyükşehir Belediye 
Bandosu, BursalI . 
müzik severlere 
unutulmaz bir 
müzik ziyafeti 
sundu.
Günümüzün 
popüler şarkı ve 
marşları seslendiren 
Bando, BursalIlardan 
büyük alkış topladı. 
Yaklaşık bir saat 
süren konserde 
yerli ve yabancı 
pek çok şarkıyı 

seslendiren 
bando, merhum 
sanatçı Barış Mançu 
ve Sezen Aksu’nun da 
unutulmaz eserlerine 
farklı bir yorum 
getirerek sundular. 
Büyükşehir Belediye 
Bando yetkilileri 
konserlerin bundan 
sonra da artarak 
devam edeceğini 
belirterek, amaçlarının 
geniş kitleleri 
çok sesli müzikle 
tanıştırmak ve kent 
halkına bir yaz çeşnisi 
sunarak hoşça vakit 

geçirmelerini 
sağlamak olduğunu 
belirttiler.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Bandosu, 
“Her Yerde Müzik” 
sloganı ile startını 
verdiği konserler 
serisi, 4 Ağustos 
Cuma akşamı Kestel, 
10 Ağustos Cuma 
akşamı Mudanya, 
18 Ağustos Cuma 
akşamı Ahmet Taner 
Kışlalı Meydanı Ve 
25 Ağustos Cuma 
akşamı da Gürşu'da 
devam edecek.
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Hükümetten 1000 öğrenciye burs
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Hükümet olarak bu 
yıl 1000 öğrenciyi 
lisansüstü ve 
doktora yapmak 
için yurt dışına 
göndereceklerini 
söyledi. 
Çelik, İskele 
Öğretmenevi'nde 
düzenlendiği basın 
toplantısında 1416 
sayılı kanun gereği 
yetişmiş personel 
ihtiyacı ve bilim 
adamı olacaklar 
için bu yıl Hükümet 
olarak yurt dışına 
öğrenci gönderecek
lerini belirtti.
Önceleri öğrencilerin 
Amerika, İngiltere, 
ya da 3. veya 4. 
dereceden Ingiltere 
veya Fransa'ya 
gönderildiğini 
bildiren Çelik, 
ancak Hükümet 
olarak bu yıl 
öğrenci gönderilen 
ülkelerin sayısını 
19'a çıkardıklarını, 
bu ülkelerin Çin,

Rusya, Güney Kore, / 
AB üyesi ülkeler 
olduğunu söyledi.
Bakan Çelik, 
yurt dışına gitmek 
isteyen öğrencilerin, 
başvuruyla ilgili 
gerekli bilgilere, 
MEB'in wep 
sitesinden 
ulaşabileceklerini, 
başvuruların 
şu andan itibaren 
yapılabileceğini 
belirtti.
Çelik, bakanlık 
olarak TÜBİTAK 
ile işbirliği yaparak 
öğrencilerin 
genel olarak 
sosyal bilimler, 
fen dalları, genetik, 
nanoteknoloji gibi 
dünyada rağbet 

gören dallarda 
gönderileceğini 
kaydetti.
Gönderilecek 
öğrencilerin mecburi 
hizmetle yükümlü 
olduklarını 
anımsatan Çelik, 
burslu öğrencilerin 
aldıkları eğitim 
yılı kadar kamuya 
görev yapmakla 
yükümlü olduklarını 
dile getirdi.
Çelik, bunun, 
üniversite, TÜBİTAK 
veya herhangi bir 
kamu kuruluşu 
olabileceğini, 
ancak önemli 
olanın dünyanın 
tecrübesini kendi 
ülkelerine taşımaları 
olduğunu vurguladı.

Ispanya’da Türk uyuşturucu 
çetesi çökertildi

Ispanya'da faaliyet 
gösteren bir 
Türk uyuşturucu 
çetesinin ortaya 
çıkarıldığı bildirildi. 
Ispanya 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan 
açıklamada, bu yıl 
Ispanya'da ikinci 
eh büyük uyuşturucu 
operasyonunun 
düzenlendiği ve 
piyasa değeri 
toplam 9 milyon 
Avro olan 43 kilo
gram eroinin ele 
geçirildiği belirtildi. 
Ülkenin güneyindeki 
Endülüs bölgesinde 
düzenlenen 
operasyonda, 
3 Türk, 6 İspanyol 
ve 1 Hırvatın yaka
landığı belirtilirken 
Uyuşturucunun 
ülkeye girişi ve 
dağıtımında 
Türklerden oluşan 
çetenin öncülük

ettiği ifade edildi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü yetkilileri, 
uyuşturucu 
mafyasının 
normalde 
emlakçilik ye 
lüks araba satışı 
işi yaptığını ve 
operasyon 
sırasında 
4 lüks araba ve 
10 cep telefonuna 
da el konulduğunu 
açıkladı.
Bir Türk yük 
gemisinin 11

Temmuzda 
Ispanya'nın 
güneybatısındaki 
Huelva kenti 
limanına gelerek, 
burada 
uyuşturucuyu 
teslim ettiğinin 
anlaşıldığını 
söyleyen yetkililer, 
gemide çalışan 
Erdem V. (26) ve 
Şahin E. (24) 
adlı iki Türkün de 
tutuktular arasında 
bulunduğunu 
duyurdu.

ivet’e 6 bin polis alınacak
Haftalık Basın 
toplantısında gün-' 
deme ilişkin açıkla
malarda bulunan 
Emniyet Sözcüsü 
İsmail Çalışkan 
Polis meslek 
yüksekokullarına bu 
yıl yeni öğrenci 
alınacağını açıkladı. 
Polis meslek 
yüksekokullarına

Akaryakıt kaçakçılığına son
Akaryakıt kaçakçılığı 
nı önlemek amacıyla 
TIR'ların deposunda 
ülkeye giren fazla a- 
karyakıtların vergilen 
dirilmesine yönelik 
çalışmalar başlıyor... 
Edirne Gümrükleri ve 
Kapıkule Başmüdürü 
Mehmet Hatipoğlu, 
deposunda fazla 
akaryakıtla ülkeye 
giriş yapan TIR'ların, 
fazla mazotunu bo 
şaltma işlemi yerine 
vergilendirme uygu
lamasına başladık
larını söyledi. 
Hatipoğlu, yaptığı 
açıklamada. Haziran 
ayında uygulamaya 
koydukları vergilen 
dirme sistemi ile 
hem akaryakıt kaçak 
çıhğımn önüne geçil 
eliğini hem de orijinal 
depo haricinde ek 
depo olayını ortadan 
kaldırdıklarını ifade 

bu yıl 3O5'ı kız, 6 bin 
100'ü erkek olmak 
üzere 6 bin 405 
öğrenci alınacağını 
bildiren Çalışkan, 
okullara girmek için 
ÖSS puan tür
lerinden her birinden 
195 puan alanların 
sınava başvurabile
ceğini kaydetti. 
Şehit ve görev 

etti. Hatioplu, şunları 
söyledi: “Gümrük 
sahasına giriş yapan 
TIR'ların deposu 
büyük bir titizlikle 
kontrol ediliyor. Bir 
TIR'ın 550 litre mazot 
la gümrükten çıkış 
yapma hakkı var. 
Fazla mazotla sınır
dan giriş yapmaya 
çalışan araçlara ke 
sinlikle izin vermiyo 
ruz. Depodaki fazlalık 
Bilnam dediğimiz 
gümrüksüz akaryakıt 
istasyonuna boşaltı 
hp, Tasiş tarafından 
da uygun fiyata 
kurum ve kuruluşlara 
satışı yapılıyordu. Bu 
eski sistem hem çok 
yorucu hem de za 
man kaybına yol açı 
yordu. 1 ay önce uy 
gulamaya koyduğu
muz vergilendirme 
sistemi ile depodaki 
fazla akaryakıt piya 

malulü olanların 
eş ve çocukları için 
160 puanın yeterli 
olacağını belirten 
Çalışkan, başvuru
ların 24 Temmuz-4 
Ağustos 2006 tarih
lerinde başlayaca 
ğım, 20 Ağustos 
2006 tarihinde 25 
bölgede yazılı sınav 
yapılacağım söyledi.

sa değeri üzerinden . 
vergilendirilerek para 
çevriliyor. Örneğin; 
Bulgar gümrüğünden 
Kapıkule gümrük 
sahasına giriş yapan 
TIR aracının depo
sunda 50 litre fazla 
mazot tespit edildi. 
Söz konusu fazla 
akaryakıt piyasa 
değeri üzerinden 
vergilendiriliyor. 
Vergisi ise peşin 
olarak tahsil ediliyor. 
Araç şoförü vergisini 
ödemeden gümrük 
sahasından kesinlik
le çıkış yapamıyor." 
1 Haziran itibariyle 
Kapıkule, İpsala,Ham 
zabeyli ve Dereköy 
Sınır Kapılarında şu 
ana kadar 529 milyar 
lira fazla akaryakıt 
cezası kesildiğini ve 
paranın peşin olarak 
tahsil edildiği 
vurgulandı.

İzmir’den Bursa’ya 
esrar yolculuğuna darbe
İzmir'den getirdiği 
3 kilogram esrar 
maddesini 
Bursa'da 
piyasaya 
süreceği iddia 
edilen bir kişi, 
polisinin otobüse 
düzenlediği 
operasyonla 
yakalandı.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre; 
bir şahsın esrar 
getireceği istihbaratı 
üzerine Narkotik 
Büro Amirliği ekipleri 
operasyon düzenledi. 
İzmir yolu Görükle 
girişinde pusu 
kuran ekipler, 
şehirlerarası

Ziynetler çalındı
Ihsaniye Mahalle 
si'nde S.A.'ya ait eve 
kilit sistemini kırarak 
giren kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsızlar, 
yatak odasından 1 
adet künye, 1 adet 
kelepçeli bilezik ve 4 
adet yüzük çalarak 
kaçtı. Hırsızlık 
olayının ardından 
S.A.'nın şikayeti

otobüsleri takibe 
aldı; İzmir'den 
gelen bir otobüsü 
durduran ekipler, 
Necati D.'yi (22) 
otobüsten indirerek, 
bagajdaki çantasını 
aradı. Çanta içinde 
3 kilogram 152 
gram esrar maddesi 
çıkan Necati D., 

üzerine harekete 
geçen polis, olay 
yerinde parmak izi 
incelemesi yaptı. 
Kimliği belirsiz hırsız 
ya da hırsızların 
yakalanması için 
soruşturma 
başlatıldığı bildirildi 
YANGIN PANİĞİ 
Davut kadı Mahalle 
si'nde meydana 

gözaltına alındı. 
Sorgusu 
tamamlanan Necati 
D., "Satmak 
maksadıyla 
uyuşturucu madde 
bulundurmak" 
suçundan sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklanarak ceza 
evine gönderildi.

gelen olayda N.S.'ye 
ait evden dumanların 
çıktığını gören vatan
daşlar itfaiyeyi çağır 
dı. Kısa sürede gelen 
ve alevleri söndüren 
itfaiye ekipleri, yap
tıkları incelemede 
yangının elektrik 
arızasından dolayı 
çıktığını belirle di. 
Maddi hasarın oluş
tuğu yangınla ilgili 
polisin soruşturma 
başlattığı bildirildi.
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4 kalemden fazla ilaç yok
Türk Eczacılar Birliği 
(TEB), 4 kalem ve 7 
günlük tedavi dozunu 
aşmayacak şekilde 
ilaç verilmesi 
konusunda 
eczaneleri uyardı. 
TEB, 4 kalemi aşan 
ilaçların geri ödeme 
kurumlan tarafından 
karşılanmayacağını 
hatırlattı.
TEB Genel Sekreteri 
Ecz. Erdoğan Çolak, 
bölge eczacı odaları
na gönderdiği yazıda, 
sağlıkta yapılan yeni 
düzenlemelere ilişkin 
eczacıların uyarıl
masını istedi. Çolak, 
Maliye Bakanlığı 
tarafından yayım
lanan "Tedavi 
Yardımına İlişkin 
Uygulama 
Tebliğinde, ayaktan 
yapılan tedavilerde, 
reçetelere en fazla 4 
kalem ve 7 günlük 
tedavi dozunu 
aşmayacak şekilde 
ilaç yazılacağının 
ifade edildiğini vur
gulayarak» "İlacın 7 
günlük tedavi dozunu 
belirlemek üzere, 
reçetede mutlak 
surette günlük kul

lanım dozu da belir
tilecektir. İlacın 
piyasada bulunan en 
küçük ambalajı, 7 
günlük tedavi dozun
dan fazla ise bu ilaç 
1 kutu olarak verile
cektir. Ancak, aynı 
eşdeğer gruptaki 
ilaçların piyasadaki 
yedi günlük ambalaj 
formlarından bir 
tanesinin bir kutu 
olarak verilmesi 
uygulamasına 
1 Ekim 2006 tarihin
den itibaren geçile
cektir. Pnömoni, 
bronşektazi, 
osteomyelit teşhis
lerinde hekim 
gerekli gördüğü 
taktirde 10-14 günlük 
tedavi dozunda 
antibiyotik reçete 
eder. Diğer endikas 
yonlarda 5-7 günlük 
antibiyotik tedavisi,, 

uygulanır. İlaç ve 
rilmesinde genel 
kural en fazla dört 
kalem ilaç, yedi gün
lük tedavi dozu ve 
her kalemden de bir 
kutu ilacın hekim 

tarafından reçeteye 
yazılmasıdır.
Ancak, bir kutu ilacın 
yedi günlük tedavi 
dozunu karşılama
ması durumunda 
gerekli miktardaki 
ilaç hekim tarafından 
reçeteye yazılabile
cektir hükmü yer 
almaktadır. Bu açıkla
ma gereğince, her 
eşdeğer grubu için 
karşısında 'uygulama 
dışı' ibaresi yer alan 
büyük ambalaja 
sahip kalemler, 
1 Ekim 2006 tarihi 
itibariyle 'ödenmez' 
duruma geçecektir" 
uyarısında bulundu.

UPS başvuruları 24 Temmuz’da
Doçent adaylarına 
yönelik Üniversiteler
arası Kurul Yabancı 
Dil Sınavı'na (ÜDS) 
başvurular 24 
Temmuz-2 Ağustos 
2006 tarihleri arasın
da yapılacak. 
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
ÜDS, 8 Ekim 2006 
tarihinde, Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, 
Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas, 
Trabzon ve Van ile 
KKTC'nin başkenti 
Lefkoşa'da gerçek
leştirilecek. Sınavda 
adaylara, Almanca, 
Fransızca ve 
İngilizcede fen ve 
sağlık bilimleri ile 
sosyal bilimler 
alanında sorular 
yöneltilecek.
ÜDS, doçent aday
larına yönelik düzen
lenecek. Ancak ÜDS 
sonuçları yüksek 
lisans programlarına 
giriş için de kullanıla-

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.coni I

bileceğinden lisans 
programı mezunu ile 
lisans programlarının 
son sınıfında veya 
sondan bir önceki 
sınıfta okuyan 
öğrenciler de bu 
sınava girebilecek. 
Bu öğrencilerin ilgili 
üniversiteden yüksek 
lisans programları 
için ÜDS 
sonuçlarının kul
lanılıp kullanılmaya
cağını öğrenmeleri 
gerekiyor.
Yabancı dil koşulunu 
karşılamak için dok
tora ve sanatta 
yeterlilik sınavına 

katılacak adaylar da 
ÜDS'ye girecekler. 
Adaylar, sınava katıl
mak için 24 Temmuz- 
2 Ağustos günleri 
arasında üniversite 
rektörlüklerine 
başvurabilecek.
Doçent adaylarının, 
ÜDS'de 100 
üzerinden en az 65 
almaları gerekiyor. 
Yabancı dil koşulunu 
karşılamak için 
doktora ve sanatta 
yeterlilik sınavına 
girecek adayların 
da ÜDS'den 100 
üzerinden en az 50 
almaları gerekecek.
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Buluşma
. 7- • ■■ . . Elektirige zam gündemde

Gürhan ÇETİNKAYA

Yolun sonu...

Ulu önderin Türk gençliği’ne verdiği 
görevlerden belki de en önemlisi

“Gerçekleri Söylemekten Korkmayınız...” 
Mustafa Kemal ATATÜRK

Onun için bugün de zülfü yare dokundur
ma yapacağız.

Yapmak zorundayız da..
Çünkü;
Tren raydan çıktı.
5 günde 15 şehit..
Şehitlerin kanını yerde bırakmak iste

meyen Türk Halkı’na ABD’den gözdağı..
Atatürk’ün “kişiliğini” dillerine pelesenk 

edenler iktidarda..
Örneğin iktidarın başındakilerden birinin 

Atatürk için söylediklerine bakınız:
"Ben Muhammed Müslüman ümmetinde

< nim. Türkiye dinsiz, laik bir memleket haline 
gelmiştir. Hayatımı Mustafa Kemal dinsizliği 
ile savaşa adayacağıma, Türkiye'yi bir din ve 
şeriat devleti haline getirmek için mücadele 
edeceğime, Kemal Paşa zamanında çıkarılan 
dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime, 
kısa zamanda ümmet esasına dayanan, şeri
at devletinin kurulması için çalışacağıma, 
dinim, Allahım ve bütün mukaddesatım üze

* rine yemin ve kasem ederim."
Yeminin altını kalın çizgilerle çizerek bir 

kez daha okuyunuz.
Bu yemini edenler Türkiye’nin misak-ı 

milli sınırların.ı korur mu?
Kırmızı çizgilerine sahip çıkar mı?
Kimdir bu aşağıda ipuçları verilen adam: 
‘Hani şu ABD’lere kadar gidip, Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı için, 
“Bu adamı deliğe süpürmeyin, kullanın!” , 
Alman vatandaşı olduğu için milletvekilli 

adayı olmadığı belirtilen bu adam AKP'nin 
kurucu üyesi ve

“Türkiye yalnızca Türklerin değildir. 
Dolayısıyla bu düzenin koruyucusu olmamız 
mümkün değil”,

“Ata'ya saygı duruşunda sap gibi ayakta 
durmaya gerek yok.. Bu hukuku hazırlayanlar 

" bu düzenin kaldırılmasının maşası olacak..,”
“Şeyh Sait'in öcünü alıyorum, aldım” 

diyen zat Başbakanın danışmanıdır...
Din iman gözyaşı..
Allahın ipine sarılıp Allah’ın buyruklarını 

görmezden gelenler..
Yukarıda tanımlananlar onlardır. 
Ve onlar vatan hainidir.
Hafızanıza bir çivi ekleyin... 
Daha doğrusu çakın.
Yapılan bir araştırmaya göre, Türk Halkı, 

yaşadığı en önemli olayı bile 23 GÜN 
içerisinde unutuyormuş...

Siz siz olun unutmayın..
Verilen sözler ile yapılanları kıyaslayın. 
Çünkü söz uçuyor.
Verdiği zarar yapanın yanına kar kalıyor.

Elektrik kesintileriyle 
gündeme gelen, oto- 
prodüktörler başta 
olmak üzere özel sek
tör elektrik üretici
leriyle yaşanan sıkın
tıların çözümüne 
hazırlanan "öneri 
paketinin" ayrıntıları 
netleşmeye başladı. 
Bakanlar Kuruluna 
sunulacak öneri 
paketine göre, önce
likle elektrik üretim 
ve tüketim fiyatlarını 
yükselten "ek 
maliyet" kalemlerinde 
indirim ve kolaylıklar 
sağlanması 
söz konusu.
Ancak Hazine'ye 
getireceği yük 
nedeniyle bu yola 
gidilmezse, elektrik 
fiyatlarına yüzde 5 ile 
15 arasında değişen 
oranlarda zam 
yapılması gündeme 
gelebilecek.
Türkiye'nin batısında
ki 13 ilde elektriklerin

kesildiği 1 Temmuz 
.2006 tarihinden bu 
yana gündemden 
düşmeyen enerji 
sorunun çözümü için 
Bakanlar Kurulu'na 
sunulmak üzere 
hazırlanan "Öneri 
Paketi"nde, "Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) ve TRT payının 
kaldırılması, Enerji 
Piyasası Dengeleme 
ve Uzlaştırma 
Yönetmeliği'nin 
uygulanması, gerçek 
fiyatlı tarifeye kadar 
otoprodüktörlerin 
istediği bazı iletim ve 
dağıtım paylarının 
azaltılması, doğalgaz 
ve elektriğe zam 
yapılıp yapılmayacağı 
konusu, yapılması 
durumunda hangi 
oranlarda yansıtıla
cağı ile Elektrik 
Enerjisi Fonunun 
kaldırılıp kaldırılma 
yacağına" kadar bir 
çok öneri yer alıyor.

Ek maliyet getiren 
kalemler arasında 
gösterilen ve halen 
yüzde 2 uygulanan 
TRT payı nedeniyle, 
yılda yaklaşık 250 
milyon YTL alınıyor. 
Öneri Paketi'nde 
bu payın ne Enerji 
Bakanlığı ve özel 
sektör tarafından da 
kabul görmediği 
ifade edilirken, "bu 
paydan gelen gelirin 
ya Hazine tarafından 
yüklenilmesi, 
RTÜK'ün frekans 
ihaleleri yaparak 
elde edeceği gelirin 
TRT'ye verilmesi

veya TRT'nin tüm 
ticari faaliyetlerini 
kesip kamu yayını 
yapması ve mas
rafların özel tv'lerden 
alınacak reklam 
payı" ile karşılana 
bileceği belirtiliyor. 
Elektrik üretiminde 
ek maliyet getiren 
bir diğer kalem ise 
ÖTV. Halen bin 
metreküp başına 
21 YTL ÖTV alınıyor. 
Bu kalem yıllık yak
laşık 150-200 milyon 
YTL ediyor. Öneri 
Paketi'nde ÖTV'nin 
sıfırlanabileceği 
belirtiliyor.

YÖK öğretim elemanlarına zam talep etti
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Genel 
Kurulu, "ücret 
artışlarında den
genin, öğretim ele
manları aleyhine 
bozulmaya 
başladığını, en son 
geçen ay yapılan 
artışta öğretim ele
manlarının ihmal 
edildiğini" belirtti. 
Genel Kurul, konuya 
ilişkin 30 Mayıs 2006 
tarihinde yazı gön
derildiğini, ancak bu 
yazıyla ilgili hiçbir 
işlem yapılmamış 
olmasının yük
seköğretim camiasın
da umutsuzluk yarat
tığını kaydetti. YÖK 
Genel Kurulu'ndan 
yapılan açıklamada, 
öğretim eleman
larının ücret .artışı 
konusunda değer
lendirmelerde 
bulunuldu.
Cumhurbaşkanı

Ahmet Necdet 
Sezer'e de sunulan 
Türkiye'nin 
Yükseköğretim 
Stratejisi başlıklı 
raporda öğretim ele
manı sıkıntısına yer ; 
verildiği kaydedilen 
açıklamada, "Çağ 
nüfusundaki artış 
nedeniyle, sayılarını 
her gün daha da artır
mak zorunluluğunda 
olduğumuz devlet 
üniversiteleri, 
Cumhuriyet tari
himizin hayli zor 
günlerini yaşamak
tadır" denildi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
"Son yıllarda ücret 
dengesi giderek 
üniversite öğretim 
elamanları aleyhine 
bozulmaya başlamış 
ve en son Haziran 
2006'daki ücret 
artışlarında üniver
site öğretim eleman

ları ihmal edilmiştir. 
Bu çerçevede, 
Kurulumuz 
Başkanlığınca Maliye 
Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
ve Başbakanlık 
nezdinde, pek çok 
kez değişik ortam ve 
platformlarda konu 
görüşülüp, gerekli 
düzenlemelerin yapıl
ması talep edilmişse 
de bugüne değin 
gereken duyarlılık 
gösterilmemiştir. Son 
olarak, Milli Eğitim 
Bakanlığı'na gönde 
rilen 06 Mayıs 2005

ve 30 Mayıs 2006 ta 
rihli yazılarımız 
ekinde yer alan çalış
malar ile ilgili hiçbir 
işlem yapılmamış 
olması ise yüksek 
öğretim camiasında 
umutsuzluk yarat
mıştır. Bütün bu 
nedenlerle, üniversite 
çalışanlarının 
özlük haklarının 
ivedilikle ele alınarak 
gerekli iyileştirmenin 
yapılmasının 
zorunluluğu 
hususu, kamuoyuna 
saygıyla duyurulur" 
denildi.

ELEMİN ARANIYOR SATILIK DAİRE
GEMLİK

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Kocaeli Trafik Şube Müdürlüğü’nden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Barbaros BALMUMCU

PERDE RAYI TAKABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
ÖZLEM MEFRUŞAT
Tel : 513 30 83

GEMLİK-MANASTIR KUMLA YOLU ÜSTÜ 
DEMİRKENT SİTESİ 

C-BLOK, 4 NCÜ KAT 3 +1 ODALI, 
GENİŞ BALKONLU KALORİFERLİ, 

ÇELİK KAPILI, ASANSÖRLÜ, 
DENİZE NAZIR DAİRE GÖÇ NEDENİYLE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel : 512 20 24 
(0.536) 359 62 36



Sayfa 1022 Temmuz 2006 Cumartesi

Dikkat! Bebekler toswi anlıyor
...... Hı"^,l, I. hhl ..............  jff 'l"U I

Son 30 yılda yapılan 
çalışmalar, doğum
dan 1.5 yaşına kadar 
olan dönemi kap
sayan çağdaki 
bebeklerin, 
düşünülenin aksine 
edilgen değil, 
anne kadar etkin 
olabildiklerini, 
duygular arasındaki 
farklılıkları 
ayırabildiklerini 
ortaya koydu. 
Almanya'daki 
Heinrich Heine 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikosomatik ve 
Psikoterapi Kürsüsü 
ile halen çalıştığı 
Düsseldorf 
Psikanaliz Enstitüsü 
kurucularından Doç.

Dr. Celal OdağA 
1970'li yıllardan 
bugüne yapılan 
araştırmaların, 
bebeklerin birçok 
mesajı son derece 
iyi şekilde duyum
sadığını, çok duyarlı 
olduklarını, duygular 
arasındaki farklılıkları 
ayrımsadıklarını 
ortaya koyduğunu 
kaydetti.
Bebeklerin, verilen 
ve verilmeyen sevgi 
arasındaki farklılığı 
algılayabildiklerini 
belirten Odağ, 
"Sömürenle 
sömürmeyen, 
özerkliği tanıyanla 
tanımayan sevgiler 
arasındaki farkları 
tanıyabiliyorlar.

Yalnız bu farkları 
tanımakla kalmayıp, 
bunun sınırlarını da 
tanıyorlar" dedi. 
Son 30 yıldaki 
araştırmalara göre, 
bebeklerin en azın
dan anne kadar 
etkin canlı varlık 
olduklarının belir
lendiğini ifade 
eden Odağ, anne 
ve bebeğin sürekli 
etkileşim içinde 
bulunduklarını, 
bebeğin hiçbir 
zaman edilgen, 
pasif varlık şeklinde 
görülemeyeceğini 
vurguladı. Odağ, 
anne bebek ilişk
isinde, bebeğin de 
etkin olduğunu 
belirtti.

MP3 çalarlar ‘sağır kuşaklar’ yaratıyor
İngiltere'de yapılan 
bir araştırmada, 
popüler iPod'un da 
aralarında bulunduğu 
MP3 çalarları kulak- 

j larından düşürmeyen 
gençlerin, anne 
babalarından 30 yıl 
erken işitme kaybına 
uğrayabilecekleri 
ortaya çıktı.
Gençlerin çok sık ve 
çok yüksek sesle 
müzik dinlediklerine 
dikkati çeken 
Deafness Research 
UK, özellikle 16-34 
yaş grubundan az 
sayıda kişinin yüksek 
sesle müzik dinle
menin zararları 

hakkında 
bilgi sahibi 
olduğunu 
belirtti. 
Kuruluşun 
araştırmasına 
göre, 16 ila 24 
yaşlarındaki 
Ingiliz genç
lerinin yarıdan 
fazlası (yüzde 
53,5) günde bir 
saatten fazla, 
yüzde 20'si de
günde 3 saatten fazla 
MP3 çalarlarını 
kullanıyor.
Apple'ın iPod 
müzikçalari en fazla 
100 desibel ses 
kapasitesine sahip ve

AB yasalarına 
uygun bulunuyor. 
105 desibeli ğeçen 
müziği 15 dakikanın 
üzerinde dinlemenin 
işitme kaybına neden 
olabileceği belirtiliyor.

Saç boyalarındaki 22 madde kanserojen
AB, saç boyalarının 
üretiminde kullanılan 
22 kimyasal maddeyi, 
mesane kanserine yol 

। ■ “ “■ vk çwı y ılr
yasakladı.
AB Komisyonundan 
yapılan açıklamada, 
bilimsel araştır
maların şöz konusu 
maddelerden imal 
edilen saç boyalarının 
uzun bir süre kullanıl
ması halinde mesane 
kanserine yakalanma 
riskinin arttığını 
ortaya koyduğu 
bildirildi. Saç boyaları 
üretiminde
1 Aralık 2006 ‘

tarihinden itibaren 
kullanılamayacak 
kimyasal maddeler 
arasında hydroksin- 
dole, solvent kırmızı 
1, portakal asidi 
24, kırmızı asit 73, 
diaminobenzoic asit, 
methoksi, siklopentil, 

chloro 2 aminofenol 
bulunuyor., 
AB'de kozmetik 
sektörünün yüzde 
8'ini oluşturan saç 
boyası pazarının-yıllık 
büyüklüğü yaklaşık 
2,5 milyar avroyu •. 
buluyor.
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Bilgi için Tel: 0.532 616 97 47 - 0.533 253 06 56

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

Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM: (0.542) 726 18 23
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Beynimize faydalı besinler
Beynimiz, vücudu
muzun küçük bir 
bölümünü oluştursa 
da, yiyeceklerle alı
nan enerjinin yüzde 
yirmisini harcıyor. 
İşte onu daha sağlıklı 
ve faydalı besle
menin yolları..
Belirli yiyecekler 
algılama yeteneğimizi 
arttırıyor daha verimli 
yapıyor, daha hızlı 
düşünmemizi ve 
dikkatimizi daha iyi 
vermemizi sağlıyor. 
Reklamların ışıltılı 
dünyasından 
olmayan!., yan etki 
lerden uzak, doğal, 
tabi, katkısız olan 
besinlerin sınırsız 
faydalarından istifade 
etmek isteyenler için 
bitkilerin gizemli 
dünyasına bir 
göz atalım.
Sağhkh beslenmek 
isteyenler için de 
bazı küçük 
önerilerimiz ola
cak!,.Yediğimiz 
besinlerin beyin 
fonksiyonları 
üzerinde etkileri 
olduğunu biliyor 
musunuz?

| Belleğini 
kuvvetlendirmek 
isteyenler!
HAVUÇ’u öneriyoruz, 
öncelikle hatırlama 
yeteneğimizi arttırır, 
çünkü havuç beyin 
metabolizmasını can
landırıyor. Bir şey 
ezberlerken bir ufak 
tabak sıvı yağlı 
havuç salatası yiyin. 
ANANAS:

Sanatçılarının ihtiyacı 
olan bir meyvedir, 
örneğin uzun bir 
metin ezberleye
bilmek için fazla mik
tarda C vitaminine 
ihtiyaç vardır. Ayrıca 
önemli bir eser 
halinde element olan 
mangan da içerir. 
AVOKADO: Kısa 
süreli bellek içindir 
(örneğin alışveriş 
listesini yaparken, 
yarım avokado 
yemek yeterlidir. 
Mutluluk için 
KIRMIZI BİBER: Ne 
kadar acı olursa o 
kadar iyidir. Aroma 
maddeleri vücudun 
kendi mutluluk hor
monu endorphinin 
salgılanmasını 
hareketlendiriyor. 
En iyisi çiğ yenmeli. 
ÇİLEK: Stresi 
gideriyor, lifli madde
si mutluluk veriyor 
Dozu en az 150 
gram olmalı.
MUZ: Sırrı serotonin. 
Bu maddeye beyni- ' 
mizin mutlu olması 
için ihtiyacı var. 
Öğrenme güçlüğü 
çekenler 
LAHANA: Lahana 
sinirliliği giderir. 
Örneğin sınav 
öncesi bol bol 
yemelisiniz.
LİMON: C vitaminin
den dolayı can
landırıyor, algılama 
yeteneğini artırıyor 
Dil öğrenme kursun
dan önce 1 bardak 
limon suyu 
içmelisiniz.

NÖBETÇİ ECZANE
22 Temmuz 2006 Cumartesi 

SERVET ECZANESİ 
23 Temmuz 2006 Pazar 
ÇAMLICA ECZANESİ

»» ’•
g# T TV RRV WMÜÜji K bursa

DERSANELERİ kültür koleji
İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarıtaş (OKS): 223 15 15
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713 53 51

Gemlik (OKS): 514 00 10 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (ÖSS) 512 34 34.
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

KMrfez
■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2499 

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)

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5-’si ve Bursa 3- sû olmuştur.
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı... 
.■ (IZflY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 

farklı öneriler ve mutfak keyfi için 
tek adres: UZAY MUTFAK

MoÖERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kÜÇÜk AyRINTISINEİA bİİE kEN(IİNİ CjÖSTEREN 
IuIİTeIİ MAlzEMESİ, EkoNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAjlARiylA, 

EvlER UZAY MANZARASINA lüVlŞiyOR.

24 Temmuz 2006 Pazartesi günü saat: 14.oo’de yapılacak olan 
işyerimizin açlışına tüm Gemlik halkı davetlidir.

Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / B Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79



1 ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahceler Mevkii 

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

' "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, 
YETjcTİDnjf i Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
TE l iç l ikuiui Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, ‘‘BAŞARACAĞIM’’ der ve başarır.... ’

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz 
2.006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
SINIFLAR FİYAT
ANA SINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF

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

7. SINIF
8. SINIF

4.750 YTL
4.750 YTL

Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklâl Cad. Gürçay İş Mrk. No:36 Tel: 514 15 15 GEMLİK

e-mail: bursa@birey.com ________

Ülkü Ocakları Başkanı Osman Durdu ve MHP İlçe Yöneticilerinden fok iddia! Kumlalılar festivale hazırlanıyor

Belediye kaçak 
elektrik kullanmış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kaçak elektrik kavgası..
Cuma günü Ülkü Ocakları Dergisi Gemlik 

Temsilciliğinin düzenlediği 1. Gemlik Türk Boyları 
Halk Oyunları Şenliği’nde bizim görmediğimiz 
bazı olaylar, Dergi Temsilcisi Osman Durdu’nun 
açıklamalarıyla yeni tartışma başlattı.

Şenliğin Gemlik’in adına duyurması açısından 
yararlı olacağını söylerken, bu şenliğin 
MHP’lileştirilmemesini cumartesi günkü yazımda 
yazmıştım.

Şenliğin alandaki gösterilerini biraz izledim. 
Ama Seyfettin arkadaşımın haberinden sonra tah
minimde yanılmadığımı anladım.

MHP Genel Sekreteri Bülent Didinmez, 30 daki
ka siyasi konuşma yapmış, bir şenliğe yakışmay
acak şekilde konuşmasını MHP şovuna dönüştür
müş, AKP’ye çatmış..

Bu olayın bir yönü.
Gelelim iddialara.
Osman Durdu’nun açıklamalarına göre 

Belediye Başkanı şenlik için alanda kullanılmak 
istenen, elektriği kendilerine vermemiş. 
Aralarında edep dışı konuşmalar geçmiş, tehditler 

•savrulmuş.
TEDAŞ’dan bir günlük elektrik kiralanarak 

sorun çözülmüş ama Belediye’nin de TEDAŞ’a 
•abone olmadan tüm etkinliklerde kullandığı elek
triği bugüne kadar kaçak kullandığını saptamışlar.

Bu ciddi bir iddia..
Yalansa, Başkan bunu belgeleriyle açıklamalı.
Açıklar ve belge sunarsa, Durdu ile MHP’liler 

yalancı ve iftiracı durumuna düşerler, bizden 
söylemesi.

Ülkü Ocakları Başkanı Osman Durdu, 1. Türk Boyları 
Halk Oyunları Şenliği” için Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un Festival Alanında kendilerine elekrik kullandır
madığını, bugüne kadar yapılan etkinliklerde 
Belediyenin kaçak elektrik kullandığını belirterek 
Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 3’de

Sağlıkla yatbkirala-devret modeli
Sağlık Bakanlığı’nca verilecek ön proje 
ve belirlenecek temel standartlar çer 
çevesinde, özel veya tüzel kişiler kendi
sine veya Hâzineye ait arazi üzerinde 
sağlık tesisi kurabilecek. Sayfa 7’de

Taşıl vergisi için son hafta
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci 
taksit ödemeleri, 31 Temmuz Pazartesi 
günü sona eriyor. Haberi sayfa 9’da

6. Küçük Kumla Yaz Festivali 9 Ağustos 
2006 günü başlıyor. 4 gün sürecek olan 
festivalde, ünlü isimler ağırlanacak.
Kutsi 10 Ağustos günü sahne alırken, 
11 Ağustos günü Umut Kuzey hayran
ları ile buluşacak. Festivalin finalini ise 
Gülşen yapacak. Haberi sayfa 5’de

İlkokul mezunlarına^ 
memur olma yolu açılıyor 
Danıştay, ilkokul, ilköğretim okulu 
ve orta okul mezunlarının da Kamu 
Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) 
girmesi için açtığı davada Hukukun 
Egemenliği Derneği'ni haklı buldu. 
Hukukun Egemenliği Derneği Genel 
Başkanı avukat Erdem Akyüz, kararın 
olumlu çıkacağı ve ilkokul, ilköğretim 
okuluyla ortaokul mezunlarının da en 
doğal haklan olan kamu görevine 
girme, devlet memuru olabilme hak
larını kazanacaklarına inandıklarını ve 
binlerce kişiyle ailelerinin umutla bek
lediklerini söyledi. Haberi sayfa 7’de

www.genilikkorfezgazetesi.coni adresini tıklayın

http://www.aykentilkogretim.k12
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.genilikkorfezgazetesi.coni
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İS Buluşma
^^^■Gürhan ÇETİNKAYA

Süper üçlüler...

Biraz günlük siyasetten ve ağır ekonomik 
koşullardan uzaklaşalım mı?

Uzaklaşmayıp da ne yapacağız.
Biz istemesek de uzaklaştırıyorlar zaten.
İşler kırık.. Ekonomi bozuk.. Siyaset

Allah’a., ticaret başdanışmana emanet 
Onun için her yer karanlık.. Sıkıntılı.. 
Karanlığa ışık,sıkıntıya tebessüm gerek.. 
Hele hele de haftanın ilk gününde.. 
Bir araştırma yapmışlar: 
Dünyanın ve ülkemizin en mükemmel 

üçlülerini saptamışlar.
Politikacıları karıştırmamışlar..Aslında iyi 

de etmişler.
Okudum..
Bakalım siz de katılacak mısınız?*****
Bir araya geldiklerinde süper anlam 

kazanan üçlüler
Eyüp Sabri Tuncer 
Mazhar - Fuat - Özkan 
Aydemir Akbaş, Bülent Kayabaş, Hadi

Çaman...
İnek Şaban-Güdük Necmi-Damat Ferit 
Metin - Ali - Feyyaz
Aykut Kocaman-Rıdvan Dilmen-Oğuz 

Çetin
3 R yani Ronaldo - Rivaldo - Ronaldinho 
Hıncal Uluç - Haşmet Babaoğlu - Kenan 

Onuk
Erman Toroğlu-Şansal Büyüka-Uğurcum 
Hale-Lale-Jale
İngiliz-Fransız-Temel 
Ali-Veli-Maria 
Fizik-kimya-biyoloji 
Deniz-kum-güneş.. 
Yumruk-tekme-kafa 
At-avrat-silah 
Kulak -burun-boğaz 
Yatak-yorgan-yastık 
Normal-süper-kurşunsuz 
Rakı-beyaz peynir-kavun 
Gez-göz-arpacık 
Üçlü piriz 
Vatan-millet-Sakarya 
Giriş-gelişme-sonuç 
Yol-su-elektrik 
İçki-kumar-kadın 
Para-para-para 
Ctrl-alt - del 
Görmedim-duymadım-söylemedim 
Devlet-mafya-siyaset 
X-Y-Z 
333 
90-60-90 
Zincir-takoz-çekme halatı 
1.çinko-2. çinko-tombala 
Karpuz-peynir-ekmek 
Domates-biber-pathcan 
Debriyaj-fren-gaz

ELEMAN ARANIYOR
PERDE RAYI TAKABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
ÖZl€M MEFRUŞAT

Tel : 513 30 83

Türk Boyları Şenliği siyasi şova dönüştü
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Ülkü 
Ocaklan'nın 
organizasyonu 
ve Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği'nin 
katkılarıyla düzenle
nen “1. Türk Boyları 
Halk Oyunları Şenliği” 
siyasi şova döndü. 
Cuma günü akşamı 
İskele Meydam’nda 
düzenlenen şenliğe 
çeşitli ülkelerdeki Türk 
folklor 
ekipleri katıldı. 
Kalabalık bir 
seyircinin izlediği şen
liğe katılan Kaymakam 
Mehmet Baygül, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, MHP 
Genel Merkez Genel 
Sekreteri Bülent 
Didinmez, MKYK 
Üyesi İsmet 
Büyükataman, 
İl Başkanı Necati 
Özensoy ile 
MHP 57.Dönem Bursa 
eski milletvekil-. 
terinden Burhan 
Orhan, 
şenliğe katılan 
folklor ekiplerinin tem
silcilerine çeşitli 
hediyeler verdi. 
Ülkü Ocakları 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Durdu'nun 
açış konuşmasıyla 
başlayan şenlikte, yak
laşık 30 dakika siyasi 
konuşma yapan Genel 
Merkez Genel 
Sekreteri Bülent 
Didinmez 
geceye damgasını 
vurdu.
Didinmez, konuş
masında AKP

hükümetine 
çatarken, şenliği 
düzenleyen Ülkü 
Ocaklarını da kutladı. 
Sahneyi dolduran Türk 
boyları folklor ekipleri 
güzel bir görüntü çiz
erken, 
İlçe Emniyet Müdürü* 
Ali Kemal Kurt'un 
Romanya ekibine 
kendilerinin aldığını 
belirttiği hediyesini 
verirken "Ne güzel 
Türkçe konuşuyor- - 
sunuz" sözlerine ilginç 
cevap geldi. "Biz 
OsmanlI'nın torun
larıyız. Ne mutlu 
Türküm diyene" 
sözlerini akıcı 
bir Türkçe ile cevap
layan bayan yönetici 
izleyenlerden

büyük alkış aldı. 
Irak'tan gelen 
Musul Reşadiye 
Türklerinin oluştur- , 
duğu ekip oralarda 
kardeşlerimizin.bulun
duğunu 
hatırlatırken

Makedönya, Karaçay, 
Kazakistan, Kırım, 
Azerbaycan, Tuva 
Türkleri Çeçenistan ve 
Acara 
folklorcuları yaptıkları. 
gösterilerle 
şenliğe renk kattılar.
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Ülkü Ocakları Başkanı Osman Durdu ve MHP İlçe Yöneticilerinden şok iddia!

Belediye kaçak 
elektrik kullanmış

Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı Osman Durdu, 1. Türk Boyları Halk Oyunları Şenliği” 
için Belediye Başkanı Mehmet turgut’un Festival Alanında kendilerine elekrik kul
landırmadığını, bugüne kadar yapılan etkinliklerde Belediyenin kaçak elektrik kul
landığını saptadıklarını Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Yazı YO R UM

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Ülkü 
Ocaklarının düzen* 
lediği “1. Türk Boyları 
Halk Oyunları 
Şenliği”nde başlayan 
gerginliğin ardından 
kaçak elektrik 
suçlaması yapıldı. 
Dün, festival alanına 
gelerek elektrik 
kablolarının kesilmesi 
nedeninin abone 
olunmaması gösteri 
lirken, şimdiye kadar 
bir çok eğlencenin 
düzenlendiği alanda 
kaçak elektrik kul
lanıldığı ileri sürüldü. 
Gemlik Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman 
Durdu, MHP yönetim 
kurulu üyeleriyle bir
likte düzenlediği 
basın açıklamasında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut halkın 
ihtiyaçlarına cevap 
veremediği gerekçe
siyle eleştirildi.
KAÇAK ELEKTRİK 
KULLANILMIŞ 
Ülkü Ocakları 
Derneği'nin festival 
alanında yapılacak 
etkinlik için TEDAŞ'a 
müracaat ederek 
yasal olarak elektrik 
kullanmak istedikleri
ni ifade eden Osman 
Durdu, elindeki mak
buzu göstererek, 
"Bize sahne altında 
bulunan panodan 
elektrik alabile
ceğimiz söylendi. 
Belediye Başkanın/ 
telefonla arayıp 
elektrik almak iste
diğimizi söyledim. 
Bana 'kapıyı açmam, 
nereden alırsanız alın' 
cevabını verdi.
Kendisine hat 
maliyetinin 
yüksek olduğunu 
söylediğimde ise 
yine 'Maliyeti beni 
ilgilendirmez' dedi. 
Bu olumsuz tavrını 
milletle paylaşarak 
anlatacağımı 
söylediğimde ise 
bana 'paylaşta göre
lim' gibi tehdit edici 
sözler sarf etti. 
Biz Bursa'dan kablo

iyMKSinRfe Festival.Alanındaki sahnede basın açıklaması , ~ 
Durdu, Belediye Başkanını kaçak elektrik kullanmakla suçladı,

getirtip direkten hat 
çekerek kullandık. 
Şimdiye kadar festi
val alanında kul
lanılan elektriğin 
makbuzları ibraz 
edilmezse kaçak 
elektrik kullanıldığı 
gerekçesiyle suç 
duyurusunda 
bulunacağız" dedi. 
GEMLİK ONUN 
TAPULU MALI DEĞİL 
Belediye Başkam'nın 
Gemlik'i adeta tapulu 
malı gibi gördüğünü 
ve bu şekilde hareket 
ettiğini ileri süren 
Ülkü Ocağı Başkanı 
Osman Durdu ile 
MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, olaya tepki 
göstereceklerinin 
anlaşılmasından 
sonra Başkan 
Mehmet Turgut'un 
Cumartesi günü 
olmasına karşın 
TEDAŞ’a haber 
vererek, festival 
alanının elektriğini 
olay yerine gelip 
kontrol ederek 
kestirdiğini iddia 
ettiler.
MAKBUZ 
GÖSTERİLSİN 
Kendilerinin TEDAŞ'a 
günlük ücret ödeyip 
makbuz aldıklarını 
söyleyen Osman

Durdu ve MHP’liler, 
"Bizim gibi makbuz 
göstersin, fakirin 
hakkını yedirmem 
diyen Başkan şimdi 
kimin hakkını kime 
yediriyor. Kaçak 
enerji için TEDAŞ'ın 
ne gibi bir işlem 
yaptığını ise merak 
ediyoruz" diyerek 
tepki gösterdiler. 
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Güler'in kendilerine 
maddi ve manevi 
destek verdiğinin de 
altını çizen 
Osman Durdu, 
"Umurbey 
Belediyesi’nden 
gördüğümüz 
desteğin yanı 
sıra Gemlik 
Belediyesi’nden 
köstek görmemizi 
halkımızın 
görüşlerine havale 
ediyoruz" dedi.

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

İsrail yine vuruyor...
Bir küçük ülke İsrail.
Nüfusu yedi milyon.
Çevresi tamamen düşmanı olan Arap 

ülkeleri ile çevrili. Arapların sayısı 200 mil 
yon..

Evet evet, bu 200 milyon Arap ülkesi 
(sayısı onu geçiyor.) yıllardır teke tek veya 
birlikte bu yedi milyondan dayak yemesin
den ben rahatsız oluyorum da bu Araplar 
hiç tınmıyor. Yüzüne tokadı yiyince, dönüp 
esnemede bir patlat diyor..

Gurur hak getire...!
Bizim din kardeşlerimiz her konuda oldu 

ğu gibi burada da biri biriyle anlaşamıyor. 
Bunlar tarih boyunca biri birinin kuyusunu 
kazm ıştır.

(Bu nasıl din kardeşliği ben anlayamıyo
rum? ..)

Birinci Dünya Savaşında Filistin ve Irak 
cephesinde yüzbaşı olarak savaşan 
babam Yüzbaşı Numan Ertem, İngilizlerle 
biz dövüştük, ama asıl Araplar bize çok 
hainlik yaptı, arkamızdan birkaç kuruş için 
vurdu. Dünyanın en hain milleti Araplardır 
derdi.

(Cuma namazından sonra İsrail bayra 
ğını yakanlar, yakın ama bunları da unut
mayın. Senin de bir çok deden oralarda ya 
tıyor.)

Bu günde kimi Araplar ABD.’nin kuca 
ğında oturup emirleri oradan alıyor, kimi 
başka hesaplarda kime kazık atarım hesa 
bında..

İran’daki molla rejimi, kendi halkını uyut
manın peşinde.

İsrail'e bakarsanız; iyi örgütlenmiş, tek 
nolojisi gelişmiş, dünyanın en güçlü istih
barat örgütüne sahip, Arapların nefes ah 
şını bile izliyor, sonrada gerekeni yapıyor..

Suriye Cumhurbaşkanı hafız Esad’ın 
hasta olup öleceğini önce İsrail açıkladı. 
Nasıl mı; gaitasını ve idrarını gizlice kontrol 
ettirmiş.

Sevelim, sevmeyelim İsrail gerçeği bu...
Demek ki işler nüfus çokluğu, kelle hesa 

bı ve nutuk atmakla, palavra bayrak yak
makla olmuyor..

Başı bozuk, örgütsüz, biri birine düşman 
İslam dünyası bu küçük 7 milyonluk ülke 
nin oyuncağı oldu..

Hiç bir şey yapamıyor!
İran-Suriye-Mısır-Ürdün-Suudi yönetici

leri hepiniz zaman zaman İsrail tokadı 
yediniz..

Beni asıl üzen bu durumu, gerçekleri bir 
türlü görmek istemeyen bizimkiler..

Elin oğlu bir askeri kaçırıldı diye harp 
ediyor, ortalığı kan gölüne çevirdi.

Biz her gün şehit cenazeleri kaldırıyoruz 
ama Kuzey Irak’a girmek için Amerika’nın 
iznini bekliyoruz..

Hem de “Kararı Amerika elçisi değil, hü 
kümet verir” diye hava atarak, Türk ulusu 
nu kızdırarak,

Dünyayı güldürerek bekliyoruz.
Kandil Dağına (PKK: merkezi) girsekde 

bu laflardan sonra hepsini kaçmış görece 
ğiz.

Bu kadar gürültüden sonra alçaklar bizi 
beklemez ki...

Kim bilir hangi deliğe girdiler.....

GEMLİK

GÜNLÜK SIYASI GAZ L TE

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Lionslular Körfez Turu attı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Lions 
Kulübü’nüri 
geleneksel yaz 
etkinlikleri 
çerçevesinde 
düzenlediği 
Körfez gezisi 
eğlenceli geçti. 
Belediye başkanı 
Mehmet Turgut'un 
eşiyle birlikte 
katıldığı yaz 
akşamı gezisine 
Lions 118 K 
Yönetim Çevresi 
Genel Yönetmeni 
Dr. Ahmet Rasim 
Öztürk'de katıldı. 
Lions Kulübü 
üyelerinin eşleriyle 
birlikte katıldığı 
körfez gezisine 
Bursa Karagöz, 
Bursa Osmangazi 
ve Bursa Koza 
Lions kulübü üyeleri 
de katılarak 
destek verdiler.
Gemlik Lions Kulübü 
Dönem Başkanı 
Dursun Özbey, 
misafirlerinin 
gezi boyunca 
rahat eğlenmelerini 
sağlamak için yakın 

ı ilgi gösterirken 
yemekli düzenlenen

Körfez Gezisi 
katılanları büyüledi. 
İşkele'den kalkan 
Ünsal kaptan

Gezi gemisi, sırasıyla 
Kapaklı, Armutlu, 
Mudanya, Burgaz ve 
Kurşunlu sahillerini

dolaşarak gecenin 
ilerleyen saatlerinde 
Gemlik Iskelesi’ne 
dönüş yaptı.

e-kayıt süresi uzatıldı 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Eskişehir ve 
Adana'da henüz 
çocuğunun kaydını 
ilköğretim okullarına 
yaptırmayan veliler 
için, "e-kayıt" süresi
28 Temmuz'a kadar 
uzatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı 
5 ilde internet 
üzerinden başlattığı 
"e-kayıt" uygulaması 
kapsamında, 1 Hazi 
ran-14 Temmuz tarih
leri arasında kayıt 
başvurularını kabul 
etmişti. Ancak söz 
konusu illerde 
beklenen sayıda 
kayıt başvurusu 
yapılmadığı için 
internet üzerinden 
kayıt alma süresinin 
28 Temmuz'a kadar 
uzatılması 
kararlaştırıldı.

Söz konusu illerde 
ikamet eden veliler, t 
bugünden itibaren . 
söz konusu tarihe * 
kadar, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
"www.meb.gov.tr" 1 
internet adresinden 
girerek çocuklarının 
kaydını yaptırabile
cekler. | 
Milli Eğitim Bakanlığı 
yetkilileri, e-kayıt 
uygulamasının 
yapıldığı Ankara, 
İstanbul, İzmir, 
Eskişehir ve Adana 
da 1 Haziran-14 
Temmuz tarihleri 
arasında alınan 
kayıtlara göre, söz 
konusu illerde 
yüzde 20'ye yakın 
çocuğun kaydının , 
yaptırılmadığının 
tespit edildiğini ’j 
bildirdiler.

GEMLİK-MANASTIR KUMLA YOLU ÜSTÜ 
DEMİRKENT SİTESİ

C-BLOK, 4 NCÜ KAT 3 +1 ODALI, 
GENİŞ BALKONLU KALORİFERLİ, 

ÇELİK KAPILI, ASANSÖRLÜ, 
DENİZE NAZIR DAİRE GÖÇ NEDENİYLE ’ 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel : 512 20 24
(0.536) 359 62 36

gRB llwl N ALABALIK
İTİ! TESİSLERİ m ram özaip emlak™ i

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

Gedelek Köyü altı Orhangazi'den 
sonra ’5.- Km.' ■' ■ :

Tel 7 (0.224) 586 52 66
ORHANGAZİ

Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
_ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire j

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire - . J
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekrne katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı’nın 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce. Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 

Umurbey'de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta
I

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER S GORTİj

Mâcîde fizÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 İ

http://www.meb.gov.tr
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Kumlalılar festivale hazırlanıyor

tala'ıla Gülsen te Kulsi ıwı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geleneksel Küçük 
Kumla Yaz Festivali 
için geri sayım 
başladı.
4 gün sürecek 
olan festivalde 
Kutsi ve Gülşen de

^ahne alâcak.
Her yıl geleneksel 
olarak gerçekleş 
tirilen. Küçük Kumla 
Yaz Festivali'nip 
bu yıl 6'ncfcı 
duzenleniyoY^ 
Uğur Böceği

Yalçın Özden 
Tiyatrosu'nun 
iki ayrı oyunu ile
9 Ağustos'ta 
başlayacak 
festival 4 gün 
boyunca ünlü 
isimleri ağırlayacak. 
Güzellik yarışması,

ile renklenecek olan 
festival kapsamında 
10 Ağustos'ta Kutsi, 
11 Ağustos'ta Umut 
Kuzey sevenleriyle 
buluşacak.
Geleneksel 
Küçük Kumla 
Festivali'nin finali ise

beâch parti, 
havai fişek ve 
ışık gösterileri

pop müziğin 
ünlü ismi Gülşen ile 
gerçekleştirilecek.

Üniversiteli genç kız 
maganda kurbanı oldu
Üniversiteli genç kız, bir akrabasının sünnet 
düğününde maganda tüfeğinden çıkan saç
malarla can verdi. Tüfekten çıkan saç
maların hedef aldığı genç kız hayatını 
kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, olay, İnegöl'e bağlı 
Kestanealan köyünde önceki akşam saat 
23.30 sıralarında meydana geldi.
Ailesi ile birlikte bir akrabasının sünnet 
düğününe katılan Ankara Üniversitesi Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 
19 yaşındaki Sezin Akoy, arkadaşları çalınan 
müzik eşliğinden oynamaya başladı.
Bu sırada hemen yanı başlarında bulunan 
gençlerin tüfekleri bir, bir ateşlemesinin 
ardından saçmalara hedef olan Sezin Akoy 
ile Uğur Akgül (5), Nurgül Ak (34), Aylin 
Yaman (26), Nazmi Şahin (65) ve Rıza Er (71) 
vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 
Hemen hastaneye kaldırılan yaralılardan 
Özel İnegöl Sürücü Kursu sahibi Tayfur 
Akoy'un kızı Sezin Akoy yolda hayatını 
kaybederken, diğer yaralılardan Nazmi 
Şahin, Rıza Er hayati tehlike kaydıyla Bursa 
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Çevresinde çok sevilen ve neşe dolu olarak 
tanınan Sezin Akoy'un ölüm haberini alan 
yakınları hastaneye akın ederek, gözyaşı 
döktü. Sinir krizi geçiren Akoy'un yakınlarını 
teselli etmek mümkün olmadı. Yaşanan acı 
olayın ardından harekete geçen İnegöl İlçe 
Jandarma Bölük Komutanhğı'na bağlı 
Asayiş ekipleri havaya ateş attıkları öne 
sürülen isimleri gizli tutulan 2 kişiyi gözaltı
na alırken, soruşturmanın çok yönlü olarak 
sürdürüldüğü bildirildi. BHA

NOUVOK 
BİLGİSAYAR

«T

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
taşlayan fiyatlarla

775 $ + K.D.V.
HERKESE
S sREGALS600DM1I 

ÇDVDOYNATKlBifci

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

Gemlik Körfez Gazetesi www.gemlikkorfezgazetesi.com
Baytaş İnşaat www.baytasinsaat.net

a®

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

ıiAiıiAif Riı i A A1JA M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

ADSL ABONELİK PAKEIİ
Hem ADSL modem, hem de 

ADSlabûttUöiMfafade I HM

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.gemlikweb.com
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Üftade Tekkesi müze
Tarihi Üftade Tekkesi, 
başlatılan restoras 
yon ve düzenleme 
çalışmalarının ardın
dan yeniden Bursa'ya 
kazandırılacak.
Bursa'nın tarihi değer 
terinden biri olan 
ancak bakımsız nede 
niyle yıllardır harabe 
şeklini alan Üftade 
Tekkesi, Osmangazi 
Belediyesi'nin, 
Vakıfların ve Üftade 
Camii Koruma 
Derneği işbirliği ile 
yeniden gün ışığına 
çıkartılıyor.
Mülkiyeti Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü'nde 
olan tarihi Üftade 
Tekkesi, Osmangazi 
Belediyesi, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü ve 
Mollafenari Mahallesi 
Üftade Camii ve 
Müştemilatı Koruma 
Yaşatma İmar Onarım 
Derneği işbirliği ile 
restore ettiriliyor. 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü'nün, 
restore ettirilmek 
kaydıyla derneğe 
tahsis ettiği yapıdaki 
restorasyon çalış
malarına bir süre 
önce başlandı. 
Tarihi yapı, restoras 

yon çalışmaları 
tamamlandığında 
müze olarak hizmet 
verecek. Yapıda, 
tekkeye adını veren 
Üftade Mehmet 
Muhittin ve Aziz 
Mahmut Hüdai gibi 
manevi şahsiyetlerin 
kişisel eşyaları ile 
tekkenin eşyaları 
sergilenecek.
16. Yüzyıl yapıların
dan olan ve cuma 
günleri Celvetiye 
yöntemiyle ayin 
yapıldığı bilinen 
Üftade Tekkesi, 
Üftade Külliyesi*nin 
bir parçası durumun
da. Mescit, sema
hane, harem, 
çilehane ve 
çeşmeden oluşan 
Külliye, yüzyıllardır 
BursalIların ziyaret- 
gahı olarak ayakta 
duruyor. Tekke ise, 
dertlerine çare 
arayanları geldiği, 
adaklar adadığı 
manevi bir odak 
durumundaydı.
Bakımsızlık nedeniyle 
yıllardır harabe bir 
durumda olan 
tarihi yapı, daha 
önce Osmangazi 
Belediyesince ele 

alınmış ve önce yolu 
yapılmış ardından 
çevresi düzenlen
mişti. İki katlı ahşap 
tavanlı ve kare planlı 
tekke binasının 
restorasyonuna ise 
yaklaşık bir hafta 
önce başladı. 
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa'nın önemli 
manevi şahsiyet
lerinden biri olan 
Üftade Hazretlerinin 
adını taşıyan tarihi 
yapının tekrar 
Bursa'ya kazandırıla
cağını söyledi.
Daha önce yol ve 
çevre düzenlemesi 
çatışmaları yapılan 
tekkenin şimdi de 
restorasyonunun 
gerçekleştirildiğini 
anımsatan Altepe, 
restorasyon sürecin 
de belediye olarak 
her türlü katkıyı 
yapacaklarını söyledi. 
Başkan Altepe ile 
birlikte çalışmaları 
inceleyen Vakıflar 
Bölge Müdürü Mürsel 
Sarı ise, tarihi yapıyı 
onarım şartıyla tahsis 
ettiklerini anımsattı

oluyor
ve "Dernek yönetimi 
büyük bir heyecanla 
işe başladı. Bu heye
canın sonuna kadar 
sürmesini umuyo
rum. Bu süreçte 
biz de elimizden 
gelen katkıyı 
koyacağız" dedi. 
Yaz sezonu sonuna 
kadar üst örtüsünün 
ve ahşap taşıyıcı 
bölümlerin tamamlan
ması hedeflennen 
tekkenin, kış ayların
da ise iç tefrişatı 
yapılacak. Yapının 
tavan süslemeleri 
ile kapı gibi orjinal 
akşamları da bakım 
ve temizlikleri 
yapılarak olduğu 
gibi kullanılacak. 
Tahrip olan kısımlar 
ise imitasyon yön
temiyle elden geçi 
rilecek. Restorasyon 
çalışmalarıyla birlikte 
yapının önündeki 
bahçe de düzen
lenecek. İçinde tarihi 
bir çeşmenin bulun
duğu bahçe, gelen 
ziyaretçilerin din
lenebileceği bir ' 
mekân olarak 
Osmangazi 
Belediyesi'nce 
tefriş edilecek.

Köprüler 400 milyon 
YTL’ye koşuyor

İstanbul boğaziçi köprüleri ile işletmedeki, 
para lı otoyollarda 1 Temmuz 2006 tarihi iti 
bariyle üçüncü yıla zamsız girilirken, bu köprü 
ve otoyollar para basmaya devam ediyor. 
Yılın ilk yarısı itibarıyla köprü ve otoyollardan 
elde edilen toplam geçiş ücreti, 176 milyon 
632 bin 754 YTL'yi buldu.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sön verile 
rine göre, 2006 yılı Haziran sonu itibarıyla 
köprülerden geçiş yapan 67 milyon 850 bin 
642 araçtan 72 milyofi 295 bin 111 YTL elde 
edilirken, aynı dönemde paralı otoyolların 
geliri ise 104 milyon 337 bin 643 YTL oldu. 
Bu sürede paralı otoyollardan 65 milyon 124 
bin 153 aracın geçiş yaptığı bildirildi.
Haziran sonu itibari ile köprü ve otoyollardan 
çift yönlü olarak geçiş yapan toplam araç 
sayısı ise 132 milyon 974 bin 795 oldu. 
Öte yandan 2005 yılında 305 milyon YTL, 
geçtiğimiz yıl ise 330 milyon YTL gelir 
sağlanan köprü ve otoyolların, bu yıl sonü 
itibari ile geçiş gelirlerinin 400 milyon YTL 
düzeyinde gerçekleşmesi hedefleniyor

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA... T®*.

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN... İt .

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı ı

Körfez Ofset ı
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK i

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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İşsizliğe karşı reform paketi
Dünya Bankası, 
Türkiye'de istihdam 
yaratımı için birinci 
önceliği "işgücü 
piyasası düzen
lemeleri", ikinci 
önceliği ise "işgücü 
piyasası esnekliğinin 
iyileştirilmesi" 
olarak gösterdi. 
Dünya Bankası, 
Türkiye'de istihdamı 
artırmaya yönelik 
yeni bir reform 
paketi üzerinde 
hükümetle çalışıyor. 
Banka'ya göre, istih
dam sorununu 
kalıcı olarak çöze
bilmesinin yolu 
eğitim reformundan 
geçiyor 
Türkiye'de liselerde, 
eğitim programı ve 
müfredat sorunu 
bulunduğunun altını 
çizen Dünya Bankası 
yetkilileri, Türkiye'nin 
dünyanın önde gelen 
rekabetçi bir ülke 
haline gelebilmesi 
için öğrencileri 
ezbercilikten, yaratıcı 
düşünceye yön
lendiren bir şekilde 
hazırlaması 
jerçkiyor.
Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) sistemi

nin de çok sağlıklı 
olmadığını ve 
reforme edilmesi 
gerektiğini belirten 
Banka yetkilileri,, 
ÖSS'nin, öğrencilerin 
temel bilgilerinden 
çok ezbercilik gerek
tiren bilgi sistemini 
test ettiğini, bu duru
mun da liselerin 
yetersizliğinden 
dolayı, dershanelerin 
sanayii haline 
gelmesine katkıda 
bulunduğunu 
ifade ediyorlar. 
Yetkililer, üniver
sitelerin, öğrenci
lerin, meslek 
değiştirebilmelerine 
imkan verecek 
esneklikte olması 
gerektiğini de 
belirttiler 
Dünya Bankası 
yetkilileri, Banka'nın 
bugünlerde, Türk 
hükümeti ilegündem- 
lerinde olan istihdam 

yaratma konusunda 
nasıl destek olabile- 
ceğiüzerinde 
çalıştığını 
vurguluyorlar.
Banka tarafından 
hazırlanacak bir 
raporun ve bu 
çerçevede, 
Türkiye'ye 
verilecek desteğin 
sonbahara kadar 
şekilleneceği ifade 
ediliyor. Banka, işsiz
lik sorununa yapısal 
ve uzun vadeli 
çözüm amaçlı, 
reforma, İstihdam 
Yaratma Amaçlı 
Kalkınma Politikası 
Kredileriyle 
destek verecek. 
Banka yetkilileri, 
istihdam yaratmadan 
sürdürülebilir bir 
büyüme veya siyasal 
ve sosyal istikrar 
sağlanamayacağı 
görüşünde de 
birleşiyorlar.

Sağlıkta vafrkirala-farei modeli
Sağlık Bakanlığınca 
verilecek ön proje 
ve belirlenecek 
temel standartlar 
çerçevesinde, özel 
veya tüzel kişiler 
kendisine veya 
Hâzineye ait arazi 
üzerinde sağlık 
tesisi kurabilecek. 
49 yılı geçmemek 
şartıyla devlet 
tarafından 
kiralanacak bu 
tesisler, öngörülen 
süre sonunda 
Sağlık Bakanlığına 
devredilecek.
Sağlık Tesislerinin, 
Kiralama Karşılığı 
Yaptırılması ile 
Tesislerdeki 
Tıbbi Hizmet 
Alanları Dışındaki 
Hizmet ve Alanların 
İşletilmesi 
Karşılığında 
Yenilenmesine 
Dair Yönetmelik 
Resmi Gazetede 
yayımlandı. 
Buna göre, 
kurulması planlanan 
sağlık tesişlerine 
öncelikle Yüksek 
Planlama Kurulunca

onay verilecek. 
Sağlık tesislerinin 
tıbbi hizmet alanları 
sadece Sağlık 
Bakanlığınca 
işletilebilecek. 
Mevcut sağlık 
tesislerindeki tıbbi 
hizmet alanları 
dışındaki hizmet 
ve alanlar da, yine 
buraların işletilmesi 
karşılığında özel 
veya tüzel kişilerce 
yenilenebilecek. 
Sağlık tesisi, 
önğörülen süre 
sonunda her 
türlü takyidat, 
yükümlülük, şerh, 
borç, taahhütlerden 
ari olarak, normal 
aşınma ve yıpranma 
hariç olmak üzere, 
bakımlı, çalışır ve 

kullanılabilir 
durumda bedelsiz 
olarak Sağlık 
Bakanlığına 
devredilecek. 
Sağlık tesisinin 
devir aşamasında 
sözleşmede yer 
alan şartları 
taşıyıp taşımadığı 
oluşturulacak bir 
devir-teslim 
komisyonunca 
tespit edilecek. 
"Kamu-Özel 
Sektör Ortaklığı 
Modeli" adı verilen 
modele göre 2006- 
2008 yılları arasında 
İstanbul, İzmir ve 
Ankara'da 
toplam 7 bin 275 
yataklı birer sağlık 
kampüsü yaptırıl
ması planlanıyor.

İlkokul mezunlarına memur olma yolu açılıyor
Danıştay, ilkokul, 
ilköğretim okulu ve 
orta okul mezun
larının da Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'na (KPSS) 
girmesi için açtığı 
davada Hukukun 
Egemenliği Derneği'ni 
haklı buldu.
Danıştay, Başbakanlık 
ve ÖSYM'den 
savunma istedi.
Hukukun Egemenliği 
Derneği Genel 
Başkanı avukat 
Erdem Akyüz, KPSS 
sınavlarına katılmaya 
sınırlama geti 
rilmesinin Anayasa'ya 
aykırı olduğunu 
söyledi. Hukukun 
Egemenliği Derneği, 
KPSS, ilkokul, 
ilköğretim okulu ve 
orta okul mezun
larının da girebilmesi 

ı için Danıştay'a dava 
i açtı. Talebi inceleyen

Danıştay, karar 
| öncesi davalı 
I konumda bulunan

Başbakanlık, Devlet 
Personel Dairesi 
Başkanlığı ve bağlı 
bulunduğu Devlet 
Bakanlığı ile 
ÖSYM'den savunma 
istedi. Danıştay, söz 
konusu kurumlardan 
gelecek savunmalar 

üzerine kararı açıkla 
yacak. Danıştay 
uygulamaya ilişkin 
yürütmeyi durdurma 
kararı verirse ilkokul, 
ilköğretim okulu ve 
orta okul mezunlarına 
da KPSS sınavına 
girme ve devlet 
memuru olma 
yolu açılacak. 
Hukukun Egemenliği 
Derneği Genel 
Başkanı avukat 
Erdem Akyüz, alı
nacak savunma 
sonunda Danıştay'ın 
yürütmeyi durdurma 
kararı vermesin bek
lediklerini söyledi. 
Akyüz, kararın 
olumlu çıkması 
halinde ilkokul, 
ilköğretim okulu ve 
orta okul mezun
larının da bundan 
böyle KPSS sınavına 
gireceğini ve kendi
lerine devlet memuru 
olma yolunun açıla
cağını ifade etti. 
KPSS sınava lise ve 
üstü okul mezun
larının girebildiğini, 
ilköğretim okulu ve 
orta okul mezun
larının girmesinin 
engellendiğini 
hatırlatan Hukukun 
Egemenliği Derneği 
Genel Başkanı Akyüz.

"İlköğretim okulu ve 
ortaokul mezunları da 
sınava girebilmelidir. 
Bu okul mezunlarına 
da kamu görevi ve 
memuriyet yapabilme 
olanağı sağlanmalıdır. 
İlköğretim okulu 
mezunu bir kişinin 
milletvekili olabile
ceği ancak devlet 
memuru olamayacağı 
yolundaki hüküm 
büyük bir çelişkidir. 
Kamusal bir görev 
diye askerlik hizmeti 
yapan, vergi veren 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan bir 
yurttaşın, belli bir 
tahsil yapmadığı, 
yapamadığı için, her 
türlü kamu kuru
luşunda, kamusal 
görevden mahrum 
bırakılması mümkün 
değildir" dedi. 
Anayasa'ya göre; 

herkesin kanun 
önünde eşit olduğunu 
hatırlatan Akyüz, her 
Türk'ün kamu hizmet
lerine girme hakkına 
sahip olduğunu 
savundu. Akyüz, 
"Hizmete alınmada 
görevin gerektirdiği t 
niteliklerden başka 
hiç bir ayrım gözetile
mez. Bu bakımdan, 
aynen lise gibi 
ortaöğretim mezunu • 
konumundaki eski 
orta okul mezun
larının ve ilköğretim 
okulu mezunlarının 
KPSS sınavına alın
mamak suretiyle 
kamu görevi ve 
hizmetinden mahrum 
bırakılmaları, 
Anayasa hükümlerine 
de açık bir aykırılık 
teşkil etmektedir" 
şeklinde konuştu. 
Danıştay’ın verdiği 

ara kararıyla davalı 
durumda bulunan ve 
sınava gireceklerin 
niteliklerini ve mezun 
oldukları okulların 
derecesini belirleyen 
Başbakanlık, Devlet 
Bakanlığı, Devlet 
Personel Başkanlığı 
ile ÖSYM'den aldıkları 
kararın gerekçesini 
sorduğunu ve savun
ma istediğini belirten 
Akyüz, bu süreç 
sonunda ilk ve orta 
okul mezunlarının da 
KPSS'ye girerek, 
kamu görevlisi ve 
devlet memuru olma 
hakkını kazanabile
ceklerini ifade etti. 
Akyüz, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Sınav 17 Eylül 2006 
tarihinde yapılacak. 
Biz davamızı Mart 
ayında açtık. Aradan 
geçen dört ay sonun
da Danıştay ancak 
tarafların savun
malarını istemek aşa
masına gelmiş ve bu 
yolda bir ara kararı 
alarak taraflara tebliğ 
etmiştir. Burada dört 
ay gibi büyük bir 
gecikme olmuştur. 
Binlerce kişi, davanın 
sonucunu beklemek
tedir. KPSS sınavına 
girip giremeyecekleri

ni öğrenmek istemek
tedirler. Kararın olum
lu çıkması halinde 
yani ilkokul ve orta 
okul mezunlarının da 
sınava girebilecek
lerinin sağlanması 
halinde, bu yoldaki 
kararla sınav tarihi 
arasında çok kısa bir 
süre kalacak ve 
büyük bir sıkıntı 
yaşanacaktır. Hatta 
sınavın yapılama
ması, ertelenmesi gibi 
bir durum hasıl ola
caktır. Burada sorum
luluk yargı organları
na, Danıştay'a ve 
davalı durumdaki 
Başbakanlık ile 
ÖSYM’e düşmektedir. 
Kararın gereğinin 
bir an önce yerine 
getirilmesini 
bekliyoruz." 
Akyüz, kararın 
olumlu çıkacağı ve 
ilkokul, ilköğretim 
okuluyla ortaokul 
mezunlarının da en 
doğal hakları olan 
kamu görevine girme, 
devlet memuru ola
bilme haklarını 
kazanacaklarına 
inandıklarını ve 
binlerce kişiyle 
ailelerinin umutla 
beklediklerini de 
sözlerine ekledi.
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2005’te en az yağışı 
İç Anadolu Bölgesi aldı

KKKA için 50 milyon YTL’lik proje
Türkiye'de 2005 yılın
daki yağışlarda, uzun 
yıllar ortalamasına 
göre yüzde 5, önceki 
yıla göre ise yüzde 
10.9 oranında azalma 
olurken, en az yağışı 
İç Anadolu Bölgesi 
aldı.
Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Anadolu 
Doğa ve Kültür 
Belgeselleri Derneği 
ve Doğal Hayatı 
Koruma Vakfının veri
lerine göre, küresel 
ısınma ve çölleş
menin etkileri 
Türkiye'de de ortaya 
çıktı. 2005 yılındaki 
yağışlarda uzun yıllar 
ortalamasına göre 
yüzde 5, önceki yıla 
göre ise yüzde 10.9 
oranında azalma 
olurken, en az yağışı 
İç Anadolu Bölgesi 
aldı. Yani, kuraklık 
en fazla iç Anadolu 
Bölgesi'ni vuruyor. 
Bu yılın 6 aylık dilim
ine bakıldığında da iç 
Anadolu Bölgesi en 
azyağış alan böl

gelerin başında geli 
yor. İç Anadolu'da, 6 
ayda düşen yağış, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
5.5 oranında azaldı. 
İç Anadolu Bölgesi 
kadar, Akdeniz, Doğu 
Anadolu, Güneydoğu 
Anadoluve özellikle 
yağışlarıyla ünlü 
Karadeniz böl
gelerinde de yağış 
miktarları giderek 
azalıyor.
Son yıllarda artan 
kuraklıkla, kurak 
iklim kuşağına 
giren Türkiye,çok 
yakında su fakiri 
ülkeler arasında yer 
alacak. Türkiye'nin 
göller bölgesi olarak 
bilinen Konya

Havzası'ndaki 
Akşehir Gölü kurudu, 
Beyşehir ve Meke 
Gölü'nde sular hızla 
çekiliyor. Hotamış ve 
Akgöl tamamen 
kurudu, bazı sulak 
alanlar çamur haline 
geldi. Kuraklık 
nedeniyle Konya'daki 
barajlar son 72 
yılın en düşük 
seviyesine ulaştı. 
Havzadaki kaçak 
binlerce kuyu, sulak 
alanların kurumasına, 
kuşların ülkemizi 
terk etmesine yol 
açıyor. Tarımsal 
sulamadaki 
yanlışlıklar, İç 
Anadolu Bölgesi'ni 
tamamen çölleşmeye 
doğru sürüklüyor.

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Eker, 
"KKKA için 50 milyon 
YTL’lik bir proje 
hazırlandı, hastalık 
konusunda vatan
daşlarımızı bilinçlen 
direceğiz" dedi. 
24. Aksaray Ihlara 
Kültür ve Turizm 
Festivali'ne katılmak 
için bu kente gelen 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker 
valiliği ziyareti 
sırasında basın men
suplarının Kırım 
Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı ile 
ilgili sorularını 
cevaplandırdı. 
Mehdi Eker, Vali 
Sebati Buyuran'! 
makamında ziyaret 
ederek brifing aldı. 
Valilik makamında 
gazetecileri kabul 
eden Bakan Ekeç 
gündeme ilişkin 
soruları da yanıtladı. 
Bakan Eker, bir 
gazetecinin 
KKKA hastalığı 
konusunda ne gibi 
çalışmalar yapıldığı 
ve biyolojik silah 
ölma ihtimali ile ilgili 
soruya, "KKKA 
hastalığı kenelerden 
insanlara geçiyor.

Bu yıllardan beri var 
olan bir hastalıktır. 
Türkiye'de tespiti 
yeni oldu. Türkiye 
genelinde KKKA 
hastalığının 
ilaçlama ve eğitim 
çalışmaları için 
50 milyon YTL’lik 
proje hazırlandı. 
Vatandaşlarımızı 
bilinçlendirmek için 
gerekli her türlü 
çalışma yapılıyor, 
yapılmaya da 
devam edecek. 
Biyolojik silah 
gibi birşeyin 
kesinlikle olacağını 
zannetmiyorum. 
Bu 1940'h yıllarda 
Kırım'da, Kongo'da 
görülen bir hastalık. 
Belki daha önceden 
de olmuştur ama 
bu Türkiye'de yeni 
görüldüğü için 
vatandaşlarımızın 
bununla ilgili tam 
bilgisi yok" dedi.

Bakan Eker, doğru
dan gelir desteğiyle 
ilgili çiftçilere öde 
necek para miktarın
da düşüş olup 
olmadığına yönelik 
soruya ise, "Doğru 
dan gelir desteği 
ödemelerinde bir 
düşüş yok. Biz zaten 
doğrudan gelir 
desteğinin her yıl 
azaltılacağını belirt
miştik. Ancak azalma 
o destek türünde; 
diğer destekler 
artarak devam ede
cektir. Zaten hüküme
timiz, en yüksek şek
ilde doğrudan gelir 
desteği ödemesi 
yaptı. Tarıma destek
lerimiz geçtiğimiz yıl 
2.1 milyar YTL 
olurken, destek bu yıl. 
5.3 milyar YTL'ye 
çıktı. Bu da destek
lerin azalmadığını, 
arttığım gösterir" 
şeklinde konuştu.
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Taşıt vergisi için son hafta
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin (MTV) 
ikinci taksit 
ödemeleri, 31 
Temmuz Pazartesi 
günü sona eriyor. 
Araç sahipleri, 
bankalar veya MTV 
tahsiline yetkili vergi 
dairelerine giderek, 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisini yatırabiliyor. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin eksik ya 
da fazla ödenmesi ve 
tahsilatın kayıtlara 
girmemesi gibi 

■ sorunların önüne 
■ geçmek için hazır- 
« ladığı "Sorgulu

Tahsilat Sistemi" de 
17 bankada 

, uygulamaya geçti.
Bu sistemle,

mükellefin vergi öde
mek için bankaya 
ruhsatla gitmesive 
aracın yaşı, motor 
silindir hacmi gibi 
genel bilgiler vermesi 
gerekmiyor. Araç 
sahibinin yalnız 
plakayı söylemesi 
yeterli oluyor. 
Oluşturulan teknik 
altyapı sayesinde 
görevli, kendi siste
minden Gelir İdaresi 
Başkanlığına bağla
narak, mükellefin 
araç bilgilerine 
ulaşıyor. Sistemdeki 
vergi borcuna göre 
de tahsilat yapıyor. 
Araç sahibinin vergi 
ödemesi, aynı anda 
Gelir İdaresine de 
işleniyor.
Gelir İdaresi 
Başkanlığından

alınan bilgiye göre, 
vergi tahsiline yetkili 
bankalar ve katılım 
bankalarının büyük 
bölümü, sorgulu 
tahsilat sistemine 
dahil oldu. Diğer 
bankaların da sis
teme girişine ilişkin 
çalışmalar devam 
ediyor. Girişleri 
tamamlanmış banka 
ve katılım 
bankaları şöyle: 
Ziraat Bankası,

Vakıflar Bankası, 
T. Ekonomi Bankası, 
Akbank, Şiekerbank, 
Garanti Bankası, 
Türkiye İş Bankası, 
Yapı ve Kredi 
Bankası,Koçbank, 
Oyakbank, Tekstil 
Bankası, Tekfenbank, 
Denizbank, 
Anadolubank, 
Albaraka Türk, 
Türkiye Finans 
Katılım Bankası ve 
Asya Finans Kurumu.

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

ÇEK ve ARJANTİN
Dünya Kupası’m içtenlikle seyre

demedik. Hele bir maç var ki; Sırbistan 
Karadağ-Arjantin maçı, bu maçı unutamıyo
rum.

Şöyle bir anım var; 70 yaşında olan 
Gemlik’liler İstanbul’a gittiklerinde Çiçek 
Pasajı’na gitmeden yapamazlar, orda bir 
yudum çay içer 18.15 vapurunu beklemeye 
başlarlardı. Garson üç beş tabak içinde 
fışkık getirir ‘bira’ mı içeceksiniz? diye 
sorardı. Evet cevabım aldığında garson 
bağırırdı ‘usta çek bir arjantin’ diye 
seslenirdi.

Belki Arjantin şampiyon olamadı ama, 
gönlümün şampiyonu arjantin; ‘Çek bir 
Arjantin’....

‘Tara tasarruf etmek için reklam 
harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

Türkiye sahtecilikte liste başında yer alıyor
İngiltere'deki en ünlü 
finans kuruluşların
dan Barclaybank'ın 
kredi kartı hizmetlerini 
veren Barclaycard

tarafından yapılan bir 
araştırmanın 
sonuçları, Türkiye'nin 
kredi kartı sahtecilik
lerinde en üst sırada

bulunduğu 
iddiasına yer verdi. 
The Sunday Times'ın 
haberine göre, 
Türkiye'yi ziyaret

etmeye hazırlanan 
Ingiliz turistlere 
"gözlerini kredi 
kartlarından 
ayırmamaları"

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOMOKAY ‘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 yapılmaktadır.

Yaklaşık 8 dakika içinde tetkik tamamlanır ve beş dakika sonra raporunuzu alabilirsiniz.

TOMOKAY
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

tavsiyesinde bulunan 
Barclaycard, 
Türkiye'yi Fransa, 
Ispanya ve 
Amerika'nın 
izlediğini, bu dört 
ülkenin 2005 yılında 
yapılan kredi 
kartı dolandırıcılık
larının yarısından

fazlasına sahne 
olduğunu açıkladı. 
Barclaycard 
araştırmacıları, 
ilk dördü izleyen 
ülkelerin ise İtalya, 
Çin, Tayland, İrlan
da,Hindistan ve 
Hollanda olduğuna 
dikkat çekti.

BURSA HAKİMİYET VE j 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR I
Her türlü ahm-satım, eleman ilanlarınız 

ve reklamlarınız için bizi arayın 

KİIFEZ nnııı 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

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



I

24 Temmuz 2006 Pazartesi Sayfa 10
| HH OUNLUK SİYASİ GAZETE ■■■

Ruh sağlığınıza göre yiyecek seçin
Kişilerin yemek 
seçiminin, ruh hali 
üzerindeki etkisiyle 
ilgili ilginç tespitlerde 
bulunuldu. Yapılan 
incelemelere göre, 
aşk acısı çekenlerin 
pirinç ve şekerden 
uzak durması 
gerekiyor.
Italyan Beslenme 
Uzmanı Prof. Dr. 
Ezio Di Flaviano 
insanların damak 
zevkleri ve yemek 
seçimi konusunda 
ilginç tespitler de 
bulunuyor. 
Flaviano'ya göre, 
sofraya oturup doğru 
besin maddeleri 
seçerek, kötü 
ruh halinizi 
düzeltebilirsiniz. 
Flaviano yaptığı 
tespitler sonucunda 
zihinsel bunalım 
içinde ve patlamaya 
hazır bir psikoloji 
içinde olan kişilerin 
makarna, ekmek, 
taze meyve ve 
sebze yemeleri 
gerektiğini vurgula
yarak, kendisine olan 
özgüvenini yitirmiş 
ve bezginlik duyan 
kişilerin ise peyniri 
ve kırmızı eti kesin
likle tüketmemelerini 
öneriyor.
İtalyan doktorun 
tespitine göre süt 
ürünleri ve kırmızı et 
kişilerde bezginliği 
artırıyor.

Yalnızlık ve iç sıkın
tısı hisseden insan
ların rahatlamak için 
domates, patlıcan, 
biber, patates, 
yumurta ve karnaba
har gibi sebzeleri 
tüketmesini doğru 
tercih olarak gören 
Flaviano, söylediği 
sözler ve 
davranışlarından 
memnun olmayan
ların soğan ve 
pırasayı tercih 
etmesi gerektiğini 
belirtiyor
Flaviano düş kırıklığı, 
kuşku ve çekingenlik 
içinde bulunan kişi
lerin kereviz ve 
havuç tüketmesinin 
ruh sağlığı açısından 
faydalı olacağına 
dikkat çekerken, iş 
hayatının yorgunluğu 
ve stresinden 
bunalan kişilerin 
sofralarından 
bezelyeyi ihmal 
etmemeleri gerektiği
ni vurguluyor.
Üzerinden endişeyi 
atamayan ve her an 
hata yapabilirim

kaleminden

saplantısını aklından 
çıkarmayan insan
ların bol bol marul 
yemeleri gerektiğini 
belirten Italyan 
Beslenme uzmanı, 
saldırgan ve karşısın
daki kişilere karşı 
agresif bir yapısı 
olan kişilerin kendi
lerini kontrol tutmak 
için ceviz yemelerini 
tavsiye ediyor. 
Çikolatanın her 
türlü isteği 
kamçıladığını ve 
ihtirasları 
şahlandırdığını 
tespit eden Flaviano, 
bademin öfkeyi 
azalttığını ve kişiyi 
sakinleştirdiğini 
ileri sürüyor.
İlginç tespitlerine 
bir yenisini daha 
ekleyen Flaviano, 
aşk acısı çekenlerin 
ve bu duygulardan 
kurtulamayanların 
kesinlikle pirinç ve 
şekerden kaçınması 
gerektiğini belirterek, 
bu iki gıdanın 
melankoliyi 
artırdığını iddia etti.

'Gemlik Küfe' iotaelle wmv.gemlikkorfezgazetesi.com

yaşayan savaş mağduru 
yabancı ülke vatan
daşlarının Türkiye 
üzerinden ülkelerine 
nakledilmeleri sırasında 
konaklamaları için 
kurumun Mersin ve 
Adana'daki toplam 5 bin 
93 yatak kapasiteli yurt
larının hazır bulundurul
duğu bildirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 
Lübnan'dan ayrılan savaş 
mağdurları için Adana ve 
Mersin'de toplam 5 bin 93 
yatak kapasiteli yurtları 
hazırladı.
Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada, Lübnan'da

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve 
Af ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

6 Ağustos 2006 Pazar günü 
10.oo -19.oo saatleri arası 

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve ATICILIK İHTİSAS 
KULÜBÜ’müzün düzenlemiş olduğu 

TRAP, TEK KURŞUN, KOŞAR DOMUZ TABANCA 
Atış müsabakalarına tüm Gemlik halkı davetlidir. 

İsmail Hakkı Dursun - Kulüp Başkanı 
RYRICR SÜRPRİZ H€Dİ¥€L€R

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

SATILIK DAİRE

Atış Yapılacak Yer: Umurbey Atış Poligonu 
Aytepe üstü Umurbey / GEMLİK 

Bilgi için Tel: 0.532 616 97 47 - 0.533 253 06 56

Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM: (0.542) 726 18 23

wmv.gemlikkorfezgazetesi.com
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İp atla 590 kalori harca
Yazla birlikte fazla 
kilolarından kurtul
mak isteyenler, uz 
manların verdiği ba 
sit tavsiyelerle yağla 
rından kurtuluyor. 
Formda ve sağlıklı 
vücuda sahip olmak 
için bol egzersiz, 
yürüyüş ve ev işleri 
yapmayı tavsiye 
eden uzmanlar, "Bir 
saat koşarak 650 
kalori, ip atlayarak 
590, kayak yaparak 
470 kalori vere
bilirsiniz" diyor. 
İşte yağ yaktıran 
formüller: 
Canlanın: Günlük 
işlerinizi yaparken 
hareketli olun ve 
gideceğiniz yerlere 
mümkün olduğu 
kadar yürüyerek 
gidin, örneğin kuru 
temizlemeciye 
giderken, canlı^ye 
hızlı bir tempoyla 30 
dakika yürüdüğünüz 
zaman, yaklaşık 120 
kalori yakabilirsiniz. 
Bu, araba kullanmak
la yakacağınız kalori 
miktarının tam iki 
katına eşittir.
Çok yağ yaktıran 
kaslarınızı çalıştırın: 
Ne kadar çok kasınız 
çalışırsa, yaktığınız 
kalori miktarı o kadar 
çok demektir, sadece 
oturuyor olsanız bile. 
Eğer amacınız 
yağlarınızdan kurtul
maksa, en çok yağ 
yakmanızı sağlaya
cak kaslarınızı 
çalıştırmanız gereki 
yor ki bunlar baldır, 

kalça ve göğüs 
kaslarınızdır.
Sık sık hareket edin: 
Yapılan araştırmalar 
kendiliğinden 
gerçekleşen fiziksel 
aktivitelerin de 
kalori harcamanızı 
sağladığını gösteri 
yor. örneğin ayak 
uçlarını yere vurmak 
ve elleri hareket 
ettirmek günde 
ekstradan 800 kalori 
yakmanızı sağlıyor. 
Gücünüzü arttırın: 
Aerobik çalışmanızda 
daha fazla kalori 
yakmak için ya yap
tığınız egzersizin 
şiddetini ya da 
hızınızı arttırın, 
örneğin koşu 
bandında çalışıyor
sanız, yokuş çıkmak 
50 kalori daha 
fazla yakmanızı 
sağlayacaktır.
Daha çok yiyin: 
Kalorilere, onları 
yıkmak için ihti 
yacınız olduğunu 
unutmayın. Eğer 
uzun süre yemek 
yemezseniz, 
vücudunuz açlık 
alarmı verir ve 
metaboffZmanız 
daha az 
kalori harcamak 
için yavaşlar. 
Bu yüzden öğün 
aralarında bir şeyler 
atıştırmaktan 
çekinmeyin. Yalnız 
bu yediklerinizin, 
salatalık, yoğurt 
gibi kalorisi düşük 
besinler olmasına 
dikkat edin.

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

24 Temmuz 2006 Pazartesi 
FATİH ECZANESİ 

Hamidiye Mh. Orhangazi Cad. 
No: 3 Tel: 513 9127

KÜITÜR BURSA

DERSANELERİ kültür koleji

GEMÜK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarıtaş (OKS): 223 1515
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713 53 51

Gemlik (OKS): 514 0010 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (ÖSS) 512 34 34
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2500 

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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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı..;: 
(IZflY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 
farklı öneriler ve mutfak keyfi için 

tek adres :UZAY MUTFAK
ModERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kÜÇÜk AyRINTISINEİA bile kENCİİNİ ÇÖSTEREN 

kAÜTElİ MaIzEMESİ, EkoNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAjlARiylA, 
EvlER UZAY MANZARASINA kAVUŞUyOR.

24 Temmuz 2006 Pazartesi günü saat: 14.oo’de yapılacak olan 
işyerimizin açhşına tüm Gemlik halkı davetlidir.

Mustafa KARA
Orhangazi Cad. No: 82 / B Gemlik / BURSA T€l: 514 59 79



aÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
kir gelecek Aykent ile boşlar”

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çozer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YPTicTİRniri Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
cııç nu Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.

ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır.... '

Gemlik • Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
SINIFLAR FİYAT

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

25 Temmuz 2006 Sah info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

ANA SINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF

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

7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-Öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

ilgilenmeye geliyoruz...
İstiklal Cad, Gûrçay İş Mrk. No: 36,tel : 514 15 15 GEMLİK 

e-mail: bursa@birey.com

metre uzunluğundaki yol, 9 köyün ulaşımına cevâp verecek

Umurbey te M asfaltlanıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cevap yok
Dünkü yazımda 3elediye'nin Festival Alanında 

kaçak elektrik kullandığı iddiasına yer vermiş ve 
bu konuda Belediye Başkanı Mehmet Turgut'tan 
cevap beklemiştim.

Soruya yanıt verip vermeyeceğini dün bir işye 
ri açılışında Başkan’a sordum.

Başkan Turgut, “Cevap vermeme gerek yok. 
Bu şahıslar benim yaptırdığım alanda ve sahnede 
şenlik düzenlediler. Benim yaptırdığım sahnede 
basın toplantısı yapıp beni suçladılar." dedi.

Böylece Ülkü Ocakları ve MHP tarafından 
ortaya atılan iddia cevapsız kaldı.

Ama TEDAŞ, Festival Alanında sahneye giden 
elektrik kablolarını topladı.

Hatırlarsanız birkaç yıl önce Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Ömer Bal, yaz aylarında bel 
deye yetmeyen su ihtiyacı için kuyular açtırmış, 
kendi bahçesindeki kuyuyu da belediye depo
suna bağlamış, ve TEDAŞ’a abone olmadan elek
triği kullandığı için ANAP'lılar tarafından şikayet 
edilmişti.

Ömer Başkan, kaçak elektrik yüzünden 
mahkemeye verildi ve Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Büyük 
ihtimal ile ceza da alacak.

Gemlik Belediye Başkanı, Kaymakam Mehmet 
Baygül ve meclis üyeleri bugün kardeş şehir 
Navodarı’ye gidiyor.

Başkan gitmeden önce keşke bu soruya cevap 
verseydi.

Yoksa onparalık bir işi için başı ağrıyabilir.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dün 
başlatılan Kazım Karabekır Caddesi Umurbey 
beldesinin çevre yolu konumunda 9 köyün 
ulaşımına cevap verecek. Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, çalışmaların 2 gün içinde 
bitirileceğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

Tasdikname uygulaması kalkıyor
Mesleki ve teknik lise lerde sertifikaya 
dayalı :sisteme geçiliyor. Bu sistemle 
mesleki ve teknik liselerde "tasdikname" 
uygulaması son bulacak. MEB, söz 
konusu liselerdeki bölümleri yeniden 
düzenleye rek, 42 alan ve bu alana bağlı 
194 dal belirledi. Haberi sayfa 8 de

CHP Kemal Demirel'in soru önergesine cevap verdi

“Devlet ilaç için 5 milyar
YTL harcayacak”

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in 
soru önergesine Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan adınaÇalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat Başesgioğlu cevap verdi. 6’da 

Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman 
Turan, toplantıdan çıkan kararlan açıkladı

“Olumlu konuda 
destek veriyoruz”
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan, dün 
yaptığı basın açıkla
masında Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'la yaptıkları 
Gemlik'in sorunları 
toplantısı için 
sadece olumlu 
konularda destek 
verdiklerini açıkladı. 
Haberi sayfa 2’de

Esnafın ayağına muayene hizmeti

Bursa Verem Savaş Derneği Gemlik Şube si 
ile Gemlik Esnaf Odası’nın girişimleriyle gıda 
sektörün de çalışan esnafa yönelik Portör 
muayenesi başladı. Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, yarın sona erecek olan 
muayene hizmeti için esnafların vakit geçir 
meden odanın lokaline gelerek muayeneleri
ni yaptırmalarını istedi. Haberi sayfa 4'de

www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın

http://www.aykcntilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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| Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Eden bulur...

Bir anekdot..
Anekdot da değil aslında.., 
Yaşanmış bir öykü..
İyi bir ders..
Almasını bilene..

Köyün birinde yaşlı bir amca varmış..
Elden ayaktan düşmüş hayırseverlerin 

destekleriyle yaşamını sürdürürmüş.
Amca kendisine gelen yardımları “eden 

bulur” biçiminde karşılarmış.
Amcaya yemek verme sırası gelen köylü 

bir kadın “bıktım artık bu adamdan Allah 
canını alsa da kurtulsak”diyerek yemekleri 
hazırlamış yola koyulmuş.

Amcanın yanına varmış.
“Yemekleri getirdim “ demiş.
“Koy oraya kızım şimdi aç değilim ” demiş 

amca ve ardından eklemiş :
“Eden bulur..”
Kadın gitmiş.
Kadının iki oğlu varmış.
Kentten köye gelmişler.,
Karınları da çok acıkmış.
“Varalım amcanın yanına bir yol bakıvere- 

lim durumu nasıl” diyesi olmuşlar ve köydeki 
amcanın yanına girmişler.

Amca çocukları karşılamış, hoş beşten 
sonra, “karnınız aç mı?” diye sormuş.

Çocuklar da bir ağızdan “aç” demişler.
“Bakın tepside yemek var, yiyiverin 

çocuklar” demiş amca..
Çocuklar annelerinin getirdikleri yemekleri 

afiyetle midelerine indirmişler.
Meğer amcaya yemek götürmekten bıkan 

anne kurtulmak için yemeklerin içine zehir 
koyuvermesin mi ?

Çocuklar hastaneye kaldırılamadan hakkın 
rahmetine kavuşmuşlar..

Demek ki..
Eden buluyor..
Hem de tokat öyle bir geliyor ki..
Altından kalkamıyorsun.
Bu dünya da yapılan iyilik de kötülük de 

insanın kendisi için.
Kimse kimseye bir destek de bulunmuyor 

aslında..
Ne yaparsa kendine..
Onun için siz siz olun iyilik yaptım diye 

böbürlenmeyin.
Kötülük yaptım diye üzülmeyin.
Sonuç olarak faturayı siz ödüyorsunuz.
Yapılacak iş..
İyi niyetli olmak..
Davranışlarda doğal olmak..
İçten pazarlık yapmamak..
Çünkü;
Yaşam kısa..
Ömür çabuk bitiyor.

GEMUK

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi Osman Turan, toplantıdan çıkan kararları açıkladı

“Olumlu konuda destek veriyoruz11
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan, dün yaptığı 
basın açıklamasında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'la yap
tıkları Gemlik'in sorun
ları toplantısı için 
sadece olumlu konu
larda destek verdik
lerini açıkladı.
Toplantı sonrasında 
başkan Turgut'un 
yaptığı açıklamaların 
sonucunda kendisine 
tam destek veriliyor 
gibi algılandığına 
dikkat çeken Turan, 
Oda yönetiminin 
yaptığı toplantıdan 
çıkan kararları 
basına açıkladı. 
Başkan Mehmet 
Turgut'un davetine 
konuyu bilmeden git
tiklerini ve önlerine bir 
çok sorun ve proje 
çıkarıldığını ifade eden 
Turan, "Bundan sonra 
başkanın yapacağı 
davete konuyu bilerek 
gideceğiz" dedi. 
HER KONUDA 
DESTEK YOK 
Gemlik'te yapılacak 
tüm iyi hizmetlere tam 
destek vereceklerinin 
altını çizen Osman 
Turan, Başkanın yap
mayı düşündüğü 
Termal Bölge planla
ması girişimlerine 
olumlu baktıklarını 
belirtirken, "Ancak 
Termal bölgenin tam 
karşısında yer alan 
ve kesinlikle karşı 
olduğumuz terminal 
yeri iptal edilmedikçe 
Termal Bölge planla
masına de destek ver
meyeceğiz" dedi. 
Birinci kordonda 
yapılacak düzenleme 
ile ilgili olarak, balık 
pazarına kadar olan 
bölgenin trafiğe

kapatılmasına, orada 
içinde balık lokanta
ları, kafeteryalar olan 
yeni bir planlama 
yapılmasını kesinlikle 
desteklediklerini 
söyleyen Turan, "Hatta 
alternatif yol ve oto 
park çözümlerinin 
ortaya konulabilmesi 
durumunda, söz 
konusu uygulamanın 
1. Kordon ve 2. Kordo 
nun tamamında yapıl
masını öneriyoruz" 
şeklinde konuştu.
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan, yönetim kurulu
nun aldığı kararda 
Belediye Başkanı 
tarafından 2. Kordon 
başlangıcındaki Tibel 
Otel ve yanındaki 
birkaç yapının kamu
laştrılarak derhal yıkıl
ması düşüncesine de 
olumlu bakarak 
desteklediklerini 
söylerken söz konusu 
uygulamanın mümkün 
olduğunca çabuk 
yıkılmasını ve gerekli 
işlemlerin derhal 
başlatılmasını önerdik
lerini ifade etti.
CAMİ DÜŞÜNCESİNE 
ŞİMDİLİK KARŞIYIZ 
Belediye Başkanının 
Kent Meydanı ile ilgili 
görkemli bir cami

yapma düşüncesini 
uygun bulmadıklarını 
belirten Turan, mevcut 
Çarşı Camisinin 
statik ömrünü 
tamamlayana kadar 
hizmet vermesini 
önerdiklerini söyledi. 
Yeni Çarşı ile ilgili bu 
gün gelinen noktada, 
Belediye Başkanının, 
Gemliklileri sadece 
bir seçeneğe zorunlu 
kılmasını kesinlikle 
kabul etmediklerini 
ifade eden Turan, 
"Kent meydanı gibi, 
kent için çok önemli 
olan bir kompleksin 
sivil toplum örgüt
lerinin de onayı alı
narak planlanması 
gerektiğine inanıyoruz. 
Kaldı ki içinde Yapı 
Kredi Bankasının da 
olduğu yapı grubu 
kamulaştırılmadan 
ve yıkılmadan çarşı 
inşaatının başlamasını 
da doğru bulmuyoruz. 
Yeni imara açılan 
çevre yolunun doğu 
sundaki 84 hektarlık 
yer ile ilgili, belediye
den imar paftalarının 
talep edilmesi, ilgili 
paftaların yönetim 
kurulumuzca değerlen 
dirildikten sonra 
yorum getirmeyi uy 
gun görüyoruz" dedi.

DERE ÜSTÜ 
AÇILSIN 
Çarşı Deresi’nin 
üstünün açılması ve 
yeni düzenlemeler 
yapılması konusunda 
Belediye Başkanına 
tam destek verdiklerini 
söyleyen Turan, 
"Hatta Sayın Belediye 
Başkanı kabul ederse, 
Çarşı Deresi düzen
lemesi ile ilgili Uludağ 
Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi son sınıf 
öğrencilerinin proje 
konusu olarak 
işlemelerini ve ürün
lerini temsilciliğimize 
teslim etmelerini 
sağlayacağımızı da 
belirtmek istiyoruz. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin son oturu
munda almış olduğu 
ticari bölgelerde 3 kat 
ve 11.50 yükseklik 
kararını kesinlikle 
kabul etmiyoruz. 
Normalde 3 kat ve 
9.50 olan yükseklik 
uygulamasının ticari 
bölgeler için 3 kat ve 
11.50 olarak uygu
lanacak olması her 
şeyden önce haksız 
rekabet doğuracaktır. 
Kaldı ki Gemlik gibi 
1. Derece deprem böl
gesinde yer alan bir 
kentte 6 metre yüksek
liğinde dükkanlar elde 
edilmek istenmesinin 
de son derece yanlış 
olduğunu düşünü 
yoruz" dedi.
Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Turan, kent ile ilgili 
olumlu her konuda 
belediye başkanını 
destekleyeceklerini, 
olumsuz her konuda 
da Oda olarak tepki
lerini açıkça ortaya 
koyacaklarını Gemlik 
kamu oyunun bilmesi 
gerektiğini duyurdu.

r

ELEMAN ARANIYOR SATILIK DAİRE

B
Tokatlı Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

AKIN ÇOBAN

PERDE RAYI TAKABİLECEK 
ELEMAN ARANIYOR

ÖZl€M MEFRUŞAT
Tel : 513 30 83

GEMLİK-MANASTIR KUMLA YOLU ÜSTÜ 
DEMİRKENT SİTESİ 

C-BLOK, 4 NCÜ KAT 3 +1 ODALI, 
GENİŞ BALKONLU KALORİFERLİ, 

ÇELİK KAPILI, ASANSÖRLÜ, 
DENİZE NAZIR DAİRE GÖÇ NEDENİYLE 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Tel : 512 20 24 
(0.536) 359 62 36

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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900 metre uzunluğundaki yol, 9 köyün Ulaşımına cevap verecek

Umurbey Çevre Yolu asfaltlanıyor Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YOR UM

Amerika oyalıyor !...
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Beldesine 
nefes aldıracak 
olan Kazım Karabekir 
Caddesi’nin asfaltla
ma işi başladı.
Büyükşehir Beledi 
yesi ekipleri tarafın
dan dün başlatılan 
Kazım Karabekir 
Caddesi Umurbey 
beldesinin çevre yolu 
konumunda 9 köyün 
ulaşımına cevap 
verecek.

i Asfalt çalışmalarını 
yakından izleyen 
Belediye Başkanı

<1 Fatih Mehmet Güler, 
• yaklaşık 900 metre 

uzunluğundaki yolun 
10 metre genişliğinde 
olduğunu söyledi. 
Umurbey Beldesi 
Benzinlik mevkii ile 
Halil Bey çeşmesine 
kadar olan yolun 
2 günde biteceğini

1 bildiren başkan 
Güler, bir yıl 
önceden tüm

' alt yapı çalışmalarına 
başlanıldığını ve 
doğalgaz hattı 
dahil bitirildiğini 
belirterek, "Belde 
içine rahatlık getire
cek olan bu yol 
çevrede bulunan 
köylere de hizmet 
verecek ve çevre 
yolu niteliğini 
taşıyacak" dedi.

Çok amaçlı salon yükseliyor
Umurbey Beldesi 
Benzinlik
Mevkiinde yapımına 
başlanılan çok amaçlı 
salon inşaatında 
çalışmalar sürüyor. 
Belediye Garajı’nın 
bulunduğu yerde 
4 bin 800 metrekare 
alan üzerine 
projelendirilen 
binada düğün 
salonu dışında 
toplantı, tiyatro, 
konser, sergi . 
salonu gibi yerler 
bulunuyor.
Umurbey ve 
çevresinde gerçek
leştirilecek sosyal 
ve kültürel faaliyete 
de ev sahipliği 
yapabilecek olan 
binada 600 
metrekarelik büyük 
bir salon yer alıyor. 
1.355 metrekare 
kapalı alanı bulu

nacak olan binanın 
kapalı salonu 
tamamlandığında 
1500 kişi alabilecek. 
İnşaatta

çalışmaları yerinde 
izleyen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
çok amaçlı salonun

yaz sonunda 
hizmete girmesi 
için çaba 
gösterdiklerini 
söyledi.

Amerika yine Başbakan Erdoğan’ın ağzı
na bir parmak bal sürerek Kuzey Irak'a 
yapılacak askeri harekatı durduracak..

Halkın her gün gelen şehit cenazeleri 
karşısında patlayacak bomba haline geldiği 
Türkiye’de telefon lafları ile yangın 
söndürülmez..

Amerika (Bush) ne yapacak sayın 
okurlar. Şöyle düşünelim...

PKK kamplarına gidip militanlarınızı 
çekin mi diyecek ?.. veya bu kampları 
ortadan kaldırmak için operasyon mu 
düzenleyecek?.. ,

Ben kendi düşüncemi söyleyeyim.. Bu 
bir oyalamadır.

“Tavşana kaç .tazıya tut “ misali oyala
madır...

Peşmergelerin PKK'ya destek verdiğini, 
| yıkılan Irak ordusunun ağır silahlarının 

Kürdlerin yardımı ile PKK ya verildiğini 
j dünya biliyor..

Baksanıza Celal Talabaniye...
Kendisi sözde Irak Cumhurbaşkanı, hem 

de Yurtseverler Birliği lideri.
“Türkiye operasyon yapamaz, kesinlikle 

izin vermeyiz” diyor..
Olmayan Irak’ın toprak bütünlüğünden, 

egemenlik hakkından soz ediyor.
Peki gücü var mı? Aslında Bağdat’ın 

dışına çıkmaya bile gücü yok..
Dün Türkiye pasaportu kullananlar, Dış 

işleri Bakanlığı kapısında kabul için 
bekleyenler, Amerikanın sayesinde adam 
sınıfına girmeye çalışıyorlar..

Amerika’ya güvendikleri, onun çoban
lığını yaptıkları için şımarıyorlar..

İşte sorunun kilit noktası bu..
Amerika’nın peşmergeleri kullanması 

gerekir, Amerika kendi askerini kullanmaz. 
Peki peşmergeler kendileriyle kan bağı 
olan PKK militanları ile çatışırlar mı ?...

Daha önce çatıştılar, ama o zaman 
ı Türkiye'ye muhtaçtılar. Ankara’nın uşak

larıydılar, şimdi ise Amerika'nın uşak
ları.!....

PKK’nın silahlı güç olarak varlığı işlerine 
geliyor..

Amerika’nın bastırıp, desteğimi çekerim, 
ortada kalırsınız derse belki yaparlar ama 
Amerika ne kadar üzerlerine gelirse gelsin 
son adımı atmayacağını biliyorlar.

Çünkü Irak'ta Amerikalıları kim destek
liyor? Sadece Kürtler...

Ne Şiiler, ne de Sünniler, Türkmenler, 
Araplar...

Bu saydıklarım nefret ediyor...
Hele hele İsrail Filistin çatışması 

varken..
İsrail, Lübnan’a yönelik geniş çaplı kara 

harekatına hazırlanırken, ABD.’in Kürtleri 
gücendireceğini düşünmek hayalcilik olur..

Sayın okurlar; Bu gerçekler varken 
Bush’un gereğini yaparız sözü ne derece 
doğru olabilir siz de biraz düşünüp karar 
verin..

Bu Ankara’yı oyalamak, Türkiye’de yük
selen tepkiyi azaltmak için diplomatik 
manevradan başka şey değildir.

Kalıcı bir çözüm değildir..
Kendi işini kendin göreceksin.
Başkasının yaptığı iş (eğer yaparsa) bile 

kendi işin gibi olmaz..
Tek yürek halinde bu işi halletmeliyiz.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Esnafın ayağına muayene hizmeti
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik Şube 
si ile Gemlik Esnaf 
Odası’nın girişim
leriyle gıda sektörün 
de çalışan esnafa 
yönelik Portör 
muayenesi başladı. 
Bursa verem Savaş 
Derneği’ne ait gezici 
muayene aracı ile 
Esnaf Odası önünde
ki park alanında 
başlatılan muayene 
terde hastanelerde 
alınan 60 YTL ücret 
yerine sadece 15 YTL 
ücret alınıyor.
3 gün sürecek olan 
muayenelerde esna 
fin isteklerini yerine 
getirerek muayene 
imkanını ayaklarına 
getirdiklerini söyle 
yen Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, kendilerine 
yardımcı olan Gemlik 
Verem Savaş Şubesi 
başkanı Sevgin 
Arseven ile yönetim 
kurulu üyelerine 
teşek kür etti. 
Daha önceleri 
6 aylık olarak düzen
lenen Portör, Akciğer 
filmi, Boğaz kültürü 
ve Gaitada gibi

muayenelerin artık 
yıllık olarak 
düzenlendiğini 
hatırlatan Esnaf 
Odası Başkanı

İbrahim Talan, 
yarın sona erecek 
olan muayene 
hizmeti için 
esnafların vakit geçir

meden odanın 
lokaline gelerek 
muayenelerini 
yaptırmalarını 
istedi.

BURSA.. VEREM

ALABALIK
IbCİV TESİSLERİ

Yeni imajıyla hizmetinizde...
4

DYP’li hanımlar
gazetemizi 
ziyaret etti

Doğru Yol Partisi Kadın Kolları üyeleri, Türk 
basınından sansürün kaldırılışının yıldönü 
mü nedeniyle gazetemizi ziyaret ettiler.
DYP Kadın Kolları Başkanı Safiye Çevik ve t 
yönetim kurulu üyeleri dün saat 14.oo’de 
gazetemize gelerek, gazemiz sahibi Kadri 
Güler’e bir demet çiçek vererek, 24 Temmuz 
basından sansürün kaldırılışının 
yıldönümünü kutladılar.
Safiye Çevik, “Basın hür ve bağımsız 
olmalıdır. Özgür basın olmadan demokrasi 
de olmaz. Siyasi partiler, iktidara basın yolu 
ile gelirler ve basın yoluyla giderler” dedi. 
Gazetemiz sahibi Kadri Güler de DYP’li 
hanımların böyle bir anlamlı günde ziyaret 
etmelerine teşekkür ederek, Gemlik Körfez 
Gazetesi olarak basın özgürlüğüne önem 
verdiklerini, basının ekonomik yönden 
bağımsız olmadıkça özgürde olmasının 
mümkün olmayacağını söyledi. ____ J

MY taLP El»
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

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

S

I

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 nr SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bahkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan 

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Mac/de fiZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

*
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Uzay Mutfak hizmete açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Modern çizgiler, 
sıra dışı tasarımlar 
ve yeni bir yaşam 
tarzı ile birleşen 
Uzay mutfak tasarım
ları hizmete açıldı. 
Orhangazi Caddesi 
82/B de Mustafa 
Kara'nın işletmeciliği
ni yaptığı Uzay 
Mutfak ve Mobilya 
Sanayii'nin açılış 
kurdelesini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut kesti. 

Bu tür işyerlerinin 
açılmasının Gemlik'in 
her geçen büyümekte 
ve tercih edilen bir 
kent olmasına 
bağlayan Başkan 
Turgut, işyeri 
sahiplerini 
girişimlerinden 
dolayı kutladı.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün, MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu ile yönetim 
üyelerinin yanı sıra

ilçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un da 
hazır bulunduğu 
açılışa çok sayıda 
davetli katıldı. 
Evinizin pratik 
ihtiyaçları için 
doğru çözümler, 
küçük detaylar 
için farklı öneriler 
ve mutfak keyfi için 
tek adres olarak 
hizmete açılan Uzay 
Mutfak, ihtiyaç sahip 
lerine tasarımları ve 
cazip fiyatlarıyla 
hizmet verecek.

Fırıncılar 
zam istiyor

Türkiye Fırıncılar 
Fedarâsyonu Başkanı 
Halil İbrahim Balcı, 
artan üretim maliyet
lerinin ekmek zammı 
nı kaçınılmaz kıldığını 
ileri sürdü.
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Genel 
Başkanı yaptığı basın 
toplantısında, ekmek 
üretimindeki maliyet 
artışı nedeniyle fırıncı 
esnafının zam beklen
tisi içine girdiğini 
kaydetti. Ekmek fiyat
larına 2 yıl dır zam 
yapılmadığını hatırla
tan Balcı, piyasada 
kaliteli buğdayın 
azaldığını belirtti. 
Bu nedenle kaliteli 
buğdayın fiyatının 
yüksel diğini anlatan 
Balcı, fırıncının kalite
siz buğdaydan ekmek 
üretimi yaptığını dile 
getirdi. Buğdayda 
standart kalite ve 
fiyat politikası olma 
dıkça fırıncı esnafının 
zam talebinin süre
ceğine dikkat çeken 
Balcı, maliyetlerin 
düşürülmesi 
gerektiğini, aksi 
taktirde ekmeğe 
zammın kaçınılmaz 
olduğunu savundu.

REGAL
E^^FIDgl

N0W0X 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
bnşlnyon fiyotlorlo boşloyon Ifyotkırlo

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

Hotel

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

ıiAillAlf Ril AAı A AYJA K * Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

http://www.gemlikweb.com
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Gebe düveler köylüye dağıtıldı
Seyfettin SEKERSÖZ
Kaymakamlık 
Sosyal Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından Süt 
Sığırcılığı Projesi 
kapsamında temin 
edilen Hoştayn cinsi 
gebe düveler hak 
sahiplerine dağıtıldı, 
ihale sonucu ilgili 
firma tarafından 
Balıkesir yöresinden 
temin edilen 
düveler, dün İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
önünde köylerden 
gelen hak 
sahiplerine verildi. 
15 aydan sonra 
ödemelerin başlaya
cağı düvelerin 
bedelleri ise 2 bin 
800 YTL olduğu 
bildirildi.
Köylere teslim edilen 
düvelerden Hamidiye 
Köyü 6 adetle ilk 
sırayı alırken 
Cihattı Köyü’ne 5 
adet, Katırlı Köyü’ne 
4 adet, Şükriye 
Köyü’ne 2 adet ve 
Muratoba ile Fındıcak 
köylerine birer 
adet Hoştayn cinsi 
gebe düve verildi.

CHP Kemal Demirel'in soru önergesine cevap verdi

“Devlet ilaç için 5 milyar
YTL harcayacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu, devletin ilaç için 2005 yılında 3 
milyar 552 milyon YTL ödeme yaptığını, bu 
rakamın 2006 yılı için toplam 4 milyar 901 
milyon YTL olarak planlandığını bildirdi. 
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in soru önergesine Başbakan 
Reaep Tayyip Erdoğan adına yazılı cevap 
veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, ilaç harcamalarındaki 
artış karşısında gerekli önlemlerin Maliye 
Bakanl|ğı'nın Koordinatörlüğü'nde; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı yetkililerin de katılımıyla 
oluşturulan geri ödeme komisyonunda 
değerlendirildiğini açıkladı.
Kurum hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na 
devri ve bu hastanelerdeki eczanelerin 
kapanması sonucu sigortalıların ilaçlarını, 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hastaları gibi 
piyasa eczanelerinden temin ettikleri ve tale
plerin karşılandığı, bu hususun kurum ilaç 
giderlerini arttırdığını belirten Bakan Murat 
Başesgioğlu, "Kurum sağlık tesisleri tarafın
dan verilen ilaçlar için 2001 yılında toplam 
992 milyon YTL, 2002 yılında bir milyar 878 
milyon YTL, 2003 yılında 2 milyar 101 milyon 
YTL, 2004/yılında 2 milyar 687 milyon YTL , 
2005 yılında 3 milyar 552 milyon YTL ödendi. 
2006 yılı ilaç ödemeleri için öngörülen tahmi
ni rakam ise 4 milyar 901 milyon YTL'dir. 
Şoşyal güvenlik sisteminde planlanan yeni
liklere paralel olarak, tedavi ve ilaç harca
malarında ortaya çıkacak konuların araştırıl
masına yönelik olarak halen revize çalış
maları devam eden provizyon sisteminde 
gerekli önlemler alınacaktır" dedi.

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

Ş4 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
MİİİNİZDEYİZ

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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EPİRDEN 2006 Kumburgaz ile veda etti
Kısa adı EPİRDEN 
2006 olarak anılan, 
bayanlar plaj 
voleybolu Türkiye 
Serisi 6. ve son 
etabı olan 
Kumburgaz'da ilginç 
görüntüleriyle bitti. 
Sponsorluklarını 
Dondo, Trojka, Mıss 
Ice ve Ajansspor'un 
yaptığı seride son 
etabı Samsun ekibi 
Senem Sezgin- 
Öözlem Engeloğlu 
kazandı.
Rakipleri Fatoş 
Tuncer-Ayşe Aydın 
(Ankara) çiftini 24-22 
ve 22-20'lik setlerle, 
zorlu bir mücadelenin 
ardından 2-0 yenmeyi 
başaran Samsun 
ekibi Değer Eraybar 
ve Dr. Hüseyin Çor- 
bacıoğlu adına konan 
dev kupanın da 
sahibi olurken, 
aynı takımdan da 
Senem Sezgin 
turnuvada "En iyi 
Voleybolcu" seçilerek 
"Cengiz Tokgöz" 
kupasını bizzat 
Cengiz Tokgöz'ün 
elinden aldı. Büyük 
performans göstere 
rek güçlü rakipleri 
Özlem Tüfekçi- Çiğ
dem Yalçın (Ankara) 
çiftini 16-21, 26-24, 
21-19'luk setlerle 2-1 
yenmeyi başaran 
Cansu Akça-Ceren 
Koçer (Ankara) çifti 
de üçüncülüğe ulaştı. 
Ünlü sanatçılar, 
Gül Erda ve Aykut 
Koray’ın, voleybolu
muzun önemli isim
leri, Adnan Kıstak, 
Cengiz Tokgöz,

Enver Bağlarbaşı'nın 
da baştan sona 
izlediği turnuva 
sonunda Haşan 
Uğur Epirden hoca, 
Finike, Didim, 
Küçükkumla'dan 
sonra "Turkuvaz 
Beach Volley 
Bayrağı” Kumburgaz 
Belediye Başkanı 
Dr. Hüseyin 
Çorbacıoğlu'na 
teslim edildi.
EPİRDEN Beach 
Volley, sezonu başta 
Taşucu ve Kızkalesi 
olmak üzere bir çok 
ulusal turnuvaya 
organizasyon 
desteği vererek 
sürdürecek.
Bu arada son turnu
vaya katılamamasına 
rağmen Çiğdem 
Kaplan "EPİRDEN 
2006'nın en başarılı 
sporcusu" seçildi. 
"2006 Prensesi" ise 
sezon sonunda 
belli olacak.
TAŞUCU 4. ULUSAL 
BAYAN & ERKEK 
TURNUVALARI 
BAŞLIYOR.
Bu yıl 4. gerçekleşe
cek olan, Taşucu 
Ulusal Plav Voleybolu 
Turnuvası bugün 
Taşucu’nda başlıyor. 
24 erkek, 16 bayan 
takımın mücadele 
edeceği turnuvada 
yavru vatan KKTC, 
Almanya, Romanya 
takımları ile ülkemizin 
en iyi genç takımları 
katılacak.
Bu arada Epirden 
hoca, Finike, 
Didim, Küçükkumla 
ve Kumburgaz'a

verdiği "Turkuvaz
Bayrak"ı Taşucu 
Belediye Başkanı Ali

Şahin'e teslim ede
cek. Ayrıca Romen ve 
KKTC şampiyon

bayan çiftleri 
karşısında Türkiye 
Şampiyonu çift Çiğ

dem Kaplan-Ashhan 
Köyel'in alacağı 
sonuç merak ediliyor.

Gençler polis olmak istiyor
Üniversitelerin, yer
leştirmede sınırlı kon
tenjan ayırması bin
lerce genci, garantili 
meslek olarak 
gördükleri polisliğe 
yöneltiyor...
2006 yılı Polis Meslek 
Yüksek Okulları 
başvuruları başladı. 
Erkekler kadar 
kızların da ilgi göster
diği polisliğe yer
leşmek için her türlü 
sıkıntı göze alınıyor. 
Ön kayıtların alındığı 
ilk günde Adana 
Kemal Serhadlı Polis 
Meslek Yüksek 
Okulu, gençlerin 
hücumuna uğradı. 
Yüksek Okul'da 
günde ortalama 850 
adayın başvurusu 

kabul ediliyor. Bu yıl 
10 bin kişinin başvur
ması bekleniyor.
Türkiye genelindeki 
25 Polis Meslek 
Yüksek Okulu'nda bu 
yıl 6 bin erkek, 305 
bayan aday alınacak. 
Polis MYO'na müra
caat edenlerden 
Şeyhmuz Adıyaman 
(20) polisliği çok 
sevdiğini belirtiyor. 
ÖSS'de normal bir 
puan aldığını kayde
den Adıyaman, polis
liğin günümüzde 
popüler bir meslek 
olduğunu kaydediyor. 
Mehmet Kahraman 
(19) ise ÖSS'de tercih 
yapacağını; aynı 
zamanda KPSS'ye 
gireceğini ifade 

ederek, "Bir çok 
akrabam polis. 
Bana cazip geliyor. 
Sonuçta devlet 
güvencesi altındasın. 
Her türlü sosyal 
güvencesi var. Onun 
için bu mesleği tercih 
ediyorum." diyor.
3 yıldır ÖSS'ye girip 
istediği bölüme yer
leşemeyen Çiğdem 
Alpaslan da (21) 
polisliği garantili bir 
meslek olarak görü 
yor. Alpaslan, "Her 
gün işsizler ordusuna 
binlercesi ekleniyor. 
Artık üniversiteyi 
bitirmek bile çözüm 
değil. Ama iki yıl 
okuduktan sonra 
polis olabiliyorsun." 
diye konuşuyor.

Üniversite hayali bir 
türlü gerçekleşmeyen 
Eda Budak, bu sene 4 
kez şansını denemiş. 
Ancak, bu kez polislik 
şansını denemek için 
kuyruğa girmiş. 
POLİS OLMAK 
İSTEYENLERDE 
ARANAN 
ÖZELLİKLER 
1) T.C. vatandaşı 
olmak, 
2) Genel lise, erkek 
teknik öğretim, kız 
teknik öğretim, 
ticaret ve turizm 
öğretimine bağlı lise 
mezunu olmak ve 
herhangi bir eğitim- 
öğretim kurumundan 
disiplinsizlik 
nedeniyle çıkarıl
mamış olmak,

3) ÖSYM tarafından 
2006 yılı içinde 
yapılan üniversiteye 
giriş sınavında 1. 
Bölüm puan türlerinin 
herhangi birinden en 
az 195 ham puan 
almış olmak, Emniyet 
Teşkilatı Personeli 
Şehit ve Görev 
Malulü eş ve çocuk
larından ise, 1. Bölüm 
puan türlerinin her
hangi birinden en az 
160 ham puan almış 
olmak, 
4) 18 yaşyndan 
küçük, 25 yaşından 
büyük olmamak 
5) Bayanlar için 
1.65 cm. erkekler için 
1.67 cm..den kısa 
boylu olmamak ve 
boy ölçüsünün san
timetre olarak son iki 
rakamı ile kilosu 
arasında 15 kg eksik 
veya fazla fark 
olmamak,

BAŞVURUDA 
ADAYLARDAN 
İSTENİLEN 
BELGELER 
1) Nüfus cüzdanı aslı 
ile birlikte fotokopisi 
veya noterden 
tasdikli örneği 
2) Lise Diploması 
veya çıkış belgesinin 
aslı ile birlikte 
fotokopisi veya noter
den tasdikli örneği, 
3) 6 adet vesikalık 
fotoğraf, 
4) İkametgah belgesi, 
5) 2006 Yılı ÖSS 
sonuç belgesinin aslı 
ile birlikte fotokopisi 
6) Vukuatlı nüfus 
kayıt örneği, 
7) Kendisinin ve evli 
ise eşinin adli sicil 
belgeleri 
8) Askerlik hizmetini 
yapmış adaylardan, 
başvuru esnasında 
Askerlik Terhis 
Belgesi.
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Tasdikname uygulaması kalkıyor
Mesleki ve teknik lise 
lerde sertifikaya daya 
lı sisteme geçiliyor. 
Bu sistemle mesleki 
ve teknik liselerde 
"tasdikname" uygula
ması son bulacak. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), mesleki ve tek 
nik liselerdeki bölüm
leri yeniden düzenle 
yerek 42 alan ve bu 
alanlara bağlı dalları 
belirledi. Geçen eği 
tim öğretim yılında 
mesleki ve teknik 
liselerin 9. sınıflarını 
bitirip, gelecek eği 
tim-öğretim yılında 
10. sınıfı okuyacak 
öğrenciler yeni belir
lenen alanlara göre 
öğrenim görecekler. 
MEB, söz konusu 
liselerdeki bölümleri 
yeniden düzenleye 
rek, 42 alan ve.bu 
alana bağlı 194 dal 
belirledi. Bu çerçeve 
de bazı bölümler ka 
patıhrken bazıları 
alanlara, bazıları da 
dallara dönüştü. Ders 
saatlerinde değişiklik 
yapılmazken, 
içerikleri yenilendi. 
Buna göre, 9. sınıflar
da diğer liselerle bir
likte ortak dersleri 
alacak mesleki ve 

teknik lise öğrencileri 
bu sınıfta hangi alanı 
seçeceğine karar 
verecek. Öğrenciler 
10. sınıfta "alan" eğiti 
mi görmeye başlaya
caklar ve eğitim- 
öğretim yılı sonunda 
hangi dalı seçecek
lerini de kararlaştıra
caklar. Alan eğitimi 
11. sınıfta da devam 
edecek ancak öğren
ciler yönelecekleri 
dalla ilgili yeterlilikler 
konusunda da eğitim 
alacaklar. Öğrenciler 
12 sınıfta (son sınıf) 
sadece seçtikleri dal 
la ilgili uygulamalı 
eğitim alacak.
Böylece öğrencilerin 
okulu bitirdiklerinde 
bir dalda uzman
laşmış olmaları 
amaçlanıyor. Mesleki 
ve teknik liseleri 
başarıyla tamam
layan öğrencilere 
diploma verilecek. 
Ancak herhangi bir 
nedenle liseyi 
tamamlayamayan 
öğrencilere "tasdik
name" verilmesi 
uygulaması kalkacak. 
Öğrenci, herhangi bir 
nedenle 10 veya 11. 
sınıfta okuldan ayrıl
mak zorunda kalırsa,

Mesleki Yeterlilik 
Kurumunun 
düzenleyeceği sınava 
katılabilecek.
Bu sınavda 
öğrencinin hangi 
seviyede olduğu 
belirlenecek ve 
öğrenciye buna göre 
sertifika verilecek. 
Yetkililer, 10. sınıfın 
"çıraklık" 11. sınıfın 
"kalfalık", 12. 
sınıfın ise "ustalık" 
aşamasına denk 
geldiğini anlattılar. 
Buna göre, 10. sınıfı 
bitirerek okuldan 
ayrılmış bir öğrenci 
sınavda da başarılı 
olduğu takdirde 
"çıraklık" 
seviyesinde 
sertifika alabilecek. 
MEB Müsteşar 
Yardımcısı Salih 
Çelik, okula gitmemiş 
ancak işi öğrenmiş 
birinin de sertifika 
alabilmesine olanak 
sağlanacağını kay
detti. Çelik, "Örneğin 
bir çocuk, kuyumcu 
olan babasının yanın
da bu işi öğrenmişse 
bu sınava girebilecek 
hangi seviyede kaza. 
nımı varsa o düzeye 
göre sertifika 
alabilecek" dedi.

SSK’lılara heyet raporu şartı
SSK'lı hastalar için 
fizik tedavi ve ilaç 
atımlarıyla ilgili 
diğer geri ödeme 
kuruluşları 
mensuplarından 
farklı uygulamalar 
getirildiği ileri 
sürüldü.
Özel Hastaneler 
Platformu Derneği 
Başkanı Mehmet 
Altuğ, yaptığı açıkla
mada, daha önce, 
SSK'lı hastaların, 
Bağ-Kur'lu ve Emekli 
Sandığı mensupları 
gibi özel sağlık 
kurumlarında tedavi 
oldukları ilgili uzman 
hekimin gerekli 
görmesi halinde, 
buralarda fizik 
tedavi olabildiklerini 
söyledi.
SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürlüğünün 
22 Haziranda yayın
ladığı genelgeyle 
SSK'lıların özel 
sağlık kuruluşlarında 
fizik tedavi ola
bilmeleri için bir 
kamu hastanesinden 
heyet raporu 
alınması ve sevk

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

zorunluluğunun 
getirildiğini 
kaydeden Altuğ, 
bundn yanlış 
bir uygulama 
olduğunu savundu. 
Altuğ, "SSK'lı 
hastalar son 
genelgeyle artık 
böyle bir haktan 
yararlanamıyorlar" 
diye konuştu. Tüm 
Eczacı İşverenler 
Sendikası (TEİS) 
Genel Başkanı 
Nurten Saydan 
da, kurumun ödediği 
eşdeğer ilaç yerine, 
farkını ödeyerek 
reçetede yazılı 
ilacı almak istemesi 
durumunda, SSK'lı 

hastalara, reçete 
arkasına "Kuruma 
kabil-i rücu olmamak 
şartıyla kurumca 
verilen eşdeğer ilaç 
yerine reçetede 
yazılı ilacı kendi 
rızam ile fiyat farkı 
ödeyerek aidim" 
ibaresinin yazdırıldı 
ğını belirtti. Saydan, 
"Hiçbir hukuki 
dayanağı olmayan ve 
Maliye Bakanlığının 
29 Nisan 2006 tarihli 
Tebliğine, 
Anayasaya ve 
mevcut yasalara 
aykırı olan bu 
uygulama hemen 
yürürlükten aldırıl- 
malıdır" dedi
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Kredi kartıyla alışverişin tutarı 50 milyar “Savaş ekonomimizi etkilemek
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), yılın 
ilk 6 ayında kredi 
kartları ile yapılan 
alışverişlerin 
50 milyar 171 milyon 
YTL olarak gerçek
leştiğini açıkladı. 
Açıklanan verilere 
göre, 1 Nisan-30 
Haziran 2006 tarihleri 
arasındaki 3 aylık 
dönemde, kredi kartı 
ile gerçekleştirilen 
işlemlerin tutarı, 
turistlerin de kul
lanımı dahil olmak 
üzere, geçen yılın 
aynı dönemine 
oranla yüzde 26,7 
artış* göstererek 27 
milyar 335 milyon 
YTL oldu.
30 Haziran 2006 tarihi 
itibarıyla 6 aylık 
dönemde, kredi kartı 
ile yapılan işlemlerin 
adedi, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 7 artarak 677,6 
milyona, tutarı ise 
yüzde 26 artarak 50 
milyar 171 milyon 
YTL'ye ulaştı.
Yılın ilk yarısında 
kartlı ödeme

Evden cebi aramaya indirim
Türk Telekom'un 
yeni ara bağlantı 
tarifesiyle, sabit hat
lardan GSM mobil 
telefonlarını ara
manın ucuzlayacağı 
bildirildi. Yeni ta 
rifeyle Türk Telekom 
kullanıcıları, cep 
telefonlarını yüzde 
44'e varan indirim
lerle arayacak. 
Telekomünikasyon 
Kurumun ı onay
lanan yem Tarife, 1 
Ağustos 2006'dan 
itibaren uygu

sistemleri ile 
gerçekleştirilen 
alışverişler arasında 
en yüksek pay 
yüzde 16,5 ile 
market-alışveriş 
merkezlerinde 
olurken, ikinci 
sırada yüzde 15,7 ile 
akaryakıt istasyon
ları, üçüncü sırada 
ise yüzde 9,6 ile 
giyim ve aksesuar 
sektörü yer aldı. 
Telekomünikasyon 
sektörü yüzde 6,8 ile 
dördüncü sıraya 
yerleşirken, elektrik- 
elektronik eşya ve 
bilgisayar alışveriş
leri ise yüzde 6,7 
ile beşinci oldu.
1 Nisan-30 Haziran 
2006 tarihlerini 
kapsayan dönemde 
yapılan ve toplamda 
27 milyar 335 milyon 
YTL olarak gerçek
leşen işlemlerin 24 
milyar 905 milyon 
YTL'si alışveriş, 2 
milyar 430 milyon 
YTL'si ise nakit 
çekim olarak 
değerlendirildi. 
Kredi kartı ile 

lanacak. Türk 
Telekom'dan yapılan 
açıklamaya 
göre, yeni fiyat- 
landırmaların 
devreye girmesiyle 
indirimin yanında 
Avea, Turkcell ve 
Telsim'i sabit hatlar
dan aramak aynı 
seviyeye getirildi. 
En yüksek indirim 
oranı ŞirketHATT ve 
KonuşkanHATT 
tarifelerine yansıdı. 
Cep telefonlarını 
aramanın dakikası,

yapılan harcamalarda 
2005 yılının aynı 
dönemine göre 
işlem adetlerinde 
yüzde 6,3, işlem 
hacminde ise yüzde 
26,7 artış kaydedildi. 
BKM'nin ikinci 
3 aylık döneme ilişkin 
değerlendirmesine 
göre, banka kartıyla 
gerçekleştirilen 
alışveriş tutarı, 
geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine oranla 
yüzde 70 artışla 
484 milyon 
700 bin YTL oldu. 
İşlem adetlerinde ise 
yüzde 48 oranında 
artış yaşandı ve bu 
dönemde banka 
kartları ile 13 
milyon 337 bin işlem 
gerçekleştirildi.

KDV dahil ÖİV 
hariç olmak üzere; 
ŞirketHATT sahipleri 
için 27,2 YKr, 
KonuşkanHATT 
kullanıcıları için 30 
YKr, StandartHATT 
kullanıcıları için 
39,7 YKr ve 
HesaphHATT/Yazlık 
HATT kullanıcıları 
için ücretsiz kontör 
dahilinde 39,7 YKr, 
ücretsiz kontörü 
aşmaları durumun
da ise 75,2 YKr 
olacak.

Bu dönemde, 
banka kartları ile 
yapılan işlemlerin 
toplam adedi 
152 milyon 
182 bin adet, 
toplam işlem hacmi 
ise 28 milyar 194 
milyon YTL olarak 
gerçekleşti.
Yılın ilk 6 aylık 
döneminde 
Türkiye'de sanal 
POS'lar üzerinden 
gerçekleştirilen 
e-ticaret işlemlerinin 
adedi, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 12'lik artışla 
8 milyon 582 bin 
adede yükselirken, 
işlem hacmi de 
yüzde 70'lik artışla 
957 milyon 
680 bin YTL oldu.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Lübnan'da 
süren savaşın Türkiye ekonomisine etk
isinin çok fazla olmayacağını belirterek, 
"Türkiye'nin Lübnan ile ticareti çok fazla 
değildir. Ancak her şeyden önemli olan, 
insani yönden ve yakın komşumuz sayılan 
Lübnan'da ateşin bir an önce durmasıdır" 
dedi.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, dinlenmek 
üzere geldiği Afyonkarahisar'da, yapılan 
yatırımları yerinde inceledi. Beraberindeki 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti 
Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba, AK 
Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet 
Koca ve Halil Aydoğan ile yapılacak olan 
jeotermal sera alanında incelemelerde bulu
nan Bakan Unakıtan, Bircan Sera Anonim 
Şirketi sahibi Mahmut Şen'den bilgiler aldı. 
Şen, Bakan Unakıtan'dan bürokrasinin 
azaltılmasını istedi. Bakan Unakıtan ise, 
."Zaman içerisinde azaltacağız. Bürokrasinin 
de bize ayak uydurması lazım.
Afyonkarahisar yakında çok gelişecek. 
Afyonkarahisar'ın çehresi değişecek. 
Potansiyel de çok yüksek" diye cevap verdi. 
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan 
Unakıtan, bir gazetecinin "Lübnan'da süren I 
savaşın Türkiye ekonomisine he gibi bir et 
kişi olur" sorusuna, Türkiye ekonomisine 
etkisinin çok fazla olmayacağını söyledi. 
Türkiye'nin Lübnan ile ticaretinin çok fazla 
olmadığını kaydeden Unakıtan, "Ancak her 
şeyden önemli olan, insani yönden ve yakın 
komşumuz sayılan Lübnan'da ateşin bir an 
önce durmasıdır. Bölgedeki konumu 
itibariyle, Türkiye eski Türkiye değildir. Sözü 
eskiden olduğundan çok daha fazla geçen 
bir Türkiye'dir. Başbakan'ımız da bu konuda 
yoğun çalışmalar içerisindedir. İnşallah bir 
an önce ateş kesilir, sükun bulunur. Çocuk
lar ölüyor. İnsanlar ölüyor. Bunlar bütün 
herkesi üzüyor. Siviller sıkıntı içerisinde. 
Lübnan’dan herkes kaçıyor. Yardım koridoru 
açılır gibi oldu. Türkiye bunda önemli bir rol 
oynuyor. Mersin Limam'nı açtık. Diğer hava 
limanlarını açtık. Biz elimizden geldiği kadar 
yardımcı olmak istiyoruz. Türk milleti sıkıntı
da olana, mazlum olana yardım eder. Biz 
öyle bir milletiz. Ekonomimize çok büyük 
etkisi olmaz" diye konuştu.

Trafik cezası vergiden düşürülmez
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, taksicilerin 
ödediği para 
cezalarının, gider 
olarak vergi matrahın
dan indirilmesinin 
Gelir Vergisi 
Kanunu’na göre 
mümkün olmadığını 
ifade etti.
Unakıtan, Anavatan 
Partisi Hatay 
Milletvekili Züheyir 
Amber'in soru öner
gesine verdiği yazılı 
yanıtta, taksi işlet
meciliği yapan 
mükelleflerin, gerçek 

veya basit usulde 
vergilendirme kap
samında olduğunu, 
diğer mükellefler gibi 
beyan esasına göre 
vergilendirildiğini 
kaydetti.
Vergi sisteminin, esas 
olarak beyan usulüne 
dayandığını anımsa
tan Unakıtan, verilen 
beyannameden 
sonra yapılan vergi 
incelemelerinde, 
bazı mükelleflerin 
kazançlarını eksik 
beyan ettiğini, bu 
mükelleflere cezai 

yaptırımlar uygu
landığını anımsattı. 
Bakan Unakıtan, 
mükelleflerin bu 
duruma düşmeden 
önce eğitim amaçlı 
olarak uyarılması ve 
mükellefiyetle ilgili 
ödevlerinin hatırlatıl- 
masının, çağdaş 
vergi idaresinin 
mükellefe yönelik 
hizmetlerinden biri 
olduğunu vurguladı. 
Unakıtan, bu amaçla 
diğer illerde olduğu 
gibi Ankara'da da 
taksi'işletmeciliği 

faaliyetinde bulunan 
mükelleflerin, 
vergisel ödevleri 
konusunda bil
gilendirildiğini, 
mükelleflere, bunun 
dışında matrah 
artırımında bulun
maları yönünde zor
layıcı herhangi bir 
uygulama yapıl
madığını bildirdi. 
“GİDER 
YAZAMAZLAR” 
Maliye Bakanı 
Unakıtan, basit 
usulde vergilendirilen 
mükelleflerin, 

kullandıkları sabit 
kıymetleri, Gelir 
Vergisi Kanunu'na 
göre gider yazmaları 
ve amortismana tabi 

tutmalarının mümkün 
olmadığına işaret 
ederek, şöyle 
devam etti:
“Ancak mükelleflerin 
basit usulden gerçek 
usule geçmeleri 
her zaman için 
mümkündür.
Gerçek usule geçen 
mükellefler, aktife 
kayıtlı taşıtlar için 
amortisman ayırabile
cek ve bu tutarı 
vergi matrahından 
gider olarak 
indirebilecektir.

Öte yandan gerçek 
veya basit usulde 
vergilendirilen 
mükelleflerin, 
işletmelerinde 
kullandıkları araçların 
bakım, onarım ve 
tamir masraflarını, 
ticari kazançlarının 
tespitinde gider 
olarak indirmeleri 
mümkündür.” 
Unakıtan, taksicilerin 
ödediği para 
cezalarının, gider 
olarak vergi 
matrahından 
indirilmesinin ise 
Gelir Vergisi 
Kanunu'na göre 
mümkün olmadığını 
belirtti.
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Aile bireyleriyle tatile çıkmanın oüf noktaları
Uzmanlar, yaz tatilini 
çocuklar, farklı yaş 
gruplarından oluşan 
kalabalık aile birey
leri ve büyükleriyle 
geçirmek isteyenlere, 
çıkılacak tatilin 
güzel geçebilmesi 
konusunda tavsiye 
lerde bulundu.
Ailede bulunan farklı 
yaş gruplarından 
insanlar, çocuklar ve 
aile büyükleriyle bir 
tatil yöresine giderek, 
herkesin kendisini 
rahat hissedeceği bir 
seyahat çözümüne 
ulaşmanın kolay 
olmayacağını belirten 
uzmanlar, öncelikle 
bireylerin fikrinin 
alınması gerektiğini 
ifade ederek, 
"Herkesin neleri 
sevdiğini, nelerden 
rahatsız olacağını 
öğrenin. Böylece 
kafanızda ortak bek
lentilere dair bir fikir 
oluşacaktır. Tatile 
çıkmadan önce 
mümkünse profes 
yönel yardım alın. 
Tur operatörleriyle 
görüşün. Kalabalık 
bir aile grupları için 
uygun tur seçenek
leri hazırlanmış mı, 
bunu gözden geçirin. 
Grup indirimleri 
konusunda bilgi alın. 
Belli bir tur programı 
dahilinde gerçek
leştireceğiniz bir tatil, 
hem daha hesaplı, 
hem de daha organ
ize olabilir. Tatile 
gidilecek yere dair 
bol bilgi toplayın. 
Oranın doğal güzel
likleri, tarihi yerleri, 
yeme-içme mekanları

hakkında bilgi edinin. 
Tatile gidilecek yerle 
ilgili broşürleri tatile 
katılacak aile birey
lerinin önceden 
görmesini sağlayın. 
Böylece tatile 
çıkılmadan önce, 
herkesin kafasında 
belli bir imaj oluşa
caktır. Onlar da 
hazırlıklarını sizin 
topladığınız bilgiler 
doğrultusunda yapa
bileceklerdir" dedi. 
Eğer yurtdışına 
gidilecekse, aileden 
en az bir kişinin 
yeterli düzeyde 
yabancı dil biliyor 
olmasına özen 
göstermek gerektiği- ’ 
ni vurgulayan 
uzmanlar, "Rehber 
eşliğinde yapılan tur 
seyahatlerinde bile 
serbest zamanlar ola
caktır ve bu zaman
larda aııece kendi* 
başınıza bir yerlere 
gitmeniz söz konusu 
olabilir. Yabahcı dil 
bilen bir aile bireyi, o 
tür zamanlarda kay
bolmamanız ve yerel 
halkla iletişim kur
manızda önemli.rol 
oynar. Tatile çık
tığınızda, ailenin 
bütün bireylerinin 
yanında kalınacak 
otelin adresi, telefon 
numarası ve bir 

miktar para 
bulunmasına 
özen gösterin. 
Eğer yanınızda küçük 
çocuklar bulunuyor
sa, kalınan otelin' 
çocuklara yönelik 
mönüleri, program
ları ve bakım 
seçenekleri var mı, 
diye araştırın. 
Çocukların özel 
ihtiyaçlarını, uyku 
zamanlarını göz 
önünde bulundurun. 
Ailede yaşlı 
bireyler ya da 
küçük çocuklar 
varsa, uzun 
otobüs, otomobil yol
cuklarından kaçının. 
Yürüyüşler sırasında 
yanınızda su ve 
atıştırmalık yiyecek
ler bulundurun.
Seyahat sırasında 
bavulunuza küçük 
bir ilkyardım 
çantası yerleştirin" 
şeklinde 
tavsiyelerde 
bulundu.
Ayrıca birlikte 
eğlenilebilecek 
yerlerin tercih 
edilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
eğlence parkları, 
aquaparklar, botanik 
ve hayvanat 
bahçelerini de 
gezmek gerektiğini 
vurguladı.

Çocuklar modayı takip ediyor
Yapılan araştırmalar, 
çocukların '3 yaşına 
geldiklerinde* ne giye
ceklerine kendilerinin 
karar verdiğim 
ortaya koydu.
Uzmanlar, genç 
nüfusta kendini sıkça 
gösteren alışveriş 
tutkusunun modayı 
takip etme yaşını her 
gün düşürdüğünü 
belirtiyor. 
Araştırmalara göre, 
3 yaşında giymek 
istedikleri kıyafetleri 
kendileri seçen çocuk
lar, 10 yaşına ulaştık
larında markaları bili 

yor ve bu markalardan 
alışveriş yapmayı 
tutku olarak niteliyor. 
Yetişkinler için üretim 
yapan ve dünya devi 
konumundaki 
markalar da çocuk
ların isteklerine göre 
üretimlerini şekil
lendiriyor.
Bu kapsamda, İstan
bul'daki Dünya Ticaret 
Merkezi'nde 18-20 
Ağustos tarihlerinde 
Çocuk Giyim ve 
Akseurları Fuarı 
düzenleneceğini 
belirten yetkililer, 
"11'çisi düzenlenecek

fuarda katılımcı fir
malara sonbahar-kış 
kreasyonlarını tanıtma 
fırsatı verilecek.
Dünya Ticaret Merkezi 
Yeni Fuar Alam'nda 
gerçekleşecek olan 
fuar, yeni kreasyon
ların sergileneceği ve 
çocuk moda dünyasın
daki profesyonellerin 
buluşacağı bir plat
form olacak" dediler.

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve 
ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

, 6 Ağustos 2006 Pazar günü
10.oo-19.oo saatleri arası 

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve ATICILIK İHTİSAS 
KULÜBÜ’müzün düzenlemiş olduğu 

TRAP, TEK KURŞUN, KOŞAR DOMUZ TABANCA 
Atış müsabakalarına tüm Gemlik halkı davetlidir. 

İsmail Hakkı Dursun - Kulüp Başkanı 
RVRICR SÜRPRİZ H€DİV€L€R
Atış Yapılacak Yer: Umurbey Atış Poligonu 

Aytepe üstü Umurbey / GEMLİK
Bilgi için Tel: 0.532 616 97 47 - 0.533 253 06 56

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

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır. 

| GSM: (0 542) 726 18 23
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Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1,’si ve 

ysun Mutlu; Türkiye 5,’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

Midye gıda
zehirlenmelerine yol açıyor

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Şennur 
Dabak, midyenin 
denizlerdeki 
atıklarla beslenmesi 
nedeniyle, 
yenilmesinin insan 
sağlığı açısından 
sakıncalı olduğunu 
bildirdi.
Midyenin yüksek 
sıcaklıkta 
pişirilmesinin de, 
zararından korunmak 
için yeterli olmadığını 
kaydeden Doç. 
Dr. Dabak, denizleri 
pisliklerden arındır
ma özelliği bulunan 
midyenin yenmemesi 
gerektiğini ifade 
etti. Midyenin insan 
sağlığını tehdit 
ettiğini kaydeden 
Dabak, "Midye 
gıda zehirlen
melerinin başlıca 
kaynaklarındandır. 
insanlarımız, bizim

beslenme 
kültürümüzde de 
bulunmayan midyeyi 
yiyerek hayatını 
tehlikeye alma
malıdır" dedi.
Midyenin yüksek 
sıcaklıkta pişir
ilmesinin de, 
zararından 
korunmak için 
yeterli olmadığını 
kaydeden Doç. 
Dr. Dabak, 
denizleri pisliklerden 
arındırma özelliği 
bulunan midyenin 
yenmemesi gerektiği
ni ifade etti.
Midyenin insan 
sağlığını tehdit 
ettiğini kaydeden 
Dabak, "Midye 
gıda zehirlen
melerinin başlıca 
kaynaklarındandır. 
İnsanlarımız, 
bizim beslenme 
kültürümüzde de 
bulunmayan midyeyi 
yiyerek hayatını 
tehlikeye alma
malıdır" dedi.

NÖBETÇİ ECZANE
25 Temmuz 2006 Salı 
YEŞİM ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 83 

Tel: 512 06 70 GEMLİK

Ifflîffl * bursa
DERSANELERİ kültür koleji

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBHB

İhsaniye (OKS): 249 79 79 • Santa? (OKS): 223 15 15
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713 53 51

Gemlik (OKS): 514 0010 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (OSS) 512 34 34
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2501 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı... 
ClZAY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 

farklı öneriler ve mutfak keyfi için 
tek adres: UZAY MUTFAK

ModERN VE ESTETİk TASARIMI, EN küçük AyRINTISINdA BİLe kENdİNİ ÇÖSTEREN 

kAlİTEÜ MaIzEMESİ, EkoNOMİk FİyATİ VE TAksİT AVANTAjlARiylA, 
EVlER UZAY MANZARASINA kAVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Açılışımızı onurlandıran başta Belediye Başkanı Mehmet Turgut 

olmak üzere, siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcilerine 
bizleri yalnız bırakmayan eş, dost ve davetlilerimize teşekkür ederim

Mustafa KARA
Orhangazi Cad. No: 82 / B Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79

i



ÛZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU

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,
ıcııçı iklimi Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM1’ der ve, başarır..... : 7

"İyi bir gelecek Aykent ile boşlar”
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

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
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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
26 Temmuz 2006 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Şimdi de Uzman Rehtalik '-JMg 
kadromuzla geleceğinizi belirlemeye geliyoruz. 

Birey le ücretsiz tercih
İstiklal Cad. Güfçay İş Mrk. No:36 Tel: 514 1’5 15 GEMLİK 

e-mail: bursa@birey.com

Büyükorhan’daki cenaze törenine giden Umurbey’li Çoklu ailesinin aracı kaza yaptı

6 kişilik aile kazada can verdi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kazalarda ölmek..
Yandaşımızda Ürdün'de ve Irak’ta bombalar 

patlıyor, evler, köprüler, havaalanları, su depoları 
yok ediliyor, ama ölenler bizim trafik kazalarda 
kaybettiklerimizden az..

Bunu savaşın acı yüzünü hafife aldığım için 
söylemiyorum.

Bizdeki savaş karayollarında yaşanıyor..
Düp, Umurbeyli Çoklu ailesinin acı sonunu 

ajanstan haber verdiklerinde içim cıızzz etti.
Düşünün, 6 kişilik bir aile dikkatsizliğin, 

acemiliğin, yorgunluğun, hatalı sürücülüğün ne 
derseniz deyin kurbanı olup yok oldular.

Kazalar yaşlı ğenç dinlemiyor.
Karayollarımızda hergün onlarca insan 

katlediliyor.
Ölenler bizim insanlarımız, kaza kurbanları..
Buna nasıl dur denecek?
Neden bir tane değil, birçok...
Ama en başta insan faktörü geliyor...
Özgür, Sibel. Mert. Meltem, Haşan ve Kezban 

Çoklu, cenazeye yetişmek için giderlerken kendi
leri cenaze oldular.

Ölüm bir anda çıkıyor karşınıza.
İşte o an siz birşey yapamıyorsunuz ve soluk

lar kesiliyor, gözler kararıyor..
Dün, Umurbey de matem vardı.
Binlerce Umurbeyli ölümlerle gelen burukluğu 

yaşadı dün..
İmamın dediği gibi: "Allah bu tür kazaları kim

seye göstermişin."
Bundan başka söylenecek söz var mı?

Dün sabah Gemlik’ten Büyükorhan a cenazeye yetişmek için yola çıkan Özgür Çoklu yönetimindeki 16 
ZG 323 plakalı araç Büyükorhan'a 17 kilometre kala karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak, şaram
pole yuvarlandı. Kazada, sürücü Özgür Çoklu(34), Sibel Çoklu (29) oğulları Mert (10), yeni doğan kızları 
Meltem ile Özgür Çoklu’nun babası Haşan (58) ve annesi Kezban Çoklu (54) hayatını kaybettiler. 3’de

Sib^l Çoklu* (29)

http://www.aykentilkogretim.k12
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:bursa@birey.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

TEDAŞ'ta fatura tahsilatı başladı
Şımarık, sınır ve kural 
tanımayan çocuklar

Ah Amerika.. Vah Amerika..
Dünya’yı dize getiriyorsun ama bir İsrail’e söz 

geçiremiyorsun.
Eee. Kolay değil.. Çocuk yetiştirmek.
Onun için sana uzmanların çocuk yetiştirme 

konusundaki tavsiyelerini ve şımarık çocukla baş etme 
yöntemlerini öneriyorum.

Kuşkusuz Türkiye’de senin uzantıların var.
Onlardan birisi umarım bu yazıyı okurda senin 

dikkatine sunar. Biz de amacımıza ulaşmış oluruz.
“Şımarık çocuk, disiplin ve terbiye veril memiş, 

durumu kendi isteklerine göre şekillendiren ve buna 
rağmen çoğu zaman memnuniyetsiz olan çocuktur. 
Şımarık bir çocuk 2-3 yaşlarındayken şu davranışların 
çoğunu sergiler:

Kurallara uymaz ve kendisine yapılan öneriler 
konusunda işbirliği kurmaz.

“Hayır”, “dur” komutlarını veya buna benzer diğer 
komutları dinlemez.

Herşeyi protesto eder.
İhtiyaçları ile istekleri arasındaki farkı bilmez.
Kendi istediğini yapmakta ısrar eder.
Başkalarından adil olmayan veya aşırı taleplerde 

bulunur.
Başkalarının haklarına saygı göstermez.
İnsanları kontrol etmeye çalışır.
Gerginlik konusunda toleransı düşüktür.
Sık sık mızıldanır veya öfke nöbetleri yaşar.
Sürekli sıkıldığından şikayet eder.
Çocuk neden şımarık olur?
Çocuğun şımarık olmasının en büyük nedeni anne- 

babanın çok müsamahakar, izin verici olmasıdır. Aşırı 
izin verici bir tutum benimseyen anne-babalar çocuğa 
sınır koymazlar ve mızıldanmalar ve öfke nöbetleri 
karşısında kolaylıkla pes ederler.

Yaşına uygun sınır ve kurallar koyun
Çocukların kendi kendilerini kontrol etmeyi ve 

özdenetimi öğrenene kadar dışarıdan kontrol edilmeye 
ihtiyaçları vardır. “Hayır” dediğinizde de çocuğunuz 
sizi sevmeye devam edecektir. Ancak çocuklarınızın 
her an sizden hoşlanmaları iyi anne-babalık değildir.

Önemli kurallar konusünda işbirliği etmesini isteyin 
Önemli kurallar arabada oto koltuğunda oturmak 

başka çocuklara vurmamak, sabahları zamanında 
evden çıkmak için hazır olmak, akşamları zamanında 
yatağa gitmek, vb. gibi kurallardır. Önemli kural
larınızın sayısının çok fazla olmamasına özen gösterin 
ve bu kurallar konusunda kararlı bir tavır sergileyin. 
Ayrıca çocuğunuza bakan herkesin de bu kuralları 
uygulamasını sağlayın.

Öfke nöbetlerinin işe yaramasına izin vermeyin
Çocuklar sizin ilginizi çekmek, direncinizi kırmak, 

fikrinizi değiştirmek ve kendi isteklerini yaptırmak için 
öfke nöbetleri geçirirler. Ne olursa olsun öfke nöbetine 
teslim olmamanız gereklidir.

Yaşamın normal zorluklarından korumayın
Her zaman çocuğunuz için ulaşılabilir ve destekleyi

ci olun, ancak kendi başına halledebileceği konularda
I da yardımcı olmayın. Genel olarak, çocuğunuzun 

yaşamını mümkün olduğunca hoş ve güzel kılmaya 
çalışmak yerine, yaşına göre kaldırabileceği ölçüde 
gerçekçi temellere dayandırın. Bu onun zorluklarla baş 
etme becerisini ve özgüvenini güçlendirecektir.

Takdirin dozunu kaçırmayın
Çocukların takdir edilmeye ihtiyaçları vardır, ancak 

takdirin fazla kaçma olasılığı da söz konusudur. İyi 
davranışları ve kurallara uyması nedeniyle 
çocuğunuzu takdir edin. Yeni şeyleri denemeye ve zor 
görevleri başarmak için çaba göstermeye teşvik edin 
ancak bunları başkalarını memnun etmek için değil, 
kendi gerekçeleri ile yapması gerektiğini de öğretin. 
Gurur duyduğu şeyleri yapmak ve tamamlamak 
özgüven ve başarı duygusu yaşatır.”

Haydi Amerika...
Kulak ver ve dinle..
Bu İsrail işin dozunu kaçırıyor.
En kısa zamanda önlem almazsan senin de başına 

bela olacak..
Benden uyarması...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü'nce 
hazırlatılarak ülke 
geneline yaygın
laştırılan Ankara 
merkezli yeni 
bilgisayar 
programına 
dönüş işlemleri 
tamamlandı. 
20 Temmuz ile 
24 Temmuz 2006 
tarihleri arasında 
elektrik tahsilatı 
yapılamayan 
veznelerde dün 
hizmet yeniden 
başladı.
20 Temmuz 2006 
Perşembe günü 
saat 13.00 den 
itibaren tüm tahsilat 
işleklerinin 
durdurulduğu 
TEDAŞ veznelerinde 
dün uzun 
kuyruklar oluştu. 
TEDAŞ'ın tahsilat 
yapamadığı günler 
içinde faturalarda 
son ödeme tarihleri 
açık bırakılırken 
abonelerine kesme 
yaptırımının uygu
lanmaması sağlandı. 
4 gün boyunca 
Gemlik dahil tüm 
Bursa İl Müdürlüğü 
sorumluluk alanı 
içinde abonelik 
tahakkuk ve

yapılmıştı.
Dün itibariyle yeni 
teknoloji donanım ve

programlarla daha 
kaliteli hizmet sun
abilmek amacıyla

veznelerini açan
Tedaş'ta tahsilatlar 
yeniden başlatıldı.

tahsilat hizmeti 
verilemediğinden 
vatandaşlara 
ilaçlarla duyurular

Bursa’da yarış atı bariyerlere çarparak öldü
Bursa’da Türkiye 
Jokey Kulubü 
Osmangazi 
Hipodromu'nda 
yarışâ hazırlanan 
bir Ingiliz atı, 
bariyerlere 
çarparak öldü. 
Alınan bilgiye göre, 
Altınşehir 
Semti'ndeki 
Osmangazi 
Hipodromu'nda 
meydana gelen 
olayda, Aysel

Birol'un sahibi 
olduğu, Murat 
Gündüzeri'nin 
jokeyliğini 
yaptığı Menderes 
adlı at, yarış öncesi 
çim pistten geliş 
pistine geçerken 
bariyerlere çarptı. 
Üzerindeki jokey 
ile birlikte düşen 
yarış atı, pistte 
öldü. 32 bin YTL 
değeri olduğu 
öğrenilen Menderes

isimli atın, düşme 
sonucu boynunun 
kırıldığı bildirildi.

Düşen jokeyin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

ELEMAN ARANIYOR
PERDE RAYI TAKABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
ÖZLEM MEFRUŞAT
Tel: 513 30 83

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

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

ve reklamlarınız için bizi arayın A

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı î]
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Büyükorhandaki cenaze törenine giden Umurbey'li Çoklu ailesinin aracı kaza yaptı

6 kişilik aile kazada can verdi 
Dün sabah Gemlik’ten Büyükorhan’a cenazeye yetişmek için yola çıkan Özgür 
Çoklu yönetimindeki 16 ZG 323 plakalı araç Büyükorhan’a 17 kilometre kala karşı 
yönden gelen kamyonla çarpışarak, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Özgür 
Çoklu(34), Sibel Çoklu (29) oğulları Mert (10), yeni doğan kızları Meltem ile Özgür 
Çoklu’nun babası Haşan (58) ve annesi Kezban Çoklu (54) hayatını kaybettiler.
Kadri GÜLER

Büyükorhan 
Kasabası’ndaki bir 
yakınlarının cenaze 
törenine giden 
Umurbeyli Çoklu 
ailesi, Orhaneli 
Harmancık 
Karayolunun 17. kilo
metresinde karşı 
yönden gelen bir 
kamyonla çarpışması 
sonucu ailenin 6 
ferdi olay yerinde 
can verdi.
Olay dün sabah saat
lerinde Büyükorhan 
Karayolu’nun 17. 
kilometresindeki 
Eskidanışment Koyu 
Mevkii'nde meydana 
geldi. Öğrenildiğine 
göre, Büyükorhan 
istikametinde 
seyreden 
Gemlik Borçelik 
Fabrikası'nda işçi 
olan Özgür Çoklu(34) 
yönetimindeki 
16 ZG 323 plakalı 
özel otomobil, karşı 
yönden gelen Haşan 
Acar'ın kullandığı 
06 YG 666 plakalı 
kamyonla kafa 
kafaya çarpıştı. 
Bu sırada, Harmancık 
istikametine seyre
den Hakkı Ar yöneti
mindeki 16 YG 937 
plakalı otomobil 
de kaza yapan 
araçlara çarptı. 
Kazada hurdaya 
dönen otomobilden 
fırlayan sürücü 
Özgür Çoklu, eşi 
Sibel Çoklu(29) ve 
oğulları Mert (10) ile 
araçta sıkışan 3 aylık 
kızları Meltem ile 

ı Uzgur Çoklu’nun 
1 annesi Kezban Çoklu 
i (54) ve babası Haşan 

Çoklu (58) feci 
şekilde can verdi.

j 16 YG 937 plakalı 
ı otomobildeki 3 kişi 
, ile çarpmanın 
ı etkisiyle yol kenarın

daki tarlaya devrilen 
kamyon sürücüsü

| Haşan Acar'ın yara 
. almadan kurtulduğu 
ı kazanın ardından, 
। karayolu savaş 

alanına döndü.
I Orhaneli Cumhuriyet 

1 Başsavcısı Mesut 
Cihangir, kaza 

। yerinde incelemeler 
I yaptı.
] Olayda yaşamını 
ı yitiren Çoklu 
ı ailesinin gelinlerinin

Büyukorhan'da vefat 
eden dedesi Fahri 
Tulum'un cenazesine 
katılmak üzere, 
sabah saatlerinde 
Gemlik'ten yola 
çıktıkları öğrenildi. 
Arkadaşı Serkan 
Gülse'den aracını 
emanet alan 
Özgür Çoklu ve 
ailesinin cenazeleri 
dün saat 19.oo 
sıralarında

Belediye hoparlörün
den kaza haberi 
duyulunca genci 
yaşlısı, erkeği 
kadını cenazeleri 
görmek için 
meydana toplandı. 
CENAZELER 
KAMYONLA GELDİ 
Bir kamyon içine 
konan beş tabut ve

bohçaya sarılan 
küçük bebeğin 
cenazelerini gören 
Umurbey halkı 
gözyaşlarını 
tutamadı. Gün batımı- 
na doğru Umurbey 
İmamının 6 cenaze 
için 6 kez kıldırdığı 
cenaze namazı ardın
dan Çoklu ailesinin

cenazeleri kamyonla 
Belde Mezarlığına 
görtürülerek. 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
Cenazede dua 
eden belde imamı 
“Allah bir daha kim 
şeye ve Umurbey'e 
böyle acı göster
mesin” dedi.

Yabancıya vergi sıfırlandı!...

Milyonlarca dolar, ne milyonu on milyon 
larca dolar kazanan yabancıların ödeyecek
leri vergiler sıfırlandı....

Yabancıların Borsa kazancı, Hazine 
bonosu, Devlet tahvili, Euroband, tahvil 
faiz ve alım satış kazancı gibi kazançları 
vergi dışı bırakıldı..

Yasa ile yabancıya da, yerliye de yüzde 
15 stopaj (vergi kesintisi) getirilmişti.

Bu yıllardır böyle idi..
Yabancılarda bunu biliyor, bile bile 
Türkiye’ye gelmişlerdi..
İyi kazanıyor olmalılar ki gitmiyorlardı...
AK parti ekonomiyi bozmaya başlayın

ca, aman bunlar kaçmasın diye yabancılar
dan vergiyi bir gecede kaldırdılar...

Akaryakıtta zam üstüne zam geliyor. 
Dünyada en pahalı akaryakıtı Türk halkı 
kullanıyor.

Çünkü akaryakıtta en yüksek vergi 
Türkiye'de alınıyor.

। Toplanan vergilerin dört de biri 
ıkaryakıttan alınan vergilerden oluşuyor
muş...

Akaryakıtta yapılan zam da bıçak 
kemiğe dayandı...

Bu benzin zamları, piyasada ki her 
şeyin fiyatını etkiliyor, zamlar peşi sıra 
geliyor hazırlan halkım...

Yabancıların milyonlarca dolar 
kazancını sıfırlarken, vatandaşın benzinine, 
bindiği dolmuşa, otobüse, yediğine, 
içtiğine, giydiğine zam yapılması kaba 
tabirle yabancıdan indirilip yarli halka 
bindirilmesidir.

Bu da halk vicdanın da yaralar açıyor...
Yabancıların elde ettiği kazançtan “vergi 

sıfırlaması”, buna tepki gösteren yerli iş 
adamını da harekete geçirecek..

Göreceksiniz çok kişi- kuruluş yurt dışı
na çıkacak, o ülkede kuracaklardı ya da 
kurulmuşları satın alarak paralarını o ülke 
lerde işletecekler, ya da yabancılar eliyle 
bu borsalara, para işlerine girerek vergi 
ödemeyeceklerdir..

Bu aracı kuruluşların alacağı komisyon 
da yurt dışına gideceği için burada da vergi 
kaybı olacaktır...

“Kara bıyıklı yabancı” (İsveç’te - Nor 
veç’te Türklere böyle diyorlarmış.) diye 
adlandırılan Türklerin “vergi cenneti” 

| ülkelere gitmesi üzerine bu ülkelerle 
Türkiye arasında vergi anlaşmaları 
olmadığı için Mâliyece saptanması da çok 
zor diyorlar.

Halk soruyor, nerede eşitlik ilkesi ?...
Verginin mali güce göre alınacağı, 

Anayasanın 73. maddesinde yazılı..
Vatandaş soruyor; Bu ne biçim mali 

güçtür ki asgari ücretliden alıyorsun, mil 
yonlarca kazanan yabancıdan almıyorsun..

Evet...
Buyrun halka cevabınızı verin...
Bu biraz zor, bunu nasıl yuttururum 

bende bilmiyorum derseniz, ben söyleye 
yim, sizde böyle oyunlar var ki bunu da 
yutturursunuz.

Yutana afivet olsun...

Körfez
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Karsak Deresi sahipsiz kaldı
Seyfettin SEKERSÖZ
İlçenin içinden 
geçen Karsak 
Deresi’nin iki kolu, 
temizlenmeyince 
kötü görüntü 
oluşturmaya başladı. 
Derelerin belediye 
bakımından 
alınmasından

sonra sadece 
bir kez göstermelik 
olarak temizlen
mesinin ardından - 
eski haliç 
görünümüne 
dönmeye başladı. 
Dereye atılan 
çeşitli atıkların 
İlçe girişine kadar 
gelmesi ve burada

oluşan adacıkların 
üzerinde kalmaları 
ise güzel dediğimiz 
Gemlik'e hiçte 
yakışır bir görüntü 
olmuyor.
Araba lastiğinden 
hayvan işkembesine, 
sandalyeden yatak 
ve banyo küvetlerine 
kadar dere 

yatağında ne 
aransa bulunuyor. 
Büyükşehir'e 
geçmemize 
rağmen hiçbir 
yetkilinin temizlik 
için önlem almadığı 
Karsak Deresi’nin 
iki kolu her geçen 
gün çöplüğe 
dönüşüyor.

Denize akan 
bölümünde 
adacıklar oluşan 
derenin ne zaman 
temizleneceği 
merak konusu 
olurken içinde 
bulunan pislikler 
çevreye koku 
saçmaya başlamış 
durumda.

2006 yılımla 
KKKA’dan 
15ki$iöldii

Türkiye genelinde 
2006 yılında Kırım 
Kongo Kanamalı 
Ateşi (KKKA) 
hastalığına 
yakalanan 224 
kişiden 15'i 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
2006 yılında Türkiye 
genelinde KKKA 
hastalığına 
yakalanan toplam 
224 kişiden 15'i 
hayatını kaybetti. 
Bir kısmının ise 
çeşitli illerde 
tedavileri 
sürdürülüyor.
Bu arada, Ankara 
Numune Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'nde, 
kene ısırması 
sonucu KKKA 
hastalığı teşhisiyle - 
halen tedavi 
görmekte olan 3 has
tanın genel sağlık 
durumlarının da iyi 
olduğu bildirildi.

8MÎİMİWI»MI
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Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_

_ _ _ _ _ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokâk 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _  

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire

i 
& s s Is B

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

İbrahim Çetinavcı toprağa verildi
Seyfettin SEKERSÖZ
BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çetin 
avcı'nın babası 
İbrahim Çetinavcı 
(74) dün Hamidiye 
Köyü’nde toprağa 
verildi. Uzun yıllar 
Büyük şehir 
Belediyesi Otobüs 
İşletmesinde çalıştık
tan şonra emekli 
olan İbrahim Çeti- 
navcı, yakalandığı 
hastalıktan kurtula
bilmesi için bir süre 
hastane tedavisi gör
müştü. Önceki 
akşam Hamidiye 
Köyünde yaşamını 
yitiren 4 çocuk 9 
torun sahibi İbrahim 
Çetinavcı'nın cenaze- . 
sine BUSKİ çalışan
ları ile Belediye 
Başkanlar), AKP'li 
bürokratlar, il Genel 
Meclis üyeleri, siyasi 
parti temsilcileri ile 
çok sayıda eş, dost 
ve akrabası katıldı. 
İbrahim Çetinavcı'nın 
cenazesi köy cami
inde ilçe Müftüsü 
Yusuf Şahin'in kıldır 
dığı öğle namazı son
rasında köy mezarh 
ğında toprağa verildi.
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Kardeş şehir Navodarı gezisi başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kardeş şehir 
Novadari'ye gidecek 
kafile dün Belediye 
Düğün Salonu 
önünden Romanya’ya 
hareket etti.
Novadari Belediye 
Başkanı Tudorel 
Cunapod ile meclis 
üyelerinin daveti 

üzerine düzenlenen 
gezi 5 gün sürecek. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in yanı 
sıra Belediye 
Meclis üyeleri 

ve öğrenciler ile 
folklorcuların 
katıldığı geziye 
AKP İl Başkanı 
Hayrettin 
Çakmak'ta katılıyor. 
68 kişiden oluşan 
Gemlik kafilesinde 
28 öğrenci ve 
16 kişilik folklor 
ekibi yer alıyor.

Bir otobüs öğrenci 
ve folklor ekibini,' 
ikinci otobüs ise 
Belediye kafilesi 
ile konukları 
Romanya ya 
götürdü. 
Kalife dün saat 
17. 30 sıralarında 
Gemlik’ten 
yola çıktı.

BAY VEKALET 
EDECEK 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yurt dışına gitmesi 
nedeniyle yerine 
Belediye Meclis 
Üyesi Nurettin Bay'ın 
vekalet edecek. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün yerine ise 

Orhangazi 
Kaymakamı 
Hikmet Çakmak 
vekalet edecek. 
Gemlik Belediyesinin 
Kardeş Şehir 
Novadari gezisinin 
1 Ağustos'ta 
tarihe kadar 
süreceği 
öğrenildi.
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Bursa'nın ‘250 incisi’ açıklandı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nca 
(BTSO) bu yıl 
dokuzuncusu yapılan 
"Bursa'nın 250 
Büyük Firması 
Araştırmasının 
sonuçları açıklandı. 
Listede ilk sıraları 
OYAK Renault, 
TOFAŞ ve BOSH 
paylaştı.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odasınca 
(BTSO) bu yıl 
dokuzuncusu yapılan 
"Bursa'nın 250 
Büyük Firması 
Araştırmasının 
sonuçları açıklandı. 
2005 yılı ciro tutarları
na göre 2 milyar 911 
milyon YTL ile birinci 
sırada yer alan OYAK 
Renault'u, Tofaş ve 
Bosch izledi. BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal 
Sönmez, düzenlediği 
basın toplantısında, 
250 büyük firmayı 
tespit amacıyla 
gerçekleştirilen anket 
çalışmasında, sırala
manın 2005 yılındaki 
ciro tutarları baz alı
narak yapıldığını 
belirtti. Firmaların 

brüt katma değerleri, 
öz sermaye tutarları, 
net aktifleri, vergi 
öncesi dönem karları, 
ihracatları, personel 
sayıları ve üretimden 
satışlarının da kendi 
aralarında ayrıca 
sıralamaya tabi tutul
duğunu kaydeden 
Sönmez, anket 
sonucunun, tek 
kelimeyle "kötü" 
olarak özetlenebile
ceğini ifade etti. 
Sönmez, "2005 yılı bir 
kriz yılı olmamasına 
rağmen, sonuçlar 
neredeyse bir kriz 
yılınınki kadar kötü. 
Geçen yılın en büyük 
özelliği, geçmiş yıllar
da gözlediğimiz tek
stildeki gerilemenin 
ardından, benzer bir 
gelişmenin otomo
tivde başlamış 
olması. Nereden 
bakarsak, lokomotif 
sektörlerdeki geliş 
meler ölümsüz" diye 
konuştu. Sönmez, 
ilk 250'ye giren fir
malardan 227'sinin 
BTSO'ya, 23'ünün ise 
ilçelerdeki TSO'lara 
kayıtlı olduğuna 
işaret ederek, 250 

büyük firmanın ciro 
toplamının 21.6 mil
yar, üretimden 
satışının 16.2 milyar, 
brüt katma değerinin 
2.9 milyar, öz ser
mayesinin 8.5 milyar, 
net aktiflerinin 16.9 
milyar, vergi öncesi 
dönem karlarının 756 
milyon YTL, ihracat
larının ise 5.5 milyar 
dolar ve ücretle 
çalışanlar toplamının 
da 91 bin 361 kişi 
olduğunu kaydetti. 
2005 KAYIP YIL 
Anket bir önceki yılın 
sonuçlarıyla 
karşılaştırıldığında, 
net aktifler hariç tüm 
değerlerdeki gerile
meyi ve özellikle 
vergi öncesi dönem 
karındaki düşüşün 
dikkat çekici 
olduğunu anlatan 
Sönmez; "Elde edilen 
veriler göstermekte
dir ki çok iyi geçtiği 
söylenen, büyümenin 
yüzde 7.6'lara çıktığı 
ifade edilen 2005 yılı, 
aslında bir kayıp 
yılıymış" görüşünü 
dile getirdi. Sönmez, 
sıralamada yer alan 
firmalardan 77'sinin 

tekstil ve konfeksi 
yon, 57'sinin otomo
tiv ana ve yan 
sanayii, 32'sinin gıda, 
tarım ve hayvancılık, 
26'sının makine ve 
metal, 21'inin 
muhtelif, 8'inin enerji 
elektrik ve elektronik, 
7'sinin inşaat, 5'inin 
ağaç-orman ürünleri 
ve mobilya, 5'inin 
plastik kauçuk ve 
sünger, 3'ünün 
çimento-toprak ve 
madencilik ürünleri, 
3'ünün kimya, 3'ünün 
nakliye ulaştırma, 
2'sinin turizm, Tinin 
de deri kürk ve 
ayakkabı alanında 
faaliyet gösterdiğini 
bildirdi. Firma sayısı 
açısından tekstil ve 
konfeksiyonun, yüzde 
30.8 ile yüzde 22.8'lik 
paya sahip otomotiv 
ana ve yan sanayini 
geride bıraktığına 
işaret eden Sönmez, 
firmaların ciroları baz 
alındığında, otomotiv 
ana ve yan sanayiinin 
yüzde 42 ile ilk sırada 
yer aldığını, 250 firma 
arasında yer alan ilk 
25 firmanın, toplam 
cironun yüzde

60.4'ünü gerçek
leştirdiğini ifade etti. 
OTOMOTİV
GELİŞTİ 
250 firmanın 2005'te 
5.5 milyar dolar 
ihracat gerçek
leştirdiğini, bu 
rakamın Türkiye'nin 
73.2 milyar dolarlık 
toplam ihracatı için
deki payının yüzde 
7.5'ini bulduğunu 
ifade eden Sönmez, 
şöyle konuştu: 
"Sektörlere göre 
ihracata baktığımızda, 
tekstil ve konfek
siyonda 9 yıl içinde 
ihracat artışı yüzde 
37, gıda, tarım ve 
hayvancılıkta yüzde 
35, makina ve met
alde 3 kat, otomotiv 
ana ve yan sanayi
inde 9 kat artmıştır. 
1997 yılında tekstil ve 
konfeksiyon sek
törünün 250 büyük 
firmanın toplam ihra
catı içindeki payı 
yaklaşık yüzde 58 
iken, bu pay 2005 
yılında yüzde 24'e 
düşmüştür. Buna 
karşılık, otomotiv 
ana ve yan sanayiinin 
payı yüzde 18 iken, 
2005 yılında bu 
pay yüzde 58'e 
ulaşmıştır:"

SONUÇ 
Sönmez, durumun 
bu şekilde 
devam etmesi duru
munda, reel sektörün 
heyecanını kaybede
ceği uyarısında bulu
narak, "Acil olarak 
maliyet yapımızı 
rakiplerimizle yarışa
bilecek şekilde 
değiştirmezsek, ihra
cata yönelik daha 
ciddi önlemler 
almazsak, istihdam 
sorununu gözardı 
etmeye devam eder
sek, ileride ürete
memenin, sadece 
dışarıdan satın alıp 
tüketmenin fatu
ralarını çok daha acı 
bir şekilde ödeye
ceğimizden toplum 
olarak emin olabiliriz" 
dedi. Tekstilde düşüş 
yaşanırken metal ve 
otomotiv sektörünün 
yükselişe geçmesinin 
kaçınılmazlığına 
işaret eden Sönmez, 
politikacıların acilen, 
"istihdam deposu" 
tekstil yerine geçe
bilecek bir sektör 
bulmaları gerektiğini, 
bunun sağlanama
ması durumunda 
kapkaç ve hırsızlık 
olaylarının 
artacağını savundu.

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

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa’da yeşil kart mutabakatı
Devletten alacaklarını tahsil edemeyen eczanelerin yeşil 

kart sahiplerine ilaç satışını durdurması, İl Sağlık 
Müdürlüğü ile Eczacı Odası'nı karşı karşıya getirdi.

İlçelerin Sağlık grup 
başkanlarının da 
katıldığı toplantıda İl 
Sağlık Müdürü 
Dr. Serhat Yamah'dan 
paraların ödeneceği 
sözü alan eczacılar, 
yeşil kart 
sahiplerine kapılarını 
yeniden açtı. 
Bursa'da Yeşil 
Kart sahiplerine ilaç 
veren 400 eczanenin, 
aylardır devletten 
parasını alamadığı 
için ilaç satışlarını 
durdurması, 
kamuoyunda 
yankı buldu.
Eczacı ve yeşil 
kart sahiplerinin 
bu sıkıntısını 
gündeme getiren 
Bursa Hakimiyet ve 
Kent Gazetesi'ndeki 
haberler, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Serhat 
Yamalı'yı harekete 
geçirdi.
Ağırşaksak işleyen 
"reçete kontrolü” 
işlemlerinin sorum
lusu ilçe sağlık 
grup başkanlarıyla 
toplantı düzenleyen 

Dr. Yamalı, sorunu 
en kısa zamanda 
çözeceklerini, yeşil 
kartlıların ortada 
kalması gibi bir ' 
durumun söz konusu 
olmadığını söyledi. 
Soruları yanıtlayan 
Dr. Yamalı, yeşil( 
kartlılara eczaneler
den verilen ilaç 
reçetelerinin 3 aydır 
biriktiğinin doğru 
olduğunu ancak, 
bu sıkıntının en 
kısa sürede aşıla
cağını ifade etti. 
Personel yetersizliği 
nedeniyle reçete 
kontrol işlemlerinin 
biraz yavaşladığını, 
süreci hızlandırmak 
için yoğun çaba 
sarf ettiklerini 
belirten Dr. Yamalı, 
"Daha önce Hürriyet 
Polikliniği'nde 
tek çatı altında 
topladığımız reçete 
kontrollerini, yeterli 
kadroya ulaşa
madığımız için yine 
ilçe sağlık grup 
başkanlıklarına 
verdik. Bu geçiş 

süreci sırasında 
yaşanan aksaklıklar 
nedeniyle eczacıların 
paralarını ödemekte 
gecikmeler oldu. 
Hiçbir iş başıboş 
bırakılmış durumda 
değil ve bu konuyu 
önemsiyoruz. 
Eczacılar en kısa 
sürede ücretlerini 
alacak" dedi.
Bu tür sorunların 
birçok ilde yaşa 
nabildiğini savunan 
Dr. Yamalı, personel 
sıkıntısının giderilme
si konusunda 
zamana ihtiyaç 
duyduklarını, 
sorunun Türkiye 
genelinde 
yaşandığını 
sözlerine ekledi. 
Eczacı Odası 
Başkanı Deniz İçer de 
Bursa'da yeşil 
kartlılara ilaç veren 
400 eczanenin 
aylardır İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden 
paralarını ara
madığını, maddi 
zorluk nedeniyle ilaç 
satışını durdurmak 

zorunda kaldıklarını 
söyledi. Bursa'da 
aylık 35 bin yeşil 
kart reçetesi top
landığını anımsatan 
içer, reçete kontrol 
işlemlerinin ağır 
ilerlemesi nedeniyle 
2006 yılından 7.5 
milyon YTL alacak
larının biriktiğini, 
tahsil edemeyince 
her ay zarar etmeye 
başladıklarını kaydet
ti. Konunun üzerine 
gideceğini ve kısa 
zamanda sorunun 
aşılacağını bildiren 
İl Sağlık Müdürü Dr. 
Yamalı'nın verdiği 
söze güvendiklerini 
belirten İçer, "Yaşa 
nan bu sevindirici 
gelişmeyi tüm ecza
cılara bildirdik. Yeşil 
kart sahipleri gönül 
rahatlığıyla eczanel
erden ilaç alışverişini 
yapabilir. Başta göre 
mediğimiz çözüm 
iradesini şimdi hisse 
dînce li'aç saûşı’anYTırr 
devam etmesini 
doğru bulduk" 
diye konuştu. BHA

Emeklilere zam farkı 
bugün ödeniyor

Emekli Sandığı, 
memur emeklilerinin 
1 Temmuz'dan 
geçerli.olan zamdan 
doğan farklarını 
bugünden itibaren 
ödeyecek.
Emekli Sandığından 
yapılan açıklamada, 
Emekli Sandığından 
aylık alan emekli, 
dul ve yetimlerin 
1 Temmuz 2006 tari
hinden geçerli 
katsayı artışlarına 
ilişkin fark çalış- 
tnalarının tamam
landığını bildirildi. 
Açıklamada, 
aylık katsayısının 
"0,04373", taban 
aylık katsayısının 
ise "0,54711" 
olarak belirlendiği 
kaydedilerek, 
böylece 
en düşük 

emekli aylığının 
591,47 YTL'den 
606,31 YTL'ye yük
seldiği kaydedildi 
Emekli, dul ve 
yetimlerin 1 Temmuz 
2006 tarihinden 
itibaren geçerli 
olan aylık farkları 
1. gruba girenlere 
bir aylık, 2. gruba 
girenlere iki aylık, 
3. gruba girenlere de 
üç aylık olmak üzere 
1 milyon 666 bin 
961 kişiye föplam 
50 milyon 110 bin 
576,77 YTL aylık 
farkı ile 2 milyon 
27 bin 170,27 YTL 
ek ödeme 26 
Temmuz 2006 
tarihinden itibaren 
aylık aldıkları 
bankalar ile
PTT kanalı ile 
ödenecek.

Kumla’da futbol turnuvası başladı
AK Parti Kumla 
Belde Teşkilatı ve 
AK Parti Gençlik 
Kolları tarafından 
organize edilen 
16-18 yaş futbol tur
nuvası başladı.

AK Parti ilçe teşki
latının desteğiyle 
yapılan organizasyon 
da gençlerin spora 
sahip çıkması ve 
sağlıklı bir birey 
olmaları açısından 

futbol turnuvası 
düzenlendi'.
Toplam 10 takımın 
katıldığı turnuvada 
Konya Seyit Fırını, 
Game Över, 
Osmaniyespor, 
Diyarspor, Şen 
Pansiyon, 
Kastamonuspor, 
Apaçiler, 87 Gençlik, 
Gemlik Beyaz 
Şimşekler ve Fyber 
Young mücadele etti. 
Turnuvaya AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, yürütme kuru
lu üyeleri, ilçe teşki
latı ve gençler katıldı. 
Pazartesi akşamı 
yapılan mücadelede 
Fyber Young 
Apaçiler 13 e 4 
yenerken, Game 
Över Osmaniyespor'u 
12 e 9 yendi.
Her akşam Kumla 
Şampiyon halı saha 
da saat 17 00 ve 
19 00 saatleri arasın
da yapılacak olan 
turnuva 2 Ağustos 
tarihinde son 
bulacak.

AK Parti Kumla 
Belde Başkanı Sedat 
Yaşar, gençlik 
kollarının ve ilçe 
teşkilatına turnuva 
için verdikleri 
destekten dolayı 
teşekkür ederken, 
turnuvanın yaz 
sezonunda Kumla’da 
yapılması ve genç
lerin de turnuvaya 
gösterdikleri ilgiden 

mutlu olduklarını 
söyledi.
AK Parti Gemlik 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gençay 
Yılmaz, turnuva 
boyunca gençlerin 
birlik ve beraberlik 
içinde centilmence 
mücadele etmeleri 
temennisinde 
bulunarak gençliğe 
her türlü konuda 

destek verilmesi 
gerektiğinin altını 
çizdi. AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
turnuva boyunca 
gençlerin centil
mence mücadele 
etmeleri gerektiğini 
kaydederek, turnu
vanın her yaz 
geleneksel olarak 
yapılması temen
nisinde bulundu.
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ATO; “40 bin kişinin 
ekmeğiyle oynanıyor
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun (EPDK) 
Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları Kanunu'nu 
çiğnediğini ileri sürdü 
Aygün, konuya ilişkin 
yaptığı yazılı açıklama
da, EPDK'nın yasanın 
LPG otogaz faaliyet 
lisansı ve rilmesi 
hakkındaki hükümlerini 
yanlış uygulayarak 890 
istasyon ve 40 bin kişi 
nin ekmeğiyle oyna 
dığını öne sürerek, 
"Kurum, kanunun 
önüne geçmiş, key
fiyetle piyasa düzenliy
or. Padişahlık 
düzeninin bile bir 
hukuku vardır" dedi. 
24 Haziran 2006 tarih 
ve 5522 sayılı kanu nun 
yürürlüğe girmesiyle 13 
Mart 2005 tarihli ve 
5307 sayılı LPG 
Piyasası Kanu nu'nun 
2. maddesin de 
değişiklik yapıldı ğını 
hatırlatan Aygün, bu 
madde uyarınca 
yaşanın, "Bu kanun 
gereği güvenlik ve 
lisans gereklerine

uyduğu TSE tarafınca 
belirlendiği halde, imar 
planlarının he nüz 
yapılamamasından 
dolayı işyeri açma ve 
ruhsatlandırma işlem
leri sonuçlandırılamıy- 
orsa, imar planlarının 
tamamlanmasıyla işyeri 
açma ve çalışma ruh
satı alabileceklere 
31.12.2007 tarihine 
kadar geçici faaliyet 
lisansı verilir. Diğerleri 
faaliyetten men edilir" 
emrini verdiğini bildir
di. Buna göre, imar 
planları henüz yapıla
mayan yerlerde faaliyet 
gösteren otogaz istas 
yonlarına, 2007 yılı 
sonuna kadar geçici 
faaliyet lisansı ver
ilebileceğini kaydeden 
Aygün, "Ancak EPDK, 
30 Haziran 2006 tari
hinde çıkardığı 
genelgede bu hükmün 
tam tersi şekilde 
yorumlanması gerek
tiğini ortaya koyan 
ifadeler kullanarak, 
belediyelerin elini kol
unu bağlamış, geçici 
faaliyet lisansı 
verilmesini 
engellemiştir" dedi.

MEB, 10 bin öğretmen alacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 10 
bin kadroya öğret
men alacak, öğret
menlik için başvuru
lar 7-18 Ağustos 
2006 tarihleri arasın
da yapılacak.
MEB, öğretmen 
alımına ilişkin 2006- 
2 Öğretmenlik için , 
Başvuru ve Atama 
Kılav.uzu taslağını 
internet sitesinden 
yayımladı. Hangi 
branşta kaç aday 
alınacağının 
henüz kesinlik 
kazanmadığı bildiril
di. Adaylar MEB'in 
www.meb.gov.tr 
adresli internet site 
sindeki elektronik 
formu doldurarak 
başvurabilecekler. 
2006-1 atama döne
minde öğretmenlik 
için başvurmuş olup 
KPSS puanı ya da 
hizmet süresi yeter
sizliği nedeniyle 
atanamamış olan
ların başvurularının 
geçerlilik süresi 9 
Ağustos 2006 tari
hinde sona erecek. 
Bu adaylardan 
isteyenler gerekli 
koşulları taşımaları 
halinde yeniden 
başvurabilecekler.

İngilizce öğretmen
liği ve Okul öncesi 
Öğretmenliği/Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
öğretmenliğine, 
Açıköğretim 
Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği ye 
Okul Öncesi Öğret
menliği/Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
öğretmenliği 
programını 
tamamlayanlar 
başvurabilecek. 
MEB'e bağlı resmi 
eğitim kurumlarında 
sözleşmeli öğret
men olarak görev 
yapanlar, öğretmen
lik için gerekli 
şartları taşımaları 
kaydıyla başvura
bilecekler.
2 veya 3 yıllık eğitim 
enstitüsü, eğitim 
yüksekokulu ve 
eğitim ön lisans 
mezunu olup öğret
menlikte adaylığı 
kaldırılmış olanlar
dan, açıktan atama 
biçimiyle tekrar 
öğretmenliğe dön
mek isteyenlerin, 
ayrıldıkları alandan 
başvuruları kabul 
edilecek. Öğretmen 
lisesi ve ilköğret- 
men okulu mezun
ları açıktan atama 

biçimiyle öğretmen
liğe başvuruda 
bulunamayacak. 
Başvurular, 7-18 
Ağustos 2006 tarih
leri arasında inter
netteki elektronik 
başvuru formu 
doldurularak yapıla
cak. Bu formu 
dolduran adaylar 
başvuru bürolarıri- 
dan onaylatabilecek
ler. Adayların başvu
ru formları, 81 il 
milli eğitim müdür
lüğü ile şu ilçelerin 
milli eğitim müdür
lüklerinde oluşturu
lacak başvuru 
bürolarında kabul 
edilecek:
- ADANA: Ceyhan, 
Kozan, Seyhan, 
Yüreğin
- ANKARA: 
Altındağ, Çankaya, 
Etimesgut, Gölbaşı, 
Keçiören, Mamak, 
Sincan, 
Yenimahalle.
- ANTALYA: Finike, 
Manavgat.
- BURSA: İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, 
Nilüfer, Osmangazi, 
Yıldırım,
- ÇORUM: Alaca, 
İskilip, Osmancık, 
Sungurlu. 
- DENİZLİ:

Acıpayam, Çal, 
Sarayköy. 
- DİYARBAKIR: 
Ergani.
- ERZURUM: Hınıs, 
Horasan, İspir, Oltu. 
- GAZİANTEP: 
İslahiye, Nizip, 
Şahinbey, 
Şehitkamil.
- HATAY: 
İskenderun. 
- İSTANBUL: 
Bakırköy, 
Eminönü, Fatih, 
Gaziosmanpaşa, 
Kadıköy, Kartal, 
Küçükçekmece, 
Şişli, Üsküdar. 
- İZMİR: Bornova, 
Buca, Karşıyaka, 
Konak.
-KASTAMONU: 
Cide, İnebolu, 
Taşköprü, Tosya. 
- KOCAELİ: 
Gebze, Gölcük, 
Kandıra, Körfez. 
- KONYA: Akşehir, 
Beyşehir, Ereğli. 
- MANİSA: Akhisar, 
Demirci, Salihli, 
Turgutlu.
- MUĞLA: 
Fethiye, Milas. 
- ZONGULDAK: 
Devrek, Karadeniz 
Ereğlisi.
Atama sonuçları 
23 Ağustosta 
ilan edilecek.

V

VailltınfULUA DMALCAZ ısı SİN
HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

/ Isıtma,srcaHsara 
A kontrol cihaıtannûa

W ün» B

► DOGALGAZ 
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 
► RADYATÖR 
► SPLİT KLİMALAR
► DOĞALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Bahkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

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

http://www.meb.gov.tr
mailto:c__demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Bina inşaat maliyeti 
yüzde 14,6 arttı

Bina İnşaat Maliyet 
Endeksi, yılın ikinci 
çeyreğinde, bir 
önceki döneme 
oranla yüzde 14,6 
arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Bina İnşaatı Maliyet 
Endeksi 2006 yılı 
İkinci Dönem 
(Nisan-Mayıs- 
Haziran) sonuçlarını 
açıkladı.
Yılın ikinci döne
minde, önceki 
döneme göre 
bina inşaat 
maliyetleri toplamda

yüzde 14,6, geçen 
yılın son dönemine 
göre yüzde 18,7, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 23,3 ve 
dört dönem 
ortalamalara göre de 
yüzde 12,6 artış 
gösterdi.
Önceki döneme 
göre işçilik 
endeksinde yüzde 
13,9, makine 
endeksinde yüzde 
13,5 ve malzeme 
endeksinde ise 
yüzde 15 oranında 
artış kaydedildi.

Elektrik özelleştirmelerinde 
ilk adım

Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK), özelleştirme 
programında olan 
Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş.'ye 
(TEDAŞ) bağlı 20 
elektrik dağıtım 
bölgesinin dağıtım 
ve perakende satış 
tarife tekliflerinin 
onaylanması, bu 
bölgelerin lisans- 
landırılması ve

lisans tadili 
hususlarını 
görüşerek 
karara bağladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kurul, 
lisans başvurularını 
uygun buldu, 
karar verdi, 
2010 yılına kadar 
uygulanacak tarifeler 
10 gün olan itiraz 
süresinin ardından 
onaylanacak.

“Para tasarruf etmek için reklam 
h arcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için 
saati durdurana benzer. ”

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Öğretmenlerin yüzde 
50.2 si ek iş yapıyor

Öğretmenlerin yüzde 50.2’si ek iş yapıyor. 
Devlet memurları ve devlet memuru olmak 
isteyenlere çeşitli bilgilerin verildiği 
"memurlar.net" internet adresinde yapılan 
anket sonuçları öğretmenlerin ek işler yap
tığını ortaya koydu.
İnternet sitesinde 22 Temmuzda başlayan, 
şimdiye kadar 22 bin 372 kişinin katıldığı ve 
"Bir öğretmen olarak hangi ek işi yapıyor
sunuz?" sorusunun sorulduğu ankette, 
öğretmenlerin yüzde 50.2'sinin ek iş yaptığı 
belirlendi.
Anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin yap
tığı ek işler arasında yüzde 9.7 ile özel ders 
vermek ilk sırada yer aldı. Öğretmenlerin 
yaptığı diğer ek işler ve oranları ise şöyle: 
Dershanede ders vermek yüzde 7.5, işpor
tacılık yüzde 7.3, taksicilik yüzde 5.9, part- 
time çalışmak 3.2, şirket ortaklığı yüzde 2.5, 
oto alım-satımı gibi işler yüzde 2.
Ankette, öğretmenlerin yüzde 12.1'inin de 
diğer ek işleri yaptıkları kaydedildi.

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

UPS başvurulan 2 Ağuslos’ta son
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 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.

TOMSKAY
RADYOLOJİ

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ 
z GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) 

✓ OSTEODANSİTOMETRE (KEMİK ÖLÇÜMÜ)

MERKEZİ
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

Doçent adaylarına yönelik Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil Sınavı'na (ÜDS) başvuru
lar, 2 Ağustos’a kadar yapılabilecek.
ÜDS, 8 Ekim 2006 tarihinde, Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile KKTC'nin 
başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. 
Sınavda adaylara, Almanca, Fransızca ve 
İngilizcede fen ve sağlık bilimleri ile sosyal 
bilimler alanında sorular yöneltilecek.
ÜDS, doçent adaylarına yönelik düzen
lenecek. Ancak, ÜDS sonuçları yüksek 
lisans programlarına giriş için de kullanıla
bileceğinden lisans programı mezunu ile 
lisans programlarının son sınıfında veya 
sondan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler 
de bu sınava girebilecek.
Yabancı dil koşulunu karşılamak için dokto
ra ve sanatta yeterlilik sınavına katılacak 
adaylar da ÜDS'ye girecekler.

GEMUK

■HM GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
memurlar.net
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Ağır depresyon cinnete yol açıyor
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi (AİBÜ) 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Özden 
Arısoy, halk arasında 
"cinnet getirmek" 
diye bilinen durumun 
genel olarak ağır 
depresyondan 
kaynaklanan 
"öfke patlaması" 
olduğunu söyledi. 
Arısoy, yaptığı 
açıklamada, kişinin 
işinde karşılaştığı 
sorunların, ailevi 
ve ekonomik 
problemlerin 
depresyona neden 
olabileceğini ve 
tedavi edilmeyen 
depresyonun ağır
laşabildiğin! belirtti. 
Ağır depresyon 
geçiren kişilerin bir 
kısmının gerçeği iyi 
şekilde değerlendi
remediğini, bazı ha 
yaller ve sanrılar 
görebildiğini, sesler 
duyabildiğini ifade

eden Arısoy, 
şöyle konuştu: 
"Depresyon tedavi 
edilmediği takdirde 
ağırlaşabilir ve kişi 
öfke nöbetleri geçirir. 
Tablonun ağırlaş
masıyla birlikte 
kişide kendisine ve 
çevresine zarar 
verme düşüncesi 
oluşabilir. Halk 
arasında 'cinnet 
getirmek' diye bilinen 
durum genel olarak 
ağır depresyondan 
kaynaklanan öfke 
patlamasıdır." 
Arısoy, ağır 
depresyon geçiren 
bazı kişilerin kendi
sine, çok nadirde

olsa, eşine, çocuk
larına ve sevdiği 
kişiyi zarar vere
bildiğini belirterek, 
"Cinnet getiren kişi 
eğer aile bağları 
güçlüyse (ailem ve 
sevdiklerim geride 
kalmasın), (ben gidi 
yorum, onlar da ben
imle gelsin) düşünce
siyle de yakınlarına 
zarar verebiliyor, 
kendisiyle birlikte 
onları da yok etmeye 
çalışabiliyor. Ya da 
aile bireylerine zarar 
verdikten sonra piş
manlık duygusuyla, 
"ben ne yaptım" 
düşüncesiyle intihara 
kalkışıyor."

“Gemlik Körfez1 İlrtemette www.geinlikkorfezgazetesi.com

OSS tercih formu gönderiliyor
ÖSS tercih formunu 
gönderme süresi 
bugün başlıyor. 
Yerleştirme ücretini 
bankaya yatıran aday
lar, en az 2 iş günü 
sonra tercih formu 
gönderme işlemlerini 
gerçekleştirebilecekler. 

2006-ÖSS'ye girip 160 
ve üstünde puan alan
lar, 2006-ÖSS'ye girip 
aynı zamanda sınavsız 
geçiş hakkına sahip 
olanlar ve sadece 
sınavsız geçiş için 
başvuranlar tercih 
yapabilecek. Sadece 

özel yetenek sınavıyla 
öğrenci alan yük
seköğretim program
larına yerleşmek 
isteyen adayların ise 
tercih formu doldur
malarına gerek 
bulunmuyor.
Tercih yapacak aday
ların, kendi alanlarında 
veya alanları dışında 
yazacakları program
lara dikkat etmeleri 
gerekiyor. Adaylar, 
lisede okudukları alan

la ilgili bir programı 
tercih ederlerse ÖSS 
belgelerindeki 0.8 kat
sayısıyla çarpılarak 
hesaplanmış puan
larını, alanları dışında 
bir programı tercih 
etmek istiyorlarsa 0.3 
katsayısıyla çarpılarak 
hesaplanmış puan
larını göz önünde 
bulunduracaklar. 
Sınavda 160 ve 185 
arasında puan alan 
adaylar meslek yük

sekokulları ile 
Açıkögretim program
ları, 185 ve üstünde 
puan alan adaylar da 
lisans programları 
arasından tercih yapa
bilecekler. Adaylar, 
ÖSS sonuç bel
gelerindeki SÖZ-1, 
SAY-1, EA-1 puanlarıy
la meslek yük
sekokullarına veya 
bazı lisans program
larına, SÖZ-2, SAY-2 
ve EA-2 puanlarıyla 

lisans programlarına 
yerleştirilecekler.
DİL puanlarıyla 
üniversitelerin 
yabancı dille ilgili 
bölümleri tercih 
edilebilecek.
ÖSYM, internet kul
lanımında deneyimli 
olmayan veya yanlış 
yapmaktan çekinen 
adayların tercih bildiri
mini başvuru merkez
leri aracılığıyla yap
malarını öneriyor.

< / GEMLİK MERKEZ AVCILIK ye 
ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

6 Ağustos 2006 Pazar günü 
10.oo -19.oo saatleri arası 

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve ATICILIK İHTİSAS 
KULÜBÜ’müzün düzenlemiş olduğu 

TRAP, TEK KURŞUN, KOŞAR DOMUZ TABANCA 
Atış müsabakalarına tüm Gemlik halkı davetlidir. 

İsmail Hakkı Dursun - Kulüp Başkanı 
RVRICR SÜRPRİZ H€DİV€L€R
Atış Yapılacak Yer: Umurbey Atış Poligonu 

Aytepe üstü Umurbey / GEMLİK
Bilgi için Tel: 0.532 616 97 47 - 0.533 253 06 56

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

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM: (0.542) 726 18 23

http://www.geinlikkorfezgazetesi.com
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Açık tenliler, peşe dikkat

Trakya Üniversitesi 
(TÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Yorulmaz, açık 
tenlilerin koyu 
tenlilere göre cilt 
kanserine yakalanma 
riskinin yüksek 
olduğunu belirterek, 
"Güneşe maruz 
kalan yanıklar ve 
yaralar kanserleşme 
için uygun ortamı 
yaratır" dedi.
Prof. Dr. Yorulmaz, 
tatil boyunca vatan
daşları çok sayıda 
tehlikenin beklediği
ni, bu nedenle 
dikkatli olmaları 
gerektiğini ifade 
ederek, kızgın 
güneşin altında asla 
kahnmaması gerek
tiğini bildirdi. 
Bir şemsiyenin 
altında durulması ya 
da öğleden önce 
11.00'e kadar, 
öğleden sonra da 
16.00'dan sonra

dışarıya çıkılması 
gerektiğini belirten 
Yorulmaz, doğrudan 
güneş altında 
kalmanın açık 
tenlilere zarar verdiği 
gibi koyu tenliler için 
de risk oluşturabile
ceğini kaydetti. Bu 
nedenle güneşe 
çıkmadan önce 
en az 24 faktör 
güneşten koruyucu 
krem kullanılması 
gerektiğini bildiren 
Yorulmaz, "Açık 
tenliler koyu tenlilere 
göre cilt kanserine 
yakalanma riski yük
sek olduğundan, 
güneşlenirken daha 
fazla dikkat 
etmelidirler.
Vücudunda güneş 
yanığı ve yara olan 
kişiler ise kızgın 
güneş altında 
güneşlenmemedir. 
Çünkü güneşe maruz 
kalan yanıklar ve 
yaralar, kanserleşme 
için uygun ortamı 
yaratır" dedi.

m « im abone oldunuz mu? 
I mÖIİ abone olun■SssSSS

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1.’sl ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

26 Temmuz 2006 Çarşamba 
ÖZLEM ECZANESİ 

Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal Cad. 
No: 91/B Tel: 512 02 23

KÜUÜR BURSA

DERSANELERİ kültür kolej!
İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarıtaş (OKS): 223 15 15 
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713 53 51 

Gemlik (OKS): 514 00 10 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (OSS) 512 34 34 
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2502 

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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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı.;. 
CIZflY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 

farklı öneriler ve mutfak keyfi için 
tek adres: UZAY MUTFAK

ModERN VE ESTETİk TASARIMI, EN küçük AyRINTISINCİA bİİE kîNEİİNİ (jÖSTEREN 
kı\İİTEİİ MAİZEMESİ, EkoNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAJİARiyİA, 

EvlER UZAY MANZARASINA l(AVUŞUyOR.

|| p  "_______ *| 7""

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...,
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / 8 Gemlik / BURSU TEL: 514 59 79



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Özel

İçi bir gelecek Aykent ile boşlor"
İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

SINIFLAR 
ANA SINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular. Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bi|j rM 
YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da ozverr ile çalışır. Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
cııçiinuiuı Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.

ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar. Engel tanımaz BAŞARACAĞIM der ve başarır....

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahceler Mevkii 

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

Dcneyimli'kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

— YILI ÜCRETLERİMİZ
FİYAT
3.300 YTL
4.000 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

7. SINIF
8. SINIF

4.750 YTL
4.750 YTL

•Not Ücretlerimize Eğıtım-Öğretım, 
yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

kadromuzla geleceğinizi belirlemeye geliyoruz,
Birey le ücretsiz tercih ■

İstiklal Cad Gurçay Lş.Mrk No'36 Telv: 514 15 15 GEMLİK 
, e-mail: bursa@birey.com

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■
27 Temmuz 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yoksul aileleri sevindirecek OKS’de Bursa’da

Fakirin kömürü erken geldi ilk bine giren 
Gemlikli öğrenciler 

belli oldu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
fakirlere dağıtılacak 1000 ton Soma Linyit 
kömürü getirtti. Tespit edilen ve muhtar
lara verilen listedeki ailelerin her birine 
500 er kilo kömür olarak ücretsiz dağıtıla
cak. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

ı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada Gemlik'ten çeşitli okullardan 
mezun olan 19 öğrencinin OKS 
sınavlarında Bursa’da ilk bine girmeyi 
başardığı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

I Trafik 
canavarı dün 
15 can aldı

Yurtta dün meydana 
gelen trafik kazala 
rında toplam 15 kişi 
öldü, 43 kişi yara- 
tandı. Sayfa 5’de

Sokak 
düğünleri 

yasaklandı 
Çevresel Gürültü 
nün Değerlendirilme 
si ve Yönetimi Yönet 
meliği çerçevesinde 
Bursa genelinde be 
tediye sınırlan için 
de sokak düğünleri
ni yasakladı. T’de

Gemlik Hasanağa ve Karacaali Gençlik Kamplarında üçüncü dönem başladı

Kamplar cıvıl cıvıl
İki yıldır Özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından satışa 
çıkarılan ancak satılamayan 
Gemlik Hasanağa ve 
Karacaali Gençlik Kampların 
da öğrenciler, çeşitli etkinlik
lerle yazın tadını çıkarıyorlar. 
Hasanağa Kampı'na Bursa, 
İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve 
Adapazarı’ndan üçüncü 
dönemde 101 öğrenci katıldı.

Haberi sayfa 3’de

http://www.aykcntilkogretim.k12.tr
mailto:bursa@birey.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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OKS’de Bursa’da 
ilk bine giren 

Gemlikli öğrenciler 
belli oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
11 Haziran 2006 
Pazar günü yapılan 
OKS sınavında 
Bursa'da ilk bine 
giren Gemlikli 
öğrenciler belli oldu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada 
Gemlik'ten çeşitli 
okullardan mezun 
olan 19 öğrenci 
ilk bin sıranın içine 
girmeyi başardı. 
Sıralamaya göre;
1- Ishak Şahin Bursa 
derecesi 48 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu mezunu MF 
puanı 463.644, 
2- Hüsnü Şener 
Bursa derecesi 119 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu mezunu 
MF puanı 454.278, 
3- Ferhat Ercümen 
Bursa derecesi 175 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu mezunu MF 
puanı 448.278, 
4- Ali Ömer Kaya 
Bursa derecesi 
185 TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
mezunu MF 
puanı 444.456, 
5- Muhammet Nur 
Aydın Bursa 
derecesi 190 Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu mezunu MF 
puanı 444.151, 
6- Haşan Güngör 
Bursa derecesi 198 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 
mezunu MF 
puanı 443.593,.
7- Sena Boncuk 
Bursa derecesi 
207 TSÖ Ğazİ 
İlköğretim okulu 
mezunu MF 
puanı 443.416, 
8* Özge Yalnız 
Bursa derecesi 
208 Cumhuriyet 
ilköğretim okulu 
mezunu MF 
puanı 443.008, 
9- Birsen Er 
Bursa derecesi 330, 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu mezunu MF 
puanı 432.918, 
10- Sergen 
Saraçoğlu Bursa 

derecesi 
331, Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
mezunu MF 
puanı 432.862, 
11- Enes Karaçavuş 
Bursa derecesi 
331, Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
MF puanı 426.146, 
12- Ömer Hazar 
Bursa derecesi 448, 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu mezunu, 
MF puanı 423.722, 
13- Semih Fidan 
Bursa derecesi 
518, Şehit Cemal 

İlköğretim Okulu 
mezunu. MF 
puanı 419.060, 
14- Niyazi Kavlak 
Bursa derecesi 532, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu mezunu 
MF puanı 417.442, 
15- Cenkhan Duran 
Bursa derecesi 560, 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu mezunu 
MF puanı 415.926, 
16- Arslancan 
Öztürk Bursa dere
cesi 560, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu mezunu, 
MF puanı 415.697, 
17- Sezer Cansu 
Bursa derecesi 
857, Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
mezunu, MF puanı 
398.792, 
18- Süleyman 
Eroğlu Bursa 
derecesi 880, 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu mezunu, 
MF puanı 397.103, 
19- Halit Şener 
Bursa derecesi
886, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
mezunu, MF 
puanı 390.816, 
OKS tercihlerinin 
yapıldığı 
bildirilirken 
sonuçların 
Perşembe günü 
açıklanmasının 
ardından 
29 Temmuz 4 
Ağustos 2006 
tarihleri arasında 
kesin kayıtların 
yapılacağı 
bildirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kış sezonuna 
hazırlanan Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
fakirlere dağıtılan 
kömürü getirerek 
listeleri mahalle 
muhtarlarına verdi. 
Gemlik girişi 
Belediye Taş 
Parke alanına 
boşaltılan 1000 
ton Soma Linyit 
kömürü belirlenen 
fakirlere 500 kilo 
olarak ücretsiz 
dağıtılacak.
Kaymakamlık Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma vakfı 
tarafından 2 bin 
kişiye dağıtılacağı 
bildirilen Soma 
Jfnyit kömüründen 
alacak fakirlerin 
ikamet ettikleri 
mahallelerin 
muhtarlarına müra
caat ederek kendi
lerinden fiş alarak 
kömürlerini hemen 
alabilecekler.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

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

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

Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel 
Müdürlüğü tarafından 
TKİ Ege linyitleri 
İşletmesine hazır
latılan 25'er kiloluk 
torbalar içindeki 
kömürler birinci 
derece hava kirlilini

olan illerde 
kullanılıyor. 
Üzerlerinde "Para 
ile satılmaz" yazısı 
bulunan torba 
kömürlerin 
önceki yıllarda 
hak sahipleri 
tarafından ucuz 
bedelle

başkalarına 
satıldığının tespit 
edildiği öğrenilirken 
tespit edilecek 
kişilerin bir daha 
aynı haktan kesinlikle 
faydalanamayacakları 
belirtilirken 
kömürlerin dağıtımı
na başlanıldı.

Seri A 16684 sıra nolu faturam 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

VOLKAN MAVİŞ
Gemlik Vergi Dairesi 613 042 8483
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Gemlik Hasanağa ve Karacaali Gençlik Kamplarında üçüncü dönem başladı î Yazı YO RUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

İsimsiz kahramanlar...Kamplar cıvıl cıvıl
İki yıldır Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından satışa çıkarılan ancak satıla
mayan Gemlik Hasanağa ve Karacaali Gençlik Kamplarında öğrenciler, çeşitli 
etkinliklerle yazın tadını çıkarıyorlar. Hasanağa Kampı’na Bursa, İstanbul, 
Kocaeli, Balıkesir ve Adapazarı’ndan üçüncü dönemde 101 öğrenci katıldı.

Kadri güler

İlçemizde bulunan 
Hasanağa ve 
Karacaali Gençlik 
Kamplarında üçüncü 
dönem başladı. 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından iki 
yıldır satışı istenen 
ancak alıcısı çık
madığı için satıla
mayan Gemlik 
Hasanağa ve 
Karacaali Gençlik 
kamplarında 
Türkiye’nin çeşitli 
illerinden gelen 
öğrenciler kamp 
yapıyorlar.
Gemlik Hasanağa 
Kampı'nda 23-30 
Temmuz arasındaki 
döneme katılan 
Kocaeli, Bursa, 
Adapazarı, Balıkesir, 
İstanbul'dan gelen 
101 öğrenci ve 6 lider 
kampta günlük 
programı uygula
yarak, yazın tadını 
çıkarıyorlar.
Gemlik Hasanağa 
Kampı üçüncü devre 
Eğitim Şefi Muammer 
Karabulut, öğrenci
lerin Bakanlığın 
hazırlamış olduğu 
çalışma programını 
uyguladığını, her gun 
sabah kahvaltısından 
sonra öğrencilere 
müzik, el sanatları, 
takı tasarım, yüzme, 
folklor ve spor dal

larında eğitim 
verildiğini söyledi. 
Çeşitli illerden gelen 
ogrencilefjfl'i-karaya 
gelerek kaynaştığını 
söyleyen Karabulut, 
"Bu kamplar, 
çocukların ruhsal ve

bedensel gelişim
lerinde büyük 
değişikliklere neden 
oluyor. Öğrenciler, 
arkadaş edinme, 
paylaşma, birlikte 
hareket etme ve 
dayanışma gibi

beceriler elde 
ediyorlar. ” dedi. 
Gemlik Hasanağa 
Kampı’nda üçüncü 
dönem ilköğretim 
okulu 4-5-6. sınıf 
10.11. sınıf öğrenci 
lerinden oluşuyor.

Türkiye Güneydoğu’da yirmi seneden 
beri bir iç harp yaşıyor..

Günümüze kadar bilanço; Toplam 35 bin 
can kaybı. Subaylar, astsubaylar, uzman 
çavuşlar, erler ve koruyucular şehit..

Ve sakat kalan binlerce ana baba 
kuzusu askerimiz..

Bu günlerde Kerkük’te öldürüldüğünü 
öğrendiğimiz gazeteci Sabah Ketene..

Ketene İstanbul’un entel barlarında,, 
sosyete meyhanelerinde eğlenip, muhab
bet etmeyi seçse daha güzel, yaşar, şim
dide hayatta olurdu.

O vatanı için zor olan yolu seçmişti.. 
Vatan kavgasında şehit olanları saygı ile 
anıyorum, nur içinde yatsınlar...

PKK’hın kahpece vuruşları belden 
aşağı.. Siviller, öğretmenler, bebekler bile 
acımasızca vahşice öldürülüyor...

Kahraman ordumuz gereğini yapıyor ve 
yapacaktır da...

Bu aşamada Sabah ketene gibi kahra
manlar devreye giriyor..

Daha nice asker ve siviller...
Ve her biri isimsiz kahramanlarımız...
Karşımızdaki düşmanın yeri yurdu belli 

değildi.
Aynen Asala (ermeni) olayında olduğu 

gibi..
Peki Türkiye Cumhuriyeti bunlarla nasıl 

mücadele verecekti..?
Daha ne kadar insanımızın öldürülmesi- I 

ni bekleyecekti ?
Ne yapmalıydı ?!....
İşte bu aşamada yine kahramanlar devre | 

ye girdi. Pek çoğu oeviet görevlısıydı..
Bunlar çeşitli ülkelerde Asala liderlerini 

buldular ve yok ettiler..
Silahlarına silahla cevap verdiler..
Senin diplomatın öldürülecek, özür nota

ları, kanları yerde kalmayacak hikayeleri ile 
bu işler çözülmezdi, doğrusu buydu. 
Şimdi sesleri çıkıyor mu ?

Daha sonra içlerinde yanlış yollara 
girenler çıkmış olabilir..

Her şeye rağmen yapılan büyük bir işti 
ve vatan için yapılıyordu..

Asala böyle bitirildi, benim halkım bun
ları belki bilmiyorsun diye yazdım..

Ülkemizde bazı kesimlerde devlet ve 
asker düşmanlığı vardır..

Bunların medyada yazarları, yorumcuları 
var.. Bunlar her fırsatta kinlerini kusuyor
lar.. (Onları yaşatıp, yazma olanağı veren
lere)

İlginçtir, bazı Marksist ve şeriatçılar, bu 
konuda yanlarına entel kesimi de alıp bir- 
leşiveriyorlar. Askere utanmadan hücum 
ediyorlar..

Onların bu güne kadar Asala ve PKK 
katillerini kınadığına tanık olmadık..

Ama ne zaman ki savunmada ki devlet 
bir iş yapar, bu pis saldırılara karşılık verir, 
bu içimizdeki hainler hep bir ağızdan bu 
görevlileri katil ilan eder ve sindirilmek 
istenir...

Onların gözünde MİT katildir, dağ başın
da vatanı için vuruşan asker, teröristle canı 
pahasına mücadele veren poliste katildir...

Dünyanın hiçbir ülkesinde ihanet böyle- 
sine, bizim gördüğümüz ölçüde yoğun 
olmadı.. Türkiye’nin kahraman evlatları bu 
ihanete rağmen mücadele veriyor...
Öldüler, sakat kaldılar, bir tek maaşa talim 
ettiler !...

İnancım odur ki içimizdeki hainler, 
dışarıdaki yabancı hainlerle kıyaslandığın
da daha tehlikeli olmuşlardır... İhanet 
korosu şimdi arkasına Avrupa Birliğini aldı, 
sesi daha gür çıkıyor.

Zamanı gelince onlarında seslerini kese
cekler çıkacaktır...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Turuncum Dershanesinde İngilizce öğrendiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Turuncum 
Dershanesi 
Bilgisayar ve Yabancı 
Dil Kursu Bölümü 
15 ay önce başladığı 
İngilizce Kursunu 
başarıyla bitirenlere 
sertifika verdi. 
Dershanede dün 
yapılan törende 
15 aylık kursu 
başarıyla bitiren 
öğrenciler İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Hüseyin Zan'ın da 
katıldığı törende 
sertifikalarını aldılar. 
18.04.2005 
tarihinde elementary 
(başlangıç) 
bölümünden

başlayarak 15 ay 
süren İngilizce 
kursu 14.07.2006 
tarihinde sona ermiş 
ve kursa katılan 
öğrenciler 
inermadiate
(orta düzey) İngilizce 
bilir sertifikası 
almaya hak 
kazandılar.
Törende konuşan 
Kurum Müdürü 
A. Sayım Başuğur, 
Turuncum Yabancı 
Dil ve Bilgisayar 
Kurslarında ayrıca 
açık öğretim kursları 
ve KPSS kurslarının 
da başarıyla devam 
ettiğini, kurumun 
başarısının ekip

çalışmasının -Giyerlerin başarıların
daki en büyük payın 
İngilizce Bölüm 
Başkanı M. Armağan 
Burcu'da olduğunu

kursunda yetişen kur- vurguladı.
Kurum kurucusu A.

sonucu olarak 
değerlendirilmesi 
gerektiğine işaret etti. 
Başuğur. İngilizce

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

Balıkpazarı’nda 115 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 dükkân 

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

MâcîdeÖZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

verilen sözlerin 
tutulduğunun en 
büyük örneği 
öğrencilerin almış 
oldukları puanlardan 
belli olduğu ve 
asıl başarının

Törende kursu 
pekiyi dereceyle 
bitiren kursiyer 
Serkan Işık'a 
sertifikasını İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Hüseyin Zan

yerleşmeler 
oluştuktan sonra 
kamuoyuna 
yansıtılacağı 
açıklandı.

verirken kursiyerler 
15 aylık emeklerinin 
sonucu sertifikalarını 
almanın mutluluğunu 
birlikte paylaştılar.

Muttalip Araş'ın da 
Katıldığı törende 
ayrıca Turuncum 
Dershanesi olarak 
ÖSS de velilere

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Servisçiler adalet istiyor
Bursalı servisçiler, korsan servisçilik yapanların haklarını yediğini 
belirterek, yetkililerden yaşanan sıkıntıya çözüm bulmalarını istedi.

Trafik canavarı dün 15 can aldı

Servis Araçları ve 
Halk Otobüsçüleri 
Odası Başkanı 
Turgut Torun, 
Bursa'daki korsan 
servisçilerin 
haklarını yemesine 
izin vermeyeceklerini 
söyledi.
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (BESOB) 
Toplantı Salonu'nda 
servis taşımacılığı 
yapan sürücülerle 
toplantı yapan 
Turgut Torun, 
hem dert dinledi 
hem de sert açıkla
malar yaptı.
Turgut Torun, 
korsan araçların 
çalışmasını 
engellemek adına 
çalışmalar 
yaptıklarını ve 
yapacaklarını ifade 
ederek, "Korsan 
arabaların çalışması
na kim izin 
veriyorsa, onları 
tespit ederek tüm 
kamuoyuna 
açıklayacağız" dedi.

Siyasi ya da 
başka bir yönden 
kendi geleceklerini 
hazırlamak için kor
sanlara yardımcı 
olanlara tepki 
gösteren Torun, 
fabrika sahiplerine de 
seslenerek, 
"Biraz daha düşük 
fiyattan işçi taşımak 
için 'S' plakaları 
olmayan araçlara 
taşımacılık yaptır
mayın. Sizin 
para kazanmanızı 
sağlayan değerli 
işçilerin canını 
tehlikeye atmayın. 
Burada yapılan iş 
çok hassas" 
diye konuştu.

Okul taşımacılığının 
da önemine 
değinen Torun, 
"Bizler, başbakanın, 
bakanların, valinin, 
emniyet müdürünün 
ve birçok üst 
düzey yetkilinin 
çocuklarını taşıyoruz. 
Bu açıdan bizim 
sektörümüz çok 
önemli. Hiçbir 
yasal hakkı olmayan 
kişiler bu işi yapa
maz. Bizler servis 
taşımacılığının 
korsanlarla 
baltalanmasını 
istemiyoruz" dedi. 
Bursa il merkezinde 
2 bin 600 servisçinin 
olduğunu ifade eden 

Torun, "Bu kadar 
servisçi, Bursa'nın 
taşımacılığını 
rahatlıkla yapabiliyor. 
Bu açıdan 
korsanlara ihtiyaç 
yoktur.
Ayrıca korsanlar 
yasalara aykırıdır. 
Korsanların 
yaptığı yanlışlar, 
servisçilere 
mal ediliyor.
Buna kimsenin 
hakkı yok" 
diye konuştu. 
Torun, bazı fabrika 
sahiplerinin "S" 
plakası olmayan 
araçlara taşımacılık 
yaptırdığını ve 
kendi aracıymış 
gibi gösterdiğini 
savunarak, 
servisçilerin 
yasal olan 
hakkını korsanlara 
verdiklerini bildirdi. 
Daha sonra 
servis sürücüleri de 
yaşadıkları sıkıntıları 
Turgut Torun'a 
aktararak çözüm 
istedi.

Yurtta dün meydana 
gelen trafik kazaların
da 15 kişi öldü, 43 
kişi yaralandı. Meyda 
na gelen trafik kazala 
rından bazıları şöyle: 
Yozgat'tan Sivas 
yönüne giden Yahya 
Çakır yönetimindeki 
34 Y 8425 plakalı 
araç, E-88 karayolu
nun Fakıbeyli köyü 
yol ayrımında şaram
pole devrildi. Kazada 
1 kişi öldü, 4 kişi 
yaralandı.
Kayseri'de Şeker 
Fabrikası yakınların
da meydana gelen 
kazada, Erhan 
Cerrahoğlu yöneti
mindeki 34 BY 6185 
plakalı otomobil, 
bisikletli Hakkı Ünal'a 
çarptı. Kazada ağır 
yaralanan Ünal ile 
başını ptomobilin 
ön camına çarparak 
yaralanan Onur Zileli 
oğlu tedavi için kaldı 
rıldığı Kayseri Devlet 
Hastanesinde haya 
tını kaybetti.
Nevşehir'in Avanos 
ilçesi yakınlarında 
Mehmet Terazi yöne
timindeki 38 PN 840 
plakalı minibüs, aynı 
yönde gitmekte olan 
Recep Erdoğan 
yönetimindeki 66 EA 

çarpıştı. Kazada, 1 

kişi öldü, 10 kişi 
yaralandı.
Kırikkale-Samsun 
karayolunun 50. kilo
metresinde Hürmet 
Kurt'un kullandığı 35 
BZF 40 plakalı oto
mobil ile Sadullah 
Cınbız'ın kullandığı 
60 AH 402 plakalı TIR 
çarpıştı. Kazada, 2 
kişi öldü, 5 kişi 
yaralandı.
Nevşehir'in Acıgöl 
ilçesi yakınlarında 
Mustâfa Özdemir 
yönetimindeki 38 NY 
748 plakalı otomobil, 
aşırı hız nedeniyle 
devrildi. Kazada, 3 
aylık bir bebek öldü, 
6 kişi yaralandı. 
Rize'nin Derepazarı 
ilçesinde Ali Fazlı 
yönetimindeki 61 TC 
695 plakalı minibüs 
ile karşı yönden 
gelen Abdullah 
Kazdal'ın kullandığı 
53 AY 531 plakalı 
kamyonet çarpıştı. 
Kazada 4 kişi yara
landı. Yozgat'ın 
Saraykent ilçesinde 
Orhan Yıldırım (19) 
yönetimindeki 06 
VAB 90 plakalı oto
mobil, Çiçekli beldesi 
yakınlarında şaram
pole devrildi. Kazada, 
otomobil sürücüsü 

şoy hayatını kaybetti. |
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Kosovalı 50 genç eğitim 
için Türkiye’ye geldi

—Iti-------------------------------------------  ,

“Öğretmen atamaları yetersiz”
Kosova ESNAF 
İşadamları ve 
Esnaflar Derneği'nin 
ortaklaşa gerçek
leştirdiği mesleki 
ara eğitim programı 
kapsamında eğitim 
almak bu yıl 50 
Kosovalı 
Türkiye'ye geldi. 
Koşova ESNAF 
İşadamları ve 
Esnaflar Derneği'nin 
gençlere yönelik altı 
yıl önce başlattığı 
mesleki ara eğitim 
programı kapsamın
da bu yıl da 12 
kadın olmak üzere 
toplam 50 kişi 
Türkiye'ye de eğitim 
görmeye geldi. 
ESNAF İşadamları ve 
Esnaflar Derneği'nin 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları . 
Konfederasyonu- 
TESK ve Balkan 
Türkleri Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneğiyle ortaklaşa 
başlattıkları 
mesleki ara eğjtim 

çerçevesinde bu yıl 
Kosovalı gençler; 
Kocaeli, Aydın, İzmir 
ve Eskişehir'de 
çeşitli dallarda eğitim 
görecek. Kosova 
genelinden Türk, 
Arnavut ve Boşnak 
gençlerinin katılacak
ları mesleki ara 
eğitimde gençler; 
kuaför, bilgisayar 
programcılığı, 
makyaj, fizyoterapi, 
fotoğrafçı, radyo- 
televizyon servisi, 
mobilya kaplama ve 
diş teknisyenliği 
dallarında bir ay 
boyunca eğitim 
görecekler.
Bir aylık eğitim 
programı sonunda 
katılanlara serti
fikaları verilecek. 
Prizren istasyonun
dan Türkiye'ye 
hareket eden 
gençleri, aileleri ve 
ESNAF İşadamları 
ve Esnaflar Derneği 
Mesleki Ara Eğitim 
Komisyonu

Başkanı Adnan Fuşa 
ve yönetim kurulu 
üyeleri uğurladı. 
Fuşa, ESNAF 
derneğinin 
düzenlediği faaliyetle 
ilgili yaptığı 
açıklamada, 
altı yıldır 
başlattıkları proje 
çerçevesinde 
bugüne kadar 
500'e yakın gencin 
Türkiye'de eğitim 
gördüğünü söyledi. 
Türk, Arnavut ve 
Boşnak ayrımı 
yapmaksızın 
gençleri eğitim 
görmeleri 
için Türkiye'ye 
gönderdiklerini 
söyleyen Fuşa, 
amacımız 
gençlerimizin 
istedikleri branşlarda 
eğitim görmeleri ve 
buraya döndük
lerinde bir iş bul
maları yada kendi 
ayakları üstünde 
durmaları olduğunu 
vurguladı.

Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan 
Avcı, yeni atanan 
öğretmen sayısının, 
"emekli olan, vefat 
eden, kurum 
değiştiren öğretmen 
sayışı karşısında 
yetersiz kaldığını" 
öne sürdü.
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan 
Avcı, yeni atanan 
öğretmen sayısının, 
"emekli olan, 
vefat eden, kurum 
değiştiren öğretmen 
sayısı karşısında 
yetersiz kaldığını" 
öne sürdü. Avcı, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, öğretmen 
açığının 150 binleri 
bulduğunu savu
narak, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
açıkladığı 10 bin 
öğretmen aliminin 
yetersiz olduğunu 
iddia etti. Yeni 
atanan öğretmen 
sayısı ile emekli 
olan öğretmen 
sayısının hemen

hemen aynı 
olduğunu ifade 
eden Avcı, 
şunları kaydetti: 
"Öğretmen ve derslik 
açığı yıllardır devam 
eden ülkemizde 
sürekli artan 
nüfusumuzu da 
dikkate alırsak, yeni 
atanan öğretmen 
sayısı emekli olan, 
vefat eden, istifa 
eden, kurum 
değiştiren öğretmen 
sayısı karşısında 
yetersiz kalmaktadır. 
Öğretmen açığını 
kapatmak için 

atanan sözleşmeli 
öğretmen ise iş 
güvencesinden 
yoksun ve düşük 
ücretle çalışmaya 
mahkum edilmekte
dir. Yetişmiş, 
nitelikli ve deneyimli 
eğitim kadrolarını 
mesleğine 
küstürerek 
emekliliğe teşvik 
etmek, yerine 
getirilecek eğitim 
kadrolarını 
sözleşmeli olarak 
istihdam etmek 
yanlış bir 
uygulamadır."

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...
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Mezbahalara veteriner hekim
Bursa'daki ruhsatlı mezbahalarda “akredite veteriner hekim” olarak 

görev yapmak isteyen 40 veteriner hekim için Merkez Gıda Araştırma 
Laboratuvarı'nda düzenlenen kurs sona erdi. Kursa katılan veteriner 

hekimlerin görevlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacak

Uyuşturucuya geçit yoİd
Jandarmanın Mustafakemalpaşa'da 

gerçekleştirdiği uyuşturucu 
operasyonunda, 9 bin 386 kök 

Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Koruma ve 
Kontrol Genel 
Müdürlüğü'nce 
yayımlanan “akredite 
veteriner hekim” 
genelgesinin ardın
dan Bursa Veteriner 
Hekimler Odası 
tarafından 
düzenlenen eğitim 
kursu sona erdi. 
Merkez Gıda 
Araştırma 
Laboratuvarı'nda 
düzenlenen 
kursa katılan 
40 veteriner hekim, 
düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı. 
Sertifika dağıtım 
töreninde bir konuş
ma yapan Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkanı M.K. Cem 
Şen, “Kursa katılan 
meslektaşlarım 
eğitim programındaki 
başarı puanları ve 
Tarım II Müdürlüğü'ne 
yaptıkları başvuru
larına göre 
önümüzdeki günlerde
Bursa'daki ruhsatlı 
mezbahalarda görev- 

dedi.
Oda Başkanı 
M.K. Cem Şen, 
Uluslararası Gıda 
Güvenliği Sistemi 
(HACCP) standardına

Sokak düğünleri yasaklandı
İl Mahalli Çevre 
Kurulu, Çevresel 
Gürültünün 
Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi 
Yönetmeliği 
çerçevesinde 
Bursa genelinde 
belediye sınırları 
içinde sokak düğün
lerini yasakladı. 
Kurulun aldığı 
karar doğrultusunda 
kamu alanlarında 
radyo, TV, müzik 
seti ve her türlü 
müzik aletinin rahat
sızlık verecek şekilde 
çalınmasını da yasak 
kapsamına aldı. 
Vali Yardımcısı Ali 
Taşkın Balaban 
başkanlığında 
toplanan il Mahalli 
Çevre Kurulu, gürültü 
kirliliği ile mücadele 
amacıyla bir dizi 
karar aldı. Çevre

venTen eğitimin 
ardından bakanlığa

ülkemizdeki
hayvansal gıdalarda-

kontrollerinin yapıl
masını ve

veteriner hekimlerin 
akreditasyonlarım 
tamamlayacaklarını 
ifade eden Şen, 
“Bu uygulama 
gerçekleştirildiğinde 

ve Orman İl 
Müdürlüğü'ndeki 
toplantıda alınan 
kararlar doğrultusun
da sokak düğünleri 
yasaklandı.
Alınan kararın 
ardından Bursa 
genelinde belediye 
sınırları içinde 
kalan mahalle ve 
sokaklarda düğün 
yapılamayacak. 
Karara uymayan 
cemiyet sahiplerine 
12 bin YTL idari para 
cezası uygulanacak. 
HAVAYA ATEŞ 
AÇMAK
Yine son günlerde 
üst üste gelen 
ölümlerle kamuoyu 
gündemine gelen 
meskun mahal ve 
düğünlerde silahla 
havaya ateş açmak, 
patlayıcı, maytap, 
havai fişek ve 

ki denetimsizlik 
sona erecek.
Uygulamanın amacı 
canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünlerin 
daha sağlıklı 
bir şekilde 

benzerlerini kullan
mak, ateşlemek gibi 
benzeri faaliyetlerin 
kamuya açık alanlar
da, yollarda ve 
oturma alanlarında 
yapılmasına da 
yasaklama getirildi. 
Alınan karar doğrul
tusunda özellikle 
lüks otel ve eğlence 
merkezlerinde daha 
çok kullanılan havai 
fişek gösterileri de 
tarihe karıştı.
Yasağa uymayanlara 
12 bin YTL idari para 
cezası kesilecek. 
KORNA ÇALMAK 
Yine korna çalınması, 
çevreyi rahatsız 
edecek şekilde 
konuşulması, 
bağırılması da 
bundan böyle yasak. 
Duyarlı yapılar 
olarak bilinen 
otel, hastane, okul, 

hijyen kuralları 
içinde üretimlerinin 
sağlanarak insan 
ve hayvan 
sağlığını korumak” 
diye konuştu.
BHA 

idari binalar, 
konutlar ve 
ticarethaneler 
gibi yerlerin 
yanında ve yakının 
da da ses yükseltici 
ler, anons sistemleri, 
düzenli ya da 
düzensiz ses 
çıkararak 
propaganda, 
reklam duyuru, 
tanıtım ve satış 
yapılması da 
yasaklamalar 
arasında 
yerini aldı.
YAKIT TÜRLERİ 
İl Mahalli Çevre 
Kurulu, 2006-2007 
kışında Bursa'da 
kullanılacak 
yakıtların özelliklerini 
de belirledi.
Belirlenen kriterlere 
uymayanlara 12-24 
bin YTL arasında 
para cezası verilecek.

Mustafakemalpaşa 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı'na bağlı 
ekipler, uyuşturucu 
tacirleriyle mücade
lesini amansız bir 
şekilde sürdürüyor. 
Bir ihbarı değer
lendiren ekipler, 
savcılıktan alınan 
izin doğrultusunda 
önceki gün ilçeye 
bağlı Ağaçlı Köyü 
Dere Mevkii'ndeki 
tarım arazilerinde 
inceleme yaptı. 
Bölgedeki bir mısır 
tarlasında 9 bin 
368 kök Hint keneviri 
ekildiğini tespit eden 
ekipler, bunun 
üzerine arazi sahibi

Hırsızlar sınır tanımıyor
Güpe gündüz 
kapılarını zorlayarak 
açtıkları evlerden 
binlerce YTL değerin 
de ziynet eşyaları 
çalan meçhul hırsız 
lar kayıplara karıştı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü hırsızlık
ların önlenmesi 
amacıyla Sokak 
Timleri'nin ardından 
da asayiş ekipler 
amirliği kurdu. Polis 
sokaklarda ve hırsız 
lıkların yoğun yaşan 
dığı bölgelerde ted
birler alıyor. Ancak 
hırsızlar, hedeflerin 
den şaşmıyor. 
Hemen her gün ziy 
net hırsızlığı yaşanan 
Nilüfer llçesi'nde, 
dün art arda mey
dana gelen olaylar 
tepkiye neden oldu. 
Kimliği belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, ilk 
olarak Güneş Cad 
desi Sevgi Sokak'ta 
Ömer K. (49) isimli 
şahsın evine hedef 
aldı ve kapısını sert 
bir cisimle zorlayarak 
açtıkları evden 2 adet 
bilezik, 1 adet bilek
lik, 1 çift küpe, 1 adet 
çeyrek altın ve 1 adet 
zinciri çalarak kaçtı.

Mustafa Y.'yi gözaltı
na aldı. Ardından 
tarlayı tarımsal 
amaçlı kullanmak 
üzere kiralayan 
Mustafa T. ile olayla 
ilgisi olduğunu öne 
sürülen Kamil K. 
ve İsmail K.'yı da 
yakalaşan jandarma, 
şüphelilerin ifade
sine başvurdu. 
Sorgularının ardın
dan adliyeye 
sevk edilen 
şüphelilerden, 
Mustafa Y., tutuk
lanırken, tarladan 
sökülen 9 bin 368 
kok Hint keneviri 
jandarma ekiplerince 
imha edildi. BHA

Ancak hızını alama 
yan meçhul hırsızlar, 
Beşevler Caddesi Bal 
Sokak'taki Ayışığı Si 
tesi'nde Mine O.'nün 
(37) evine yine giriş 
kapısını sert bir ci 
simle zorlayarak gir 
di. Yatak odasında 
bulunan dolabın çek
mecesinden 1 adet 
pırlantalı takı seti, 1 
adet kolye, 2 adet 
çocuk bileziği, 1 adet 
çocuk küpesi, 1 adet 
künye ve 2 adet hal 
ka altın küpeyi çala 
rak kaçtı. Kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızlar, son olarak 
yine aynı sitede Hay 
rettin Y. (51) isimli 
şahsın evine de aynı 
yöntemle girerek 3 
adet bilezik, 1 adet 
inci kolye,. 1 adet 
bebek künyesi, 4 
adet altın nazarlık ve 
1 adet bebek bileziği
ni çalarak kaçtı.
Hırsızlık olaylarının 
ardından ev sahipleri 
üst üste polis ara
yarak şikayetçi oldu. 
Ekipler de hırsızlık
ların yaşandığı söz 
konusu evlere 
giderek parmak izi 
incelemesi yaptı.
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LPG bayilerine ek süre Yalova’da 70 kilometrelik tarihi tünel
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), bulundukları 
mahalde imar plan
larının henüz yapıl
madığı ya da bitirile 
mediği için işyeri açma 
ve çalışma ruhsat
landırma işlemlerini 
sonuçlandıramayan 
otogaz istasyonların
dan, imar planlarının 
tamamlanmasıyla işyeri 
açma ve çalışma ruh
satı alabileceklerini, 
yetkili makamdan ala
cakları yazıyla tespit 
edenlere 31 Aralık 2007 
tarihine kadar geçici 
faaliyet lisansı verile
ceğini bildirdi.
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan Sıvılaştın! 
mış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Lisans 
Yönetmeliği'nde Deği 
şiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’e göre, söz 
konusu yönetmeliğin 
geçici 1. maddesinin 
ikinci fıkrası şu şekilde

değiştirildi. Kanun 
gereği güvenlik ve 
lisans gereklerine 
uygunluğu TSE tarafın
dan verilecek belgeyle 
belirlenecek olup da 
süresi içinde kuruma 
lisans başvurusu yap
mış olan otogaz istâs 
yonlarından, bulunduk
ları mahalde imar plan
larının henüz yapıla
mamış olması ya da 
devam etmekte olan 
imar çalışmalarının 
henüz bitirilememiş 
olmasından dolayı iş 
yeri açma ve çalışma 
ruhsatlandırma işlem
leri sonuçlandırıl
mayan otogaz istas 
yonlarından, imar plan
larının tamamlanmasıy
la işyeri açma ve çalış
ma ruhsatı alabilecek
leri husuâu yetkili 
makamdan alacakları 
yazıyla tespit edilenlere 
31 Aralık 2007 tarihine 
kadar geçici faaliyet 
lisansı verilir. Diğerleri 
faaliyetten men edilir."

Yalova'nın Çınarcık 
İlçesi'ne bağlı 
Teşvikiye 
Beldesi'nde orman
lık alanda ucu 
bucağı belli 
olmayan tarihi bir 
tünel bulundu. Ucu 
görülmeyen ve 
uzunluğu bilin
meyen ancak 70 
kilometre uzunlukta 
olduğu ön? sürülen 
gizli tünellerde, 
yoğun radon gazı 
bulunmasından 
dolayı İlk 150 metre 
nin fotoğrafları çe 
kilebildi.
Teşvikiye Dağlan'n 
da bulunan tünel, 
tarihte "Zindan" köy 
olarak anılan 
Teşvikiye Dağlan'n 
da bulunuyor. . 
Teşvikiye böl
gesinde yaşayan 
atalarından duyduğu 
efsanenin gerçek 
olup olmadığını 
araştıran ve tünele 
ulaşan Rehber 
Yaşar Gül, tünelin 
yaklaşık 70 
kilometre olduğunu 
iddia ediyor.
Yoğun radon gazı

ve girişinin 
ağaçlıklarla örtülü 
olmasından ötürü 
tünelin bugüne 
kadar bilinmediği 
ancak efsane 
olarak yörede 
anlatıldığı vurgu
landı. Tünellerin . 
esir alınan köleler 
tarafından Romalılar 
ve BizanslIlar 
zamanında zindan 
olarak kullanıldığı 
iddia eden ve 
tünelin ilk 
fotoğraflarını çekip 
basın mensuplarına 
dağıtan Gül, 
"Tünelde radon 
gazı bulunması 

nedeniyle el fenersiz 
ve sadece fotoğraf 
makinesinin flaşını 
kullanarak aydınlat
tığım ve fotoğrafını 
çektiğim tünel 
kazılarak, oyularak 
yapılmış. Sert kaya 
lar işe büyük bir 
ustalıkla oyularak 
tünel açılmış. 150 
metre kadar ileriye 
gidebildim. Gördü 
ğüm manzara 
ilginçti. En önemli 
özelliği ise, kazılan 
tünellerin son 
derece hassas ve 
onca tepeden . 
geçmesine karşın 
ölçünün biç kaybe- 

dilmemesidir" dedi. 
Gördükleri 
karşısında hayrete 
düştüğünü dile 
getiren Gül "Ne 
yazık ki bu tüneller * 
Yalova'nın resmi 
tarihinde: yer almı ■ 
yor, Çünkü araştırıl- 
mamış. söylentiler 
efsane olarak 
kalmış. Bu tarihi 
tünelin'ne kadar - 
uzun olduğu halen 
bilinmiyor. Bu 
konunun Valilikçe 
de araştırılmasını 
ve gizli kalmış bu 
tarihin gün ışığına 
çıkmasını istiyorum" | 
diye konuştu.
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Lübnan yıkımının maliyeti: 2 milyar dolar
Beyrut * Lübnan, 
İsrail bombardı
manının yol açtığı 
yıkımın maliyetinin iki 
milyar dolara yük
seldiğini bildirdi. 
Lübnan'da devlete 
bağlı Kalkınma ve 
İmar Kurulu Başkanı 
Fadıl Şalak, yıkımın 
alt yapı, konut, ticaret 
ve fabrikalarda yarat
tığı zararın toplam 
2,07 milyar dolara 
çıktığını belirtti. Kriz 
merkezinin belir
lemelerine göre, İsrail 
bombardımanının alt 
yapıda yol açtığı 
yıkımın maliyeti 721 
milyon dolar, konut 
ve ticaret sektöründe 
953 milyon dolar, 
sanayi sektöründe 
180 milyon dolar, 
akaryakıt istasyon
larında 10 milyon 
dolar, askeri 
tesislerde 16 milyon 
dolar ve diğer 
alanlarda da 191 
milyon dolar.
Lübnan Kalkınma ve 
İmar Kurulunun yap
tığı değerlendirmenin 
Lübnan Başbakanı 
Fuad Sinyora 
tarafından 
Roma'daki Lübnan 
Konferansında 
katılımcılara sunula

cağı belirtildi. 
Hizbullahın politbüro 
üyesi ve Lübnan 
Parlamentosu mil
letvekili Amiş Şari, 
Ortadoğu'da mevcut 
krize çözüm bulun
masının tek yolunun 
İsrail'in Lübnan'a 
yönelik saldırısına 
son vermesi 
olduğunu söyledi. 
Şari, Nezavisimaya 
gazetesine verdiği 
demeçte, Lübnan- 
israil çatışmasından 
kolay çıkış yolu bulu
namayacağını 
belirterek, "Krizin 
sona ermesi için 
İsrail'in Lübnan'a 
karşı saldırısı durdu
rulmalıdır. Sadece 
bundan sonra 
görüşmeler yapıla
bilir. Görüşmeler 
doğrudan İsrail ile 
değil, Lübnan 
hükümeti aracılığıyla 
yapılacak" dedi. 
İsrail'in Lübnan'a 
karşı saldırılarına 
devam ettiği sürece 
hiçbir diplomatik 
çıkış yolunun söz . 
konusu olamaya
cağını ifade eden 
Şari, şuhları söyledi: 
"Hizbullah, Lübnan'ın 
düşmanlarıyla 
görüşme yapmıyor.

ABD, bu saldırının bir 
üyesidir. Bu ülke hem 
siyasi, hem de askeri 
olarak bu çatışmaya 
katılmakta. Çünkü 
İsrail'e silahı ABD 
satıyor. Bölgedeki 
durumu bu iki ülke 
belirliyor.
Uluslararası 
kamuoyuysa bu 
krizden çıkış yolu 
bulmak için ve bu 
iki ülkeyi durdurmak 
için hiçbir çaba 
harcamıyor."’ 
Hizbullahın tüm 
faaliyetlerinin 
arkasında Tahran ve 
Şam'ın bulunduğu 
yönündeki iddialar 
üzerine de Şari, bu 
çatışmanın Lübnan'a 
karşı bir saldırı ' 
olduğu, Suriye ile 
İran'ın bu konuyla 
bir ilişkisinin 
bulunmadığı 
karşılığını verdi.

Hizbullahın ile Iran ve 
Suriye arasında da 
hiçbir ilişki bulun
madığını kaydeden 
Şari, "İsrail’in 
Hizbullahın askeri 
gücünü yok ettiğine 
dair birçok açıkla
ması var. Sadece bir . 
şey söyleyebilirim: 
Hizbullahın çatışmayı 
sürdürmeye yetecek 
kadar gücü vardır. 
Biz zafer kazanmaya 
niyetliyiz" diye 
konuştu. Bu arada 
Gazze kentinin 
doğusunda bir 
Filistinlinin daha 
İsrail askerleri 
tarafından 
öldürüldüğü bildirildi. 
İsrail'in Filistin'e 
yönelik 28 haziranda , 
başlattığı saldırılarda 
ölen Filistinlilerin 
sayısın.ın 127'ye 
yükseldiği 
belirtiliyor,

Lübnan’a yardım 
için anlaşma

İtalya Dışişleri Bakanı 
Massimo D'Alema, 
Roma'daki barış kon
feransında Lübnan'ın 
yeniden inşası için 
bir yardım konferansı 
toplanması konusun
da anlaşmaya vardık
larını söyledi. 
Konferansın ortak 
deklarasyonunu 
okuyan D'Alema, 
barış konferansında 
Lübnan'ın toprak- 1 
larını kontrol etmesi 
ve "kalıcı ve 
sürdürülebilir bir 
ateşkes" için hemen 
çalışmalara başlan
ması yönünde karar 

alındığını kaydetti. 
Ortak deklarasyonda, 
"Lübnan'a BM 
himayesinde ulus
lararası bir güç 
konuşlandırılmasına 
destek verildiği" 
de ifâde edildi. 
İtalya'nın önerisi ve 
ABD'nin de desteği 
üzerine Roma'da 
düzenlenen 
Uluslararası Lübnan 
Konferansına 
15 ülke katılıyor.
Konferansta 

Türkiye'yi Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül temsil ediyor.

Almanya’da Türk tutuklu 
cezaevinde sıcaktan öldü

Afganistan’da BM 
helikopteri düştü: 4 ölü

Almanya'nın 
başkenti Berlin'de 
Tegel cezaevinde 
tutuklu Alper K. 
adlı bir Türk, 
hücresinde aşırı 
sıcaktan öldü. 
Cezaevi yönetiminin 
ihmali olduğu 
ileri sürüldü. 
Almanya'nın 
başkenti Berlin'de 
yayımlanan 
"Berliner Kurier" 
gazetesi, Tegel 
cezaevinde tutuklu 
Alper K. adlı bir 
Türkün, hücresinde 
aşırı sıcaktan 
öldüğünü öne sürdü. 
Tecavüz suçundan 
tutuklu Alper K'nın 
yakınlarından

% Andreas R, • 
gazeteye yaptığı 
açıklamada, Alper 
K'nın son günlerde 
aşırı sıcaktan şikayet 
ettiğini, kendisine 
nefes almakta zor
landığını ve başka

bir yere alınmak 
istediğini söylediğini 
belirtti.
Cezaevinde 
sıcaklığın 37 
dereceyi aştığı 
günlerin olduğunu, 
geceleri bile sıcak
lığın 30 derecenin 
üzerinde olduğunu 
belirten Andereas 
R, kendilerine 
soğuk içecekler 
verilmediğini ve 
musluktan akan 
ılık suyu içmek 
zorunda kaldıklarını 

kaydetti.
Berlin'deki bir 
hukuk görevlisi, 
cezaevlerinde içe
ceklerin eksik olma
ması gerektiğini, 
içecek eksikliğinin 
insanlık dışı 
olduğunu söyledi. 
Berlin Eyaleti 
Adalet Bakanlığının 
inceleme başlattığı, 
Alper K'nın 
ölüm nedeninin 
otopsi yapıldıktan 
sonra kesinlik 
kazanacağı bildirildi.

Afganistan'ın 
doğusunda bir 
helikopterin düştü. 
İçişleri Bakanlığı 
sözcüsü Yusuf 
Stanekzay, bir 
BM helikopterinin, 
Paktia'ya bağlı 
Cani Hel bölgesinde 
düşerken, araçta 
bulunan 4 kişi öldü, 
Afganistan'ın 
doğusunda bir 
helikopterin 
düştüğü bildirildi. 
Afganistan İçişleri 
Bakanlığı sözcüsü 
Yusuf Stanekzay, 
bir BM 
helikopterinin, 
Paktia'ya bağlı Cani 
Hel bölgesinde 
■düştüğünü belir
tirken, BM yetkilileri 
haberi doğrulamadı. 
Kabil havaalanında 
polis yetkilisi de 
helikopterin 
koalisyon güçlerine 
malzeme taşıyan 
özel bir şirkete ait 
olduğunu söyledi. 
ABD ordusunun

sözcüsü ise olayın 
araştırıldığını 
açıkladı.
DÖRT KİŞİ 
ÖLDÜ
Afganistan'ın 
doğusunda 
düştüğü açıklanan 
helikopterdeki 4 
kişinin öldüğü 
bildirildi. Afganistan 
İçişleri Bakanlığı 
sözcüsü Yusuf 
Staniyazi, 
helikopterin kime 

ait olduğunun 
henüz saptana
madığını, içindeki
lerin milliyetlerinin 
de öğrenilemediğini 
söyledi. Sözcü, 
"Helikopter, Paktiya 
eyaletindeki Cani 
Hel'de düştü, içinde 
4 kişi bulunuyordu" 
dedi ve hepsinin 
öldüğünü belirtti. 
Helikopterin düşüş 
sebebi de henüz 
bilinmiyor.
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Yaşlanmayı durdurmanın yolları ÇİZİYORUM
Tarih boyunca insan* 
lar, yaşlanmanın 
önüne geçmenin 
çarelerini bulmalaya 
çalıştı. Bu yolda 
anlatılan bir çok 
efsane olsa da, bilim 
günümüzde bu yolda 
çok ciddi adımlar attı. 
Bilimin bu yolda 
sunduklarından 
bir demet.
Yaşlanmayı 
Durdurabilir miyiz? 
ANTI-AGINGNEDİR? 
Bilgi çağında 
yaşadığımız ve her 
geçen gün yeni bir 
teknolojinin adını, fır
satlarını duyduğumuz 
ve kullandığımız şu 
günler de; anti-aging 
sıklıkla işittiğimiz bir 
kelime. Anti-aging'i 
kısaca; yaşlanmayı 
durdurma veya 
geciktirmeye 
çalışma olarak 
tanımlayabiliriz.
Yaşlanmanın tama
men nasıl gerçek
leştiği bilimsel olarak 
anlaşılamamıştır. 
Bilim adamları 
yaşlanmayı tersine 
çevirecek sihirli for
mülü henüz bula
mamıştır. Alternatif 
popüler anti-aging 
tedaviler ile saatin 
geriye alınması 
mümkün değildir, 
hatta bazı anti aging 
tedavileri ile vücudu
muz zarar bile 
görebilir.
ANTI- 
AGINGTEDAVİLERİN 
TEMEL ÖĞELERİ 
NELERDİR?
Antioksidanlar: Enerji 
için yemek yeriz, 
vücudumuz bu besin

Barış Güler’in kaleminden

lerden serbest 
radikalller denilen 
maddeleri üretir. Bu 
serbest radikallerin 
yaşlanmaya ve bazı 
hastalıklara neden 
olduğu söylenir.
Serbest radikalleri 
nötralize etmek için; 
vücudumuz antioksi- 
danları kullanır.
Bunlar yediğimiz 
yiyeceklerde bulunan 
bazı vitaminler, min
eraller ve enzimlerdir. 
Antioksidanların kalp 
hastalığı, diabet gibi 
kronik hastalıkları 
önlediğine inananlar 
vardır.
Bazı antioksidanları 
duymuşsunuzdur: 
A vitamini
B6 vitamini 
B12 vitamini 
C vitamini 
E vitamini 
Beta karoten 
Folik asit 
Selenyum 
Antioksidan hapların 
genel sağlığı düzelt
tiği ne ve yaşamı 
uzattığına dair bilim
sel bir kanıt yoktur. 
Aksine zararlı etkileri 
söz konusu olabilir. 
Örneğin sigara içen
lerde beta karoten 
alınması, akciğer 
kanseri riskini arttırır. 
Vücuda antioksidan 

sağlamanın en iyi 
yolu çeşitli sebze ve 
meyve yemektir. Eğer 
bir antioksidan almak 
isterseniz, mutlaka 
doktorunuza danış
maksınız.
Hormonlar : 
Organlarımızın 
işlemesini sağlayan 
kimyasal maddelerdir. 
Yaşımız ilerledikçe 
bazı hormon 
seviyeleri doğal 
olarak düşer. Bazı 
insanlar, bu hormon 
seviyelerinin 
düşmesinin yaşlan
maya neden 
olduğunu düşünülür. 
Böyle düşünenlerin 
teorisi ; söz konusu 
hormon seviyelerini 
yükselterek, yaşlan
mayı durdurmaktır. 
Fakat durum 
bu kadar basit 
değildir.
DHEA : Vücutta 
östrojen ve testos
terona dönüşür. 
Bu düşünceyi savu
nanlar; yaşlanmayı 
durdurduğunu, kas 
ve kemik kitlesini art
tırdığını, vücut 
yağlarını yaktığını, 
hafızayı ve bağışıklığı 
güçlendirdiğini, 
kronik hastalıklara 
karşı, koruyucu 
olduğunu söylerler.

YAŞ7

Kori ve çay zayıflamaya yardımcı oluyor
Hollanda'da yapılan 
bir araştırmada, 
birçok baharatın 
karıştırılmasıyla

I elde edilen ve 
Asya mutfağının 
vazgeçilmez baharatı 
köriyle çayın kilo 
vermeye yardımcı 
olduğu ortaya çıktı. 
Baharatların, vücut 
ısısı yaratan bir doğal 
yağ yakma süreci 
oluşmasına yardımcı 
olduklarını belirten 
bilim adamları, yeşil 
ve siyah çayın da 
metabolizmayı hız
landıran benzer bir 

etkileri bulunduğuna 
işaret ediyorlar.
Hollanda'nın 
Maastricht Üniver
sitesinde fareler 
üzerinde yapılan 
deneylerde, özellikle 
karabiber, kişniş, 
zerdeçal, kırmızı 
biber, kimyon, 
zencefil ve soğanın 
bu sürece büyük etkisi 
olduğu tespit edildi. 
Araştırmacılar, 
baharatlı yemeklerin 
ağırlıkta olduğu Asya 
mutfağından özellikle 
Pakistan ve Hindistan 
yemeklerinin, insanlar

da hızlı bir doyma 
hissi yarattığını ve 
böylece az yemelerini 
sağladığını, aynı 
zamanda sindirime de 
yardımcı olduğunu 
belirttiler.
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Sayfa 11.. SAĞLIK

Günlük diyetlere dikkat

Uzmanlar, yaz 
aylarının gelmesiyle 
birlikte her gün bir 
yenisi çıkan diyet 
önerilerine inanılma
ması gerektiğini 
söyledi.
Dahiliye Uzmanı 
Gülcan Dalgıç, 
diyetin bilinçsiz 
yapıldığı takdirde çok 
ciddi sağlık problem
lerine yol açacağını 
belirtti. Diyet yapmak 
isteyen kişinin sağlık
lı beslenebilmesi için 
bir hastaneye gidip 
doktor kontrolüne 
girmesi gerektiğini, 
ifade eden Dalgıç, 
"Diyet bilinçsiz yapıl
mamalı. Bizim yap
tığımız tespitlerde, 
kişinin özellikleri, 
yaşantısı ve kan 
değerlerine uygunluk 
gibi birçok faktör 
gözönüne alınıyor. 
Uzun süren diyetleri 
yapmaktansa, kısa 
sürede hemen 
bitirmek istiyorlar.
Onlar için bilinçli 
olmuş bilinçsiz 
plmuş önemli değil. 
Tatile gideceğiz diye 
hemen kilo vermeyi 
istemek çok yanlış. 
Kısa sürede kilo 
verdirmeyi vadeden 
diyetler, vücutta 
tamiri mümkün 
olmayan yaralara

neden olabilir. Uzun 
süre yapılan bilinçsiz 
diyetler saçlarda, 
deride, bakışlarda, 
düşünme 
yeteneğinde değişik
liklere yol açar" diye 
konuştu.
Dalgıç, diyet yapan 
insanlarda utan
gaçlığın da 
görüldüğünü kayded
erek, "Utangaçlık 
daha genç yaş 
dönemlerinde oluyor. 
18-25 yaş arasında 
utangaç hastalar 
görülüyor. İleri 
yaşlarda kilo alışılmış 
olarak görülüyor ve 
hastalık olarak kabul 
edilmiyor. İnsan ideal 
kilosundan 7-8 kilo 
fazlaysa, sağlık prob
lemi yoksa ve 
görünüşü düzgünse 
normal olarak 
karşılanabilir.
Ancak 30 kilo fazla 
varsa bu hastalıktır. 
Bazı hastalarımız da 
diyet yapmaktan 
kaçınıyor. Kendilerine 
ilaç tedavisi önerme
mi istiyorlar. 
20-30 kilo fazla 
olunca kiloların 
yanında şeker 
hastalığı, kalp 
hastalığı, böbrek 
hastalığı ve birçok 
kronik hastalık da 
gelir" dedi.

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1,’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.
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YETİŞTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
TtllçllKUiuı Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 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 

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

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

7. SINIF
8. SINIF

4.750 YTL
4.750 YTL

Not: Ücretlerimize Eğitim-Öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

28 Temmuz 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
BİR GÜNDE 

DAVETİYENİZ HAZIR 

Yüzlerce çeşit hem ucuz, hem kaliteli 
Tel : 513 96 83 
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

Muhtarlar Derneği Başkanı Idris Kurt öncülüğünde oluşturulan liste onandı.

Gemlik Ziraat Odası kuruluyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.cpm
Nihayet anlaştılar

Gemlik’in Büyükşehir sınırlarına alınmasından 
sonra .yasa gereği ulaşım işleri de Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlandı.

Ancak aradan geçen yaklaşık iki yıldır Gemlik 
Bursa arasında taşımacılık yapan Gemlik 
Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi ile bir 
anlaşma yapılmadığı için Gemlikli taşıyıcılar 
araçlarını yenileyemediler, iki arada bir derede 
kaldılar.

Bu arada Büyükşehir Otobüs işletmeleri 
Müdürlüğü Gemlik Bursa arasında çalışan bir oto
büsü devreye soktu. Bir tane Küçük Kumla’ya bir 
tane de Kurşunlu beldesine otobüs kondu.

Birçok kez yazdık çizdik. Bu sorunu çözün 
diye..

Tınlayan olmadı.
Bugün öğle saatlerinde Bursa Haber Ajansı 

Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e 20 dakikada 
hareket edecek 6 otobüsü sefere soktuğunu 
duyurdu.

Bu haber dünkü tarihi taşıyordu.
Ama, saat 21 .oo den sonra yeni bir haber 

geldi. Biz ise gazetemizin ikinci sayfasında Bursa 
Haber Ajansının haberini basmıştık.

Büyükşehir Gemlikli Minibüsçüler ile 
anlaşmış.

119 minibüs yıl sonuna kadar 12 otobüse 
dönüşecek, otobüslerde BuKart sistemi uygu
lanacak. Şehir içinde ise 13 iç hat midibüsü 
hizmet verecek. Büyükşehir Bursa'ya yolcuyu 1 
YTL 25 Ykr. taşıyor. Minibüsçüler 2 YTL. ye şimdi 
fiyat sorunu ortaya çıktı.

Büyükşehir fiyatların aşağıya çekilmesini isti 
yor. Bunun için Hikmet Şahin beklenecek.

Hayırlı olsun.

Uzun yıllardan beri siyasi çekişmeler sonucu 
kurulamayan Gemlik Ziraat Odası sonunda 
kuruluş onayı aldı. İdris Kurt öncülüğünde 45 
çiftçiden oluşan liste Ankara’da bulunan 
Ziraat Odaları Birliği’nce olumlu bulunarak, 
kuruluş izni verildi. Ziraat Odası’nda çiftçinin 
her türlü işleri yapılacak. Haberi sayfa 3’de

Muammer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesine Deri ve Zührevi

Hastalıklar doktoru atandı
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’nin 
ihtiyaç duyduğu kadrolardan biri olan Deri 
ve Zührevi Hastalıklar kadrosuna uzman 
doktor atandığını müjdeledi. AK Parti Bursa 
Milletvekili Sedat Kızılcıkh'nın girişimleriyle 
Bakanlık tarafından ataması yapılan Uzman 
Doktor Filiz Altıoğlu Çiğ önümüzdeki gün
lerde yeni görevine başlayacak. Sayfa 2’de

Bursa-Gemlik arası yolcu taşıma 
ihalesini alan Büyükşehir 
Belediyesi nin toplu ulaşım şirketi 
BURULAŞ, Gemlik Minibüsçüler 
Kooperatifi ile anlaştı. Dün akşam 
geç saatlerde sonuçlanan anlaş
ma ile Gemlik - Bursa arasında 
taşımacılık yapan Minibüsçüler 
Kooperatifi’ne bağlı 119 minibüs 
yıl sonuna kadar aşamalı olarak 
12 otobüse dönüştürülecek. 
Kooperatif ayrıca Gemlik’in iç hat
tında da yeni alacağı 13 otobüsle 
sefer yapacak. Haberi sayfa 3’de

Liman-lş sözleşmeye 
hazırlanıyor

2004 yılından bu 
yana GEMPORT’ta 
sendikalaşma 
çalışmalarını 
sürdüren Liman-lş 
Sendikası Gemlik 
Bölge Temsilciliği 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
üı'ndan (TlS) Toplu 
İş Sözleşmesi için 
yetki aldı. Syf 2’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.cpm
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Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 

Deri ve Zührevi 
Hastalıklar 

doktoru atandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Biiyiikşehir otobüs sekilerini failli
Büyükşehir Belediyesi, Bursa-Gemlik arasında çalışan otobüs 

sayısını 1'den 6'ya çıkarttı. Bursa-Gemlik arasında çalışan 
otobüsler, bugünden itibaren 20 dakikada bir sefer yapacak.

AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi’nin 
ihtiyaç duyduğu 
kadrolardan birin 
olan Deri ve 
Zührevi Hastalıklar 
kadrosuna 
uzman doktor 
atandığını bildirdi. 
Daha önce 
Cildiye Mütehassısı 
talebinde bulunduk
larını söyleyen 
Şahin, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıklı'nın 
girişimleriyle 
Bakanlık tarafından 
ataması yapılan 
Uzman Doktor

ELEMAN ARANIYOR
PERDE RAYI TAKABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
ÖZLEM MEFRUŞAT
Tel: 513 30 83

Filiz Altıoğlu 
Çiğ'in önümüzdeki 
günlerde yeni 
görevine başlaya
cağını müjdeledi. 
Öte yandan 
1 Nolu Sağlık 
Ocağına da 
pratisyen doktor 
atanarak sıkıntıların 
bir ölçüde 
giderilmekte 
öldüğünü belirten 
Enver Şahin, 
Gemlik'in her 
konuda gerekli 
olan sıkıntılarının 
partisinin 
milletvekilleri tarafın 
dan sonuna kadar 
takip edildiğini ve 
çözüme kavuştur
mak için çaba gös
terdiklerini söyledi.

Büyükşehir 
Belediyesi, Gemlik 
hattında çalışan 
otobüs sayısını 
1'den 6'ya çıkardı. 
Bugünden itibaren 
başlayacak uygulama 
kapsamında, 
Gemlik-Dürdane- 
Kurtul- Ovaakça- 
Terminal-As Merkez- 
BUTTİM- Özdilek- 
Beşyol-Santral 
Garaj altı- Merinos 
İstasyonu 
istikametinde 
çalışacak olan 
otobüsler, Bursa- 
Gemlik arasında 
20 dakikada bir 
sefer yapacak. 
Buna göre, 
Gemlik'ten ilk 
sefer saat 07.00'da 
başla yacak ve 
23.30*a kadar her 
20 dakikada bir 
otobüs kalkacak. 
Bursa'dan ise 
Merinos İstas 
yonu'ndan 06.40'da 
başlayacak olan 
seferler 22.30'a 
kadar devam edecek. 
Bursa-Gemlik hattını

1

Liman-lş sözleşmeye hazırlanıyor
2004 yılından bu 
yana GEMPORT’ta 
sendikalaşma 
çalışmalarını 
sürdüren 
Liman-İş Sendikası 
Gemlik Bölge 
Temsilciliği 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'ndan (TİS) 
Toplu İş Sözleşmesi 
için yetki aldı. 
Gerekli iznin
19 Haziran 2006 
günü kendilerine 
ulaştığını bildiren 
Liman-lş Gemlik 
Bölge Temsilcisi 
Ertaç öktem, 
tarafların yasal 
süre içinde çalış
malarını tamamla
yarak oturuma 
başlayacaklarını 
duyurdu, 
önümüzdeki 
günlerde yapacakları

BuKart'la kullanan 
yolcular, 45 dakika 
içinde otobüs 
veya BursaRay'a 
aktarma yaptıkları 
takdirde 30 Ykr 
indTrimiı seyahat 
edebilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin bir 
hafta içinde 
Gemlik'in iç

Toplu İş Sözleşme 
görüşmeleri için 
açıklama yapan 
Ertaç Öktem, büyük 
sıkıntılar içinde 
geçen yetki alma 
mücadelesinin 
ardından yetkiyi 
aldıklarını belirterek, 
sözleşme 
görüşmelerinde 

hattına da otobüs 
seferi koyacağı 
bildirildi.
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi, kent 
içi ulaşımda 
entegrasyonun 
sağlanması yönünde 
ulaşımın tek elden 
yönetileceğini 

daha önce işten 
çıkarılan 22 
arkadaşlarının da 
geri dönüşlerinin 
yer alacağını söyledi. 
GEMPORT'ta daha 
iyi şartlarda ve 
kalifiye elamanlarla 
en iyi hizmeti 
verebilmek için 
çaba içinde olduk- 

belirtirken, yapılan 
çalışmalardan sonra 
ilçeler arasındaki 
ulaşımın 
ucuzlayacağı ve 
vatandaşların 
şenır merkezlerine 
ulaşarak yollarda 
çekecekleri 
sıkıntının da 
ortadan kalkacağını 
söyledi.

larının altını çizen 
Öktem, amaçlarının 
yaşam mücadelesi 
veren çalışanların 
haklarını daha 
iyiye taşıyarak 
işletmenin en iyi j 
düzeye getirilmesi 
olacağını ifade etti. 
Yapılacak Toplu 
İş Sözleşmesi ile 
hem işverenin 
hem de çalışan 
işçilerin haklarının 
gerektiği şekilde 
korunacağına 
inandıklarını 
belirten Liman-İş 
Gemlik Bölge 
Temsilcisi 
Ertaç Öktem, 
görüşmelerde iki . 
tarafında iyi 
niyet göstererek, 
amaca ulaşmada 4 
çaba sarf 
edeceğinden 
kuşkusu olmadığını 
da sözlerine 
ekledi.

OUM.UK
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Muhtarlar Derneği Başkanı idris Kurt öncülüğünde oluşturulan liste onandı.

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

Yazı YO RUM

Gemlik Ziraat Odası kuruluyor
Uzun yıllardan beri siyasi çekişmeler sonucu kurulamayan Gemlik Ziraat 
Odası sonunda kuruluş onayı aldı. İdris Kurt öncülüğünde 45 çiftçiden 
oluşan liste Ankara’da bulunan Ziraat Odaları Birliği’nce olumlu bulunarak, 
kuruluş izni verildi. Ziraat Odası’nda çiftçinin her türlü işleri yapılacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te Ziraat 
Odası kurulması için 
yapılan girişimler 
olumlu sonuç verdi. 
42 kişilik kurucu 
üye ile Ankara Ziraat 
Odaları Birliği 
Başkanlığı'na 
yapılan başvuru 
onandı.
Yaklaşık iki ay 
önce Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris 
Kurt'un girişimleriyle 
İlçe merkezi ve 
köylerde çiftçilik 
yapan 42 kişiden 
oluşturulan 
kurucu üyeler 
önderliğinde 
kuru|ması istenen 
Ziraat Odası için 
daha önce bir çok 
kez teşebbüste 
bulunulmuş ancak 
girişimcilerin siyasi 
oluşları nedeniyle 
Ziraat Odaları 
Birliğinden sürekli 
olumsuz yanıt 
alınmıştı.
Ziraat Odası kurul
ması isteklerine bu

Son dakika son dakika son dakika
Büyükşehir Belediyesi, Minibüsçülerle anlaştı
Gazetemizin baskıya 
girdiği sırada aldı 
ğımız bir yeni habere 
göre, Gemlik’e günde 
20 dakikada bir 
hareket edecek 
otobüs seferleri 
koyan BURULAŞ’ın 
Gemlik-Bursa 
arasında taşıma işini 
uzun süredir 
yürüten Gemlikli 
Minibüsçülerin sahibi 
olduğu Otobüsçüler 
ve Minibüsçüler 
Kooperatifi ile 
anlaştığı öğrenildi. 
Bursa-Gemlik arası 
yolcu taşıma 
ihalesini alan 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin

kez olumlu cevap 
verilmesi Gemlik'te 
sevinçle karşılandı. 
Kurulacak Ziraat 
Odası'nın bölgedeki 
özellikle zeytin 
üreticisine büyük 
faydaları sağlaya
cağını söyleyen 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı idris Kurt, 
önümüzdeki 
hafta içinde 
kurucular kurulu 

toplu ulaşım 
şirketi BURULAŞ, 
Gemlik Minibüsçüler 
Kooperatifi 
ile anlaştı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’in 
Bursa-Gemlik 
hattının ulaşım 
ihalesini alan 
BURULAŞ 
yöneticilerine 
verdiği Gemlikli 
minibüsçülerin 
mağdur edilmemesi 
yönündeki talimatı 
üzerine kooperatif 
ile uzun süredir 
devam eden 
görüşmeler 
sözleşmenin 

toplanarak yönetim 
kurulunu oluştura
caklarını söyledi. 
Tarımla ilgili tüm 
girişimlerin ve 
hizmetlerin bundan 
sonra kurulacak 
olan Ziraat Odası 
tarafından 
yürütüleceğini 
bildiren Kurt, 
Odanın kalıcı bir 
yeri oluncaya 
kadar geçici 

imzalanmasıyla 
olumlu neticelendi. 
Kooperatife bağlı 
119 minibüs 
yılsonuna kadar 
aşamalı olarak 
12 otobüse 
dönüştürülecek. 
Kooperatif ayrıca 
Gemlik’in iç hattında 
da yeni alacağı 
13 otobüsle 
sefer yapacak. 
HEDEF TOPLU 
ULAŞIMDA 
ENTEGRASYON 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Recai 
Ekmekçi, kent içi ula 
şımda entegrasyonun 
sağlanması yönünde 
ulaşımın tek elden 

olarak Muhtarlar 
Derneği’nde 
hizmet vereceğini 
söyledi.
Gemlik'te Ziraat 
Odası bulunma
masının büyük 
kayıp olduğuna da 
değinen İdris Kurt, 
çiftçinin bundan 
sonra İlçe Tarım 
Müdürlüğü ile 
olan tünf 
işlemlerinin 
Ziraat Odası 
tarafından yürütüle
ceğini söyledi.
Yönetim Kurulu’nun 
oluşmasından 
sonra üye kayıtlarına 
başlanılacağını 

.duyuran Kurt, 
başta çiftçi 
belgesi olmak 
üzere müstahsilin 
her tür ihtiyacının 
Ziraat Odası 
yönetimi tarafından 
yerine getirilerek 
Gemlik'te uzun 
yıllardana beri 
beklenen bir 
kurumlun 
kurulmuş olacağını 
bildirdi.

yönetileceğini belir
tirken, yapılan çalış
malardan sonra 
ilçeler arasındaki 
ulaşımın ucuzlaya
cağı ve vatandaşların 
şehir merkezlerine 
ulaşarak yollarda 
çekecekleri sıkıntının 
da ortadan kalka
cağını söyledi. 
Taşıma fiyatlarının 
daha da aşağıya çe 
kileceğini söyleyen 
koperatif yetkilileri, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in yurt 
dışından dönmesin
den sonra fiyat 
konusunun blir- 
leneceğini söyledi

Yahudi sopası!..
İsrail denen devlet Birinci dünya 

Savaşından sonra Ingilizler ve Amerikalılar 
tarafından dünyada ki Yahudilere bir lütuf 
olarak Ortadoğuda Filistin yakınlarında, da 
ha doğrusu kutsal sayılan Kudüs yakınların 
da yer verilerek zorla kurduruldu.

Aslında Orta doğuda ki bugün yaşayan 
devletlerin çoğu OsmanlInın Araplar yüzün 
den savaşı kaybetmesiyle Ingilizler tarafın
dan kurulan kukla devletlerdir.

Buna Ürdün dahildir, Irak dahildir..
OsmanlInın toprakları olan bu bölgede 

mesela Irakta Şiiler, Sünniler, Türkmenler, 
Kürtler, Araplar daha başkaları kesin çizgi 
lerle ayrıldıkları halde İngiliz böl-parçala ko 
lay idare et prensibi ile bu suni devletleri 
kurdu...

Bu yedi milyonluk İsrail’in çevresinde 
toplam 200 milyon Arap var.

Ona yakın da Arap devleti.
Ama görüyorsunuz o küçük İsrail yıllar 

dır tüm Arapları pataklıyor..
Bu nasıl oluyor bir düşünün...
Neden dayak yiyorlar!...
Para ve zenginlikse, Arapların petrol 

sayesinde yeryüzünün en zengin kavimleri 
olduğunu biliyoruz.

Şeyhlerinin altında en pahalı yatlar, ara
balar, saraylar, para yığınla..

Bir devletin güçlü olması için modern 
silahlar gerekiyorsa, ahyorla ve her zaman 
alacak dolarları kasalara sığmıyor.. 
Savaşta silah ve para dışında insanda 
lazım derseniz, 7 milyona karşı 200 milyon 
kelle hesabı insanı var..

O zaman neden bunlar devamlı dayak 
yiyorlar derseniz?

Bu sorunun cevabını hepimizin iyi bil 
mesi gerekir...

Bu cevap bol nutuklu, palavrah, dinden 
imandan bahsetmekle, İsrail bayrağı yak
makla, meydanlarda bağırmakla veril 
mez...

Niye dayak yiyor; Çünkü bu yüzyılda 
ortaçağ kurallarını, yaşam biçimini, 
kültürünü, eğitimini .hukukunu yaşarsan, 
yobazların, gericilerin, şeyhlerin, mollaların 
peşinde gidersen her zaman sopayı yersin. 
Bu saydıklarımın kendi çıkarlarına göre 
kurdukları düzeni yaşamak ve yaşatmak 
isteyen halkların “Medeniyet “ karşısında 
ezilmeleri, her savaşta yenilmeleri kaçınıl
mazdır..

Allah’ın Verdiği aklı, yaratıcılığı, 
gelişmeyi kullanmayan, uygarlığa arkasını 
dönen toplumlar asla kazanamaz okurla 
rım...

Bu yazdıklarımı doğru bulmadıysanız, 
işinize gelmediyse, kızıp yazdıkların doğru 
değil diyorsanız.. Siz açıklayın NEDEN?

Batı karşısında tek onurlu zaferin sahibi 
Mustafa Kemal’in devrimlerini ve laik Cum 
huriyetini düşünerek, konuşun...

Gerçi bu günlerde Türkiye’yi de bu sopa 
yiyenler sınıfına sokmak isteyenler olduğu 
nu görüyor üzülüyoruz.

Soru sorduklarım elinizi vicdanınıza 
koyarak sormalısınız.

NEDEN ?
Ben sopa yememek için Arap milleti gibi 

olmak istemiyorum..
Sen istiyorsan, her zaman ensende 

İsrail tokadına hazır ol...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Katkısız hal alınalı isteyenlere müjde
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hiçbir katkı maddesinin 
bulunmadığı bal yemek 
istiyorsanız Balkan Arıcılık 
hizmete girdi.
Günay Gazi'nin eski Pazar 
Caddesi girişi Kuvvet Sokak’ta 
açtığı Balkan Arıcılık Malzemeleri 
ve Bal çeşitleri dükkanda 
şekerin kesinlikle kullanılmadığı 
katkısız Bal bulma imkanınız var. 
Uladağ'ın en güzel çam 
balları ile Karsak dağlarından 
ve Yenişehir'den elde edilen 
katkısız ballar sabah 
kahvaltınızın vazgeçilmez 
yiyeceği olacak.
Kestane balından çiçek balına, 
çam balından ender bulunan 
akasya balına, Ihlamur 
balından portakal balına 
kadar katkısız en güzel 
balların satışını yapan 
Balkan Arıcılık Malzemeleri ve 
Bal Ürünleri dükkanında 
ayrıca doğadan elde edilen 
en güzel besin maddesi olan 
Polen ve Arı sütü bile satılıyor. 
Küçük bir ara sokakta satışlarını 
gerçekleştiren Balkan Arıcılık 
Malzemeleri ve bal Ürünleri 
dükkanını işleten Günay 
Gazi, dükkanının kısa sürede 
bal sevenlerin vazgeçilmez 
uğrak yeri olacağını söyledi.

BUSİAD’tan 
eylül hazırlığı
BUSİAÜ, Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu'nun(TÜRKONFED) 14-15 
Eylül tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek 
olan "Başkanlar Konseyi Toplantısı”na ev 
sahipliği yapacak.
Türk Girişim ve iş Dünyası Konfederasyo 
nu'nun (TÜRKONFED), 15-16 Haziran tarih
lerinde Trabzon'da gerçekleştirdiği ilk 
Başkanlar Konseyi toplantısının İkincisi eylül 
ayında Bursa'da yapılacak. 14-15 eylül tarih
lerinde gerçekleştirilecek olan TÜRKONFED 
Başkanlar Konseyi Toplantısı'na Bursa 
Sanayici ve İşadamları Derneği(BUSİAD) ev 
sahipliği yapacak.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan t 
BUSİAD Başkanı Ali İhsan Yeşilova, 
Türkiye'deki tüm SİAD'ların katılımının plan
landığı toplantının Bursa'da yapılacak 
olmasının bölge sanayisi açısından ayrı bir « 
önem taşıyacağını vurguladı. Yeşilova, 
“Bölgesel Kalkınma Planları”na da veri oluş
turabilmek amacıyla federaşyonların temsil i 
ettiği bölgeler esasında “Karşılaştırmalı 
Sektör Analizi-Soruniarın ve Göreli Üstünlük
lerin Tespiti Araştırmaları” çalışmalarının, 
Karar Danışmanlık firması ile birlikte 
yürütüldüğünü belirtti. Toplantıya yönelik 
hazırlıkların sürdüğünü bildiren BUSİAD 
Başkanı Yeşilova, “Sayın Valimizi, Sayın 
Büyükşehir Belediye Başkânımızı ve Sayın 
Rektörümüzü ziyaret ederek hem kendilerini 
toplantı hakkında bilgilendirmeyi hem de 
toplantıya katılarak bizlere destek olmalarını 
isteyeceğiz. Değerli yöneticilerimizin de 
katılımları ile toplantının çok yararlı ve 
Bursa'mızın ülke çapında sesinin duyulması 
açısından çok etkili olacağına 
inanıyoruz”dedi.
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Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajr’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Mac/de ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021
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Bursa’nın Kiremitçi 
Mahallesi'ndeki 
otoparkta bir 
şirkette pazarlama 
sorumlusu olarak 
çalışan genç 
kızı, gasp etmek 
amacıyla bıçak 
tehdidiyle 
kaçırmaya çalıştığı 
öne sürülen- 
şüpheli, kıskıvrak 
yakalandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Kırcaali Mahallesi 
Fevzi Çakmak 
Caddesi Akgün 
Sokak’ta meydana 
gelen olayda, bir 
gözlükçüde 
pazarlama sorum
lusu olarak çalışan 
Ismigül Atasever 
(25), işyeririe ait 
16 BNM 68 plakalı 
otomobilini park 
etmek istediği 
sırada, Servet T. (32) 
isimli şahısın 
bıçaklı saldırısına 
maruz kaldı.
Servet T., falçata 
tabir edilen bıçağı 
boğazına dayadığı 
genç kızı, "Sesini 
çıkarma, ben ne 

dersem onu 
yapacaksın” 
diyerek zorla 
otomobile bindirdi. 
Direksiyonun 
başına geçen 
Servet T., otomobili 
çalıştırmak istediği 
sırada Ismigül 
Atasever diğer 
kapıdan çıkarak 
kaçmaya başladı. 
Bunun üzerine 
Servet T. de 
otomobilden inerek 
yaya olarak ara 
sokaklara kaçtı. 
Bu sırada genç 
kız yolda 
gördüğü bir 
polis ekibine 
durumu anlatarak 
yardım istedi.
Bunun üzerine 
çok sayıda ekibin 
katılımıyla, genç 
kızın verdiği 
eşkal bilgileri 
doğrultusunda 
bölgede araştırma 
başlatıldı.
Yapılan çalışmaların 
ardından Servet T., 
Sakarya Mahallesi 
Ergene Sokak’ta 
polis ekipleri 
tarafından fark 
edildi.

Ancak Servet T. de 
polisleri fark etti 
ve kaçmaya başladı. 
Yaşanan 
kovalamaca 
Sakarya Mahallesi 
Düz Sokak’ta bitti. 
Kıskıvrak yakalanan 
ve çok sayıda 
suçtan kaydı 
bulunan Servet T. 
gözaltına alındı. 
Genç kadını gasp 
etmek amacıyla 
kaçırmaya 
çalıştığını söylediği .1 
öğrenilen Servet 
T.'nin İsmigül 
Atasever'in 
çantasından 
hiçbir şey 
alamadığı 
belirtildi.
Bu arada genç 
kız da yaşadığı 
şoku atlattıktan 
sonra tekrar işyerine 
gitti. Emniyette ifade
si alınan Servet T., 
"Gasp etmek 
amacıyla kadın 
kaçırmaya 
teşebbüs"suçundan 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 9 
edildi. Servet T. 
tutuklanarak ceza- | 
evine gönderildi. j
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Dev Türk Bayrağı dalgalanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ülkemizin tüm yer
leşim bölgelerinde 
başlatılan dev 
“Türk bayrağı 
dalgalansın” parolası 
Gemlik'te de 
meyvesini verdi. 
Gemlik Garnizon 
Komutanlığı 
tarafından

hazırlattırılan 
36 metre uzunluğun
daki direğe
7-10.5 ebadında 
Türk bayrağı çekildi. 
Askerlik Şubesi 
üst kısmında bulunan 
Garnizon Komutanlığı 
lojmanlarının 
önüne dikilen direkte 
şimdi şanlı

Türk bayrağımız 
dalgalanıyor. 
Gemlik'e uzaktan 
bakıldığında 
muhteşem bir 
görüntü çizen 
Türk Bayrağını 
görenler onun 
dalgalanmasını 
gururla seyrediyorlar, 
ülkenin tüm

yerleşim bölgelerinde 
Garnizon 
Komutanlıklarınca 
hazırlattırılan dev 
direklere çekilen 
Türk bayrağının 
Gemlik'te de 
dalgalanması 
insanlarımızın 
göğüslerini 
kabartıyor.

REGAU

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

Kumlamda futbol
turnuvası devam

ediyor

AK Parti Kumla 
Belde Teşkilatı ve 
AK Parti Gençlik 
Kolları tarafından 
organize edilen 
16-18 yaş futbol 
turnuvası devam 
ediyor.
AK Parti ilçe 
teşkilatının 
desteğiyle yapılan 
organizasyon da 
gençlerin spora 
sahip çıkması ve 
sağlıklı bir birey 
olmaları açısından 
düzenlenen 
turnuvaya 10 
takım katıldı.
Dün saat 18.00’de

yapılan maçlarda 
Konya Simit Fırını 
rakibi Diyarspor’u 
gol yağmuruna tuttu. 
Karşılaşma 14-6 
Konya Simit 
Fırını’nın galibiyeti 
ile sonuçlandı. 
Kastamonuspor ise 
rakibi Syberyong 
spor’a 11 gol 
atmayı başardı. 
Karşılaşma Kastamo 
nuspor’un 11-1’lik 
galibiyeti ile son 
buldu. Kumla 
Şampiyon halı saha
da yapılan maçlar 
2 Ağustos 2006 
günü sona erecek.

NOUVOK 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

►775 $ + K.D.V.
başlayan fiyotlarlo

FİRMANIZI İNTERNETE
REFERANSLARIMIZ

GEMSİAD

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

ıiAllIAlf MI1 AlAllflR Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSA NOWOX B LG SAYAR Tei: <o 224) 512 25 63 ■ vı m wı « www.gemliknowox.com

REGAL57 EKRAN 
TELEÎEKTTY

. ADSL ABONELİK PAKETİ
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboaeliöi bir arada

REGAL 3600 NvX 
DVD OYNAT

http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Biiyükşehir’de Karate Şöleni başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzen
lenecek olan ‘lllerarası Karate Şampiyonası’ 29-30 Temmuz 

tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
ilkini geçen yıl 
düzenledikleri ve 
8 ilden 450 sporcunu 
katıldığı lllerarası 
Karate 
Şampiyonası’nın 
bu yıl daha büyük 
katılımla yapılacağını 
söyledi.
29 Temmuz 
Cumartesi günü saat 
16.00’da Atatürk 
Spor Salonu’nda 
yapılacak olan 
açılış töreni ile 
başlayacak olan 
şampiyonaya bu yıl 
18 ilin karatecilerinin 
katılacağını belirten 
Subaşı, “Turnuvaya 
bu yıl Bursa’nın

dışında Yalova, 
Sakarya, Balıkesir, 
İstanbul, Ankara, 
İzmir, Tekirdağ, 
Kırklareli, Eskişehir, 
Muğla, Afyon, 
Denizli, Düzce, Bolu, 
Manisa ve Çanakkale 
illerinden karateciler 
katılacak. Şampiyona 
en az yeşil kemer ve 
üzeri ümit- yıldız 
ve minikler 
kategorilerinde 
yapılacak” dedi. 
Şampiyonada 
dereceye girenlere 
çeşitli hediyeler 
verileceğini ifade 
eden Subaşı, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
bu etkinlikle Türk 
karatesinin gelişimine 
katkıda bulunduğunu 
vurgulayarak, 
“Karate sporunda 
dünyada söz sahibi

Takım’a yükseldi. 
Bu yıl şampiyonadan 
daha çok yıldızların 
çıkmasını diliyorum” 
diye konuştu. Subaşı,

karate sporuna gönül 
verenleri cumartesi I 
ve Pazar günü yapıla* 
cak olan şampiyona j 
ya davet etti.

artırılması ile olur. 
Geçen yıl 
düzenlediğimiz . 
şampiyonada birçok 
sporcumuz Milli

olabilmemiz gelecek 
nesillerin iyi 
yetişmesine bağlı. 
İyi yetişmede bu 
tür şampiyonaların

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

■ GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Körfez Ofset34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
.HİZMETİNİZDEYİZ

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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İHALE İLANI
Bursa Orman İşletme Müdürlüğü

Gemlik 8 Kod Nolu, Mahmudiye 550-538 Kod Nolu Üst Yapı İşi Yapım işi 
açık ihale usülü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2006 / 91690
1- İdarenin

Bursa’da silah operasyonu
a) adresi
b) Telefon ve faks no

: Yeni Yalova Yolu 4. Km. Osmangazi/Bursa 
: 224 211 40 90 - 224 211 40 85

c) Elektronik posta adresi (varsa):
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ayrı yerde 9+100 Km ye 8190 m3

b) Yapılacağı yer
malzeme temini ve serilmesi 

: Gemlik Orman İşletme Şefliği,
Mahmudiye Orman İşletme Şefliği 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden
itibaren 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 60(atmış) takvim günüdür.d) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

: 04/08/2006 -14:30b) Tarihi ve saati
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değer-

lendirmesinde 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 belger 

si
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 ta 
rihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, 

üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten 
son durumu gösterir Ticaret 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırıla-

Bursa polisi, 
ruhsatsız silah 
ticareti yaptıkları 
iddiasıyla 3 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Operasyonda 
11 adet ruhsatsız 
tabanca ile 1 adet 
sustalı olarak tabir 
edilen bıçak 
ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Organize 
Büro Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, silah 
kaçakçılığı yaptıkları 
iddiasıyla 3 kişi 
gözaltına alındı.
Yaklaşık 2 ay önce 
dolandırıcılık yapan 
A.T. isimli şüpheliyi 
gözaltına alan polis, 
bu kişiden bir adet 
ruhsatsız tabanca ele 
geçirdi. Şüphelinin 
ifadesinde silahı 
satın aldığı kişiyi 
söylemesinin 
ardından harekete 
geçen polis, 
ekipleri Cumhuriyet 
Caddesi'nde bir

adres tespit etti. 
Boya şirketi 
görümündeki 
işyerine mahkeme
den alınan iznin 
ardından baskın 
düzenleyen polis 
ekipleri, masa çek
mecesinde 10 adet 
ruhsatsız tabanca ve 
bir adet "sustalı" 
olarak tabir edilen 
bıçak ele geçirdi. 
Daha sonra söz 
konusu işyerinin 
sahibinin Halit K. (31) 
olduğunu belirleyen 
polis, bu kişinin 
peşine düştü. 
Yapılan araştır
maların ardından 
Kocaeli'nde olduğu 
belirlenen Halit 
K.'yı yakalamak için 
çalışmalarını hız
landıran Bursa Polisi, 
söz konusu kente 
çıkarma yaptı. 
Bu kişinin öğle 
namazını kıldıktan 
sonra bir çay ocağı
na gittiğini belirleyen 
polis, buraya baskın 
düzenledi. 
Gözaltına alınan 
Halit K.'nın

üzerinde bir adet 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi. Şüpheli 
polis tarafından 
Bursa'ya getirilirken, 
olayla ilgisi bulun
duğu tespit edilen 
Ömer Faruk K.(38) de 
gözaltına alındı. 
Ayrıca A.T. isimli 
şahsa silah sattığı 
belirlenen Sabri A. da 
(34) gerçekleştirilen 
operasyonla yaka
landı. Sabri A.'nın, 
A.T.'ye sattığı silahı 
Halit K.'den aldığını 
söylediği belirtildi. 
Toplam ele geçirilen 
11 adet ruhsatsız 
tabancanın 
Karadeniz yapımı 
olduğu ve yaklaşık 
bin YTL karşılığında 
satıldığı bildirildi. 
Emniyette ifadeleri 
alınan şüpheliler, 
"Ruhsatsız tabanca 
ticareti yapmak, 6136 
Sayılı Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhalefet 
ve polise yalan 
beyanda bulunmak" 
suçlarından 
Cumhuriyet Savcılı 
ğı'na sevk edildi.

maz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin 

beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı 

tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmaya
cağına ilişkin taahhütname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli-tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini 
veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını 
gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler

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

özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği 
veya % 50 si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 
kabul edilen ihale könusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren 
ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1 adet yükleyici
3 adet damperli kamyon çalıştıracağına dair taahütname
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak orman yolu üst yapı işleri ve ihale 

konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık 
bölümleri orman mühendisliği, inşaat mühendisliğidir.

5. İhale tüm isteklilere açıktır.
6. İhale dokümanı Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Yeni Yalova Yolu 4. 

km Osmangazi/Bursa adresinde görülebilir ve 50 YTL karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokü
manını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler ihale saatine kadar Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı 
Salonu adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir

8- İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her iş 
kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imza
lanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 
takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B- 3532

Başka kadınla yaşamaya tazminat
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, 
evlilik birliği 
içerisinde iken 
başka kadınlarla 
birlikte olan, iyi bir 
gelire sahip olmasına 
karşın, özürlü 
çocuğu ve evin 
ihtiyaçları ile ilgilen
meyen kocanın, 
eşine maddi ve 
manevi tazminat 
ödemesine 
karar verdi.
Alınanan bilgiye 
göre, davacı bir 
koca, eşinin ilgisizliği 
nedeniyle dava 
açarak özürlü 
çocuklarının 
velayetinin de 
karısına verilmesini 
istedi. Karısı ise 
davanın reddini 
ve boşanmaya 
hükmedildiği 
takdirde maddi ve 
manevi tazminata 
hükmedilmesin! 
talep etti.
Kartal 3. Aile 
Mahkemesi, çiftin 
boşanmasına,

çocuğun anneye 
verilmesine, 
kadına nafaka 
ödenmesine karar 
verdi, ancak kadının 
tazminat istemini 
reddetti.
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, yerel 
mahkemenin 
tazminat isteminin 
reddi yönündeki 
kararını bozdu. 
Hukuk Genel 
Kurulu'nun 
kararında, davayı 
açan kocanın, 
evlilik birliği 
içerisinde başka 
kadınlarla birlikte 
olduğunun, sadakat
siz davranışlar 
içinde bulunduğu
nun, düzenli ve iyi

bir gelire sahip 
olmasına karşın, 
özürlü müşterek 
çocuk ve evin 
ihtiyaçları ile 
ilgilenmediğinin 
anlaşıldığı belirtildi. 
Kararda, Türk 
Medeni Kanunu'na 
göre, boşanmalarda, 
kusursuz veya az 
kusurlu tarafın, 
kusurlu taraftan 
maddi tazminat ve 
boşanmaya 
sebebiyet vermiş 
olaylar yüzünden 
kişilik hakları 
saldırıya uğrayan 
tarafın manevi 
tazminat 
isteyebileceğinin 
öngörüldüğü 
anımsatıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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e-kayıt bugün sona eriyor

İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana ve Eskişehir'de 
bir hafta uzatılan "e- 
kayıt" süresi, bugün- 
mesai saati bitiminde 
sona eriyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 5 
ilde ilköğretim okulları
na internet üzerinden 
başlattığı kayıt uygula
ması kapsamında, 1 
Hazirah-14 Temmuz ta 
rihleri arasında kayıt 
başvuruları alınmıştı. 
Bu süre içinde söz 
konusu illerde toplam 
268 bin 203 çocuğun 
kaydı girilmişti.
Ancak yaklaşık 300 
bin civarında kayıt 
beklendiği için, e-kayıt 
süresinin 28 Temmuz'a 
kadar uzatılması 
kararlaştırılmıştı.
Süre uzatıldıktan sonra 
bugüne kadar kayıt

yaptıranların sayısı 
İstanbul'da 162 bin 522, 
Ankara'da 56 bin 326, 
İzmir'de 37 bin 441, 
Adana'da 28 bin 215, 
Eskişehir'de 7 bin 875 
olmak üzere toplam 
292 bin 379'a ulaştı. 
MEB yetkilileri, kayıt 
süresinin yeniden uza
tılmasının mümkün 
olmadığını ve başka bir 
kayıt yöntemle kayıt 
yaptırılmayacağım 
vurgulayarak, velilerin 
yarın mesai saati 
bitimine kadar 
çocuklarının kaydını 
yaptırmasını istediler. 
İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana ve Eskişehir'de 
ikamet eden veliler, 
Bakanlığın 
"www.meb.govitr" 
internet adresinden gi 
rerek çocuklarının kay
dını yaptırabilecekler.

i

Açlık sınırı 573 YTL oldu
Türk-lş, 4 kişilik 
ailenin "açlık 
sınırını", 573 YTL 
33YKr, "yoksulluk 
sınırını" ise 1.867 
YTL 54 YKr olarak 
hesapladı.
Türk-lş'in hesapla
malarına göre, 4 
kişilik ailenin den
geli ve sağlıklı 
beslenebilmesi için 
yapması gereken 
asgari harcamayı, 
ifade eden ve 
"açlık sının" olarak 
adlandırılan tutar, 
geçen aya göre 
yüzde 0.31 artarak 
571 YTL 57 
YKr'den 573 YTL 
33 YKr'ye yükseldi 
Ailenin gıda harca
malarının yanı sıra 
kira, ulaşım, yaka
cak, elektrik, su, 
haberleşme, eğitim, 
sağlık, iletişim, 
kültür gibi temel

ihtiyaçları için 
gerekli olan ve "yok
sulluk sının" olarak 
da ifade edilen tutar 
ise aynı dönemde 
1.861 YTL 80 
YKr'den 1.867 YTL 
54 YKr'ye çıktı.
Hesaplamalara göre, 
yılın yedi ayında 
gıda harcaması 
tutarı yüzde 5.60 
artarken, geçen yılın 
aynı döneminde bu 
oran yüzde 3.14'tü. . 
Gıda harcaması 
tutan, son bir yılda 
yüzde 8.17 yükseldi.

Türk-lş'in "açlık ve 
yoksülluk sınırına" 
ilişkin açıklamasın
da, çalışanların 
bugün, yılbaşına 
göre sadece gıda 
için 30 YTL, temel 
ihtiyaçları için ise 
toplam 99 YTL daha 
fazla harcama yap
mak durumunda 
bulundukları 
ifade edildi.
Bu yıl için hedefle
nen enflasyon oranı 
temel alınarak 
ücretli ve 
emeklilere

yapılan artışların, 
yılın 7 ayında 
gerçekleşen 
fiyat artışlarıyla 
"anlamını yitirdiği” 
ve "dar ve sabit 
gelirli kesimlerin 
satın alma gücünün 
gerilemeye devam 
ettiği" kaydedilen 
açıklamada, 
"SSK kapsamında 
çalışanların 
yaklaşık yarıya 
yakınının gelir 
düzeyi asgari 
ücrettir. Bazı işv
erenler tarafından 
yüksek bulunarak
daha da düşürülmek 
istenen bugünkü 
asgari ücret ile 
sadece 6gün 
insan onurunun 
gerektirdiği 
yaşama düzeyini 
sağlamak mümkün 
olmaktadır" 
denildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
VVaillantULUA G0GALGAZ ısı SİN’ TT1 .B1_< ■ =1 HÜSEYİN ULUKAYA • CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

I

GEMLİK ANA BAYİİ

/ Isıtma, sıcak su w 
4 kontrat cihaıtarınûa 
4 ÜBB ®

► DOGALGAZ
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA

I ► RADYATÖR 
> SPÜT KLİMALAR

► DOGALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

ULUKAYA
DOĞALGAZ ISI SANAYİ

Tel:513 88 26

u 
L

K. '

V 
XX
n

İT

L-Jvaı ant

k-

W rn

vy 
au 
i î 
i v

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224) 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com
www.ulukaya.ticaret-ltd.com
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Karapara aklama yöntemleri
Mali Suçları 
Araştırma Kurulu 
(MASAK), sık başvu
rulan karapara akla
ma yöntemlerini 11 
başlıkta topladı ve 
bankalar, sigorta şir
ketleri, kargo şirket
leri gibi yükümlü gru
pları dikkat etmeleri 
gereken "gösterge 
ler" konusunda 
uyardı.
MAŞAK'ın, AB'ye 
uyum çalışmaları 
çerçevesinde İtalya 
Ekonomi ve Maliye 
Bakanlığı ile yürüt
tüğü Karapara Aklan 
ması ile Mücadele 
Kapasitesinin Güçlen 
dirilmesi Projesi 
çerçevesinde, "Şüp 
heli İşlem Bildirim 
Rehberi" hazırlandı. 
Rehberde, en çok kul
lanılan aklama yön
temleri şöyle 
sıralandı:
- Şirinler (Smurfing) 
yöntemi: Şirinler yön
temi büyük tutarlı 
yasadışı fonların, 
dikkat çekmemek 
amacıyla çok sayıda 
kişi adına açılmış 
hesaplara bölünerek 
yatırılması.
- Parçalama 
(Structuring) yönte
mi: Eldeki fonu insan

sayısı yerine işlem 
sayısını artırmak 
suretiyle bildirimden 
kaçınma yolu.
- Vergi Cennetleri 
(Off-Shore 
Merkezler): Kıyı 
bankaları sağladığı 
gizlilik, politik istikrar, 
sıfır ya da sıfıra yakın 
vergilendirme, ser
maye hareketlerinde 
tam serbesti, coğrafi 
konum olarak 
gelişmiş ülkelere 
yakınlık gibi avanta
jlara sahip oluyorlar. 
- Tabela Bankaları 
(Shell Banks) - 
Herhangi bir ülkede 
fiziki bir hizmet ofisi 
bulunmayan, web 
adreslerinden ibaret 
olan, bankacılık 
işlemleri ve kayıtları 
açısından resmi bir 
otoritenin denetimine 
ve iznine tabi bulun
mayan bankalar.
- Tabela Şirketleri 
(Paravan Şirketler) - 
Herhangi bir ticaret 
veya imalat 
faaliyetinde bulun
mayan ve genellikle 
sınır-ötesi merke
zlerde kurulan şir
ketler. Paravan şir
ketler sadece kağıt 
üzerinde bulunuyor. 
- Göstermelik

Şirketler (Nakit Para 
Kullanılan işyerleri) - 
Bu yöntemde fast 
food, benzin istas 
yonu gibi nakit para 
akışının yoğun 
olduğu işyerleri kuru
luyor. Bu tür işyer
lerinin seçilmesinin 
nedeni bunların 
muhasebe denetim- * 
lerinin yapılmasının 
oldukça zor olması. 
Böylece yasa dışı 
kaynaklardan gelen 
fonlar, bu işyerlerin 
den elde edilen gelir
lere karıştırılabiliyor. 
- Oto Finans Borç

Yöntemi (Loan-Back) 
- Bir finansal kuru
luşa yatırılan suç 
geliri, sahibine kredi 
olarak geri dönüyor. 
Örneğin para aklaya
cak kişi, off-shore 
merkeze gidiyor ve 
parayı burada faaliyet 
gösteren A bankasına 
yatırıyor. Daha sonra 
kendi ülkesindeki C 
bankasına başvu
rarak, A ban kasında
ki hesabını teminat 
göstererek kredi 
talebinde bulu nuyor. 
Krediyi C ban kasına 
geri ödemiyor ve C 
bankası da bu kişinin 
teminat gösterdiği A 
bankasındaki parasını

haciz 
ediyor.
- Döviz Büroları: 
Küçük banknotlar 
büyüklere veya eldeki 
para birimleri diğer 
para birimlerine 
çevrilebiliyor.
Böylece finansal. sis
teme entegre edilme
si kolaylaşabiliyor. 
- Resmi Olmayan 
Havale Sistemleri: 
Bu, paranın resmi 
transfer sistemleri 
kullanılmaksızın bir 
coğrafyadan diğerine 
transferini sağlayan 
bir havale sistemi. 
Ülkeden hiçbir fizik
sel nakit çıkışı olmu 
yor. Sistem hem 
yasal hem de 
yasadışı fonların 
transferinde kullanıla
biliyor. Sistemin 
temelinde güven 
yatıyor.
- Sahte veya Yanıltıcı 
Fatura (Hayali ithalat, 
İhracat) - Buna göre 
değeri çok düşük 
veya hiç olmayan bir 
mal ihraç edilmiş gibi 
gösteriliyor ve fatura 
buna uygun düzen
leniyor, daha sonra 
yurt dışında bulunan 
suç geliri ihracat geli 
riymiş gibi gösterile 
rek ülkeye getiriliyor

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü

As Başkanı
e-mail:

yeldabykz@yahoo.com

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.
OSTEOPORCZ’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.

TOMHKAY
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

ÇOCUKLARIMIZI NE KADAR 
ANLAYABİLİYORUZ?

Bugün sizinle zaman zaman olduğu gibi 
yine bir okuyucumun mektubunu paylaşa
cağım. Ancak okuyucum adının verilmesini 
istemediği için burada sadece tam metnine 
yer vereceğim.

OKUYUCU MEKTUBU
Sayın Bay kız,
Gemlik Körfez Gazetesini ve sizin 

yazılarınızı sık sık internetten takip ediyo
rum. Ben Kocaeli'nde oturuyorum ama 
aslen Gemlikliyim. Size başımdan geçen bir 
olayı anlatmak istiyorum. Ben 1 çocuk 
annesi çalışan evli bir bayanım. Oğlum o 
zaman 9 yaşındaydı. Ben ve eşim çok 
yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Çocuğu
mu sabah okula eşim bırakıyordu. Akşam 
servis eve teslim ediyordu. Ama ben ve 
babası evde olmuyorduk. Bu yüzden o da 
eve girer gibi yapıp aslında dışarı gidiyor
muş. Komşularımızdan birinin bu olay 
dikkatini çekmiş. Akşam bize söyledi 
Babasıyla biz de para vermeme cezası 
verdik. Artık kaçmıyordu. Ancak yavaş 
yavaş çocuğumda bir agresiflik, bir taham
mülsüzlük sezdim, bazen de içe dönüklük 
yaşıyordu. Biz de eşimle karar verdik.Ona 
arkadaş olsun diye bir yardımcı aramaya 
başladık. Sonunda İzmir'den yeni gelmiş 50 
yaşlarında bir bayanı bana tavsiye ettiler, 
ben de hemen işe aldım. Bu bayan çalış
maya başladıktan 5 gün sonra oğlumun, 
çantasından para alıp cebine.koyarken 
yakafadığını söyledi. Ama ben başta buna 
inanmadım, çok tepki gösterdim. Nasıl olur
du da bu kadar bolluk içerisinde yaşayan 
oğlum bu çirkin hareketi yapardı.? Acaba 
kadın mı yalan söylüyordu? Sanırım yüz 
ifademden anladı ve Kadıncağız kibarca, 
inanın yalan söylemiyorum dedi. Oğlumu 
sorguya çektim inkar etti. Ne yapacağımı 
bilemedim, ancak içimden bir ses bu olayın 
peşini bırakmamı söylüyordu. Yardımcı 
kadınımız 1 ay sonra bu olayın yenilendiği
ni söyledi. Bunun üzerine, bir akşam orta 
yere para koydum ve beklemeye başladım, 
gerçekten de oğlum sessiz sessiz geldi ve 
parayı aldı. Hemen koşup hırpalamaya 
başladım, o sırada yardımcım elimden tuttu 
ve gel kızım bak ben çocuğun dilini yeni 
yeni anlamaya başladım dedi.Bu çocuk 
anne ve babasına hasret kalmış,ilgisizlikten 
yapıyor dedi. Ama ne yapabilirdik ki ona iyi 
bir gelecek hazırlamak için çalışmak zorun
dayız dedim. Para her şeyin çaresi değil, ne 
olursa olsun çocuğuna bir anne ve baba 
sevgi ve şefkatini göstermelidir dedi. Daha 
sonra bir çocuk psikologundan yardım 
aldık. Şimdi oğlum derslerinde çok başarılı, 
bizimle sürekli diyalog içerisinde. İşte size 
anlattığım bu hikayeyi tüm anne ve babalar 
ibretle okusun istedim. Umarım mektubuma 
yer verirsiniz. Size şimdiden teşekkür eder, 
başarılarınızın devamını dilerim.

Okuyucuma bu mektubu için çok 
teşekkür ediyorum. Gerçekten dikkatli bir 
şekilde okunması gerekir. Bence de evlat
larımızın sosyal yaşamda bir birey olduğu 
ve her türlü insani duyguların aşılanmasına 
ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir,

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Bebeği sağlıklı uyutmanın püf noktaları
Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
ve Neonatoloji 
Uzmanı Prof. Dr.
Şükrü Küçüködük, 
bebeklerin ölüm ris 
kine karşı sırtüstü 
yatırılarak uyutulması 
gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Şükrü 
Küçüködük, bebeğin 
uyku ortamının nasıl 
olması, ne kadar uyu
ması ve uyku prob
lemlerinin nasıl 
çözümlenmesi gerek
tiği konularında bilgi 
verdi. Bebeklerin 3 
aylık olana kadar tek
erlekli bebek arabası
na takılabilen, gerek
tiğinde evden 
dışarıya çıkıldığında 
kenarlarında tutacak
ları olan taşınır bebek 
yatağında ya da 
beşikte uyuyabile
ceğini belirten 
Küçüködük, "Üçüncü 
aydan 3 yaşına kadar 
kullanılan bebek 
karyolalarında koru
ma çubuklarının 
aralıkları kol ya da 
bacakların sıkışma
ması için 2.5 santim
den dar, bacakların 
da dışarı sarkmaması 
için 6 santimden 
geniş olmamalıdır.
Yatak altlığıyla korku
lukların tepesi arasın
da en az 60 santim 
yükseklik bulun
malıdır. Bebeğin 
yatağı karyolaya tam 
oturmalı, bebeğin kol
unu, bacağını ya da 
başını sıkıştırabilecek 
kadar boşluklar olma
malıdır" dedi.

Bebeğin yatağının 
pamuklu kumaşla 
kaplanması ve çok 
yumuşak olmaması 
gerektiğine dikkat 
çeken Küçüködük, 
yüzüstü dönmesi 
durumunda havasız 
kalmasını önleyecek 
hava delikleri bulun
masının da önemine 
işaret etti.
"Bebekler sırtüstü 
yatırılarak 
uyutulmalı"
Yatak takımlarında 
sentetikten kaçınıl
ması, yeni doğan 
bebekler için onu 
sıcaktan bunaltmaya
cak pamuklu örtüler 
ve ince battaniyeler 
kullanılması, bir 
yaşından sonra ise 
hafif ve sıcak tutan 
bir yorgan seçilmesi 
yeTtKuğine değinen 
Küçüködük, 
"Boğulma tehlikesine 
karşı bebekler en 
azından 2 yaşına 
gelene kadar yastık 
kullanılmamalıdır. Ani 
bebek ölümlerine 
karşı bebekler 
sırtüstü yatırılarak 
uyutulmalıdır" diye 
konuştu.
Bebeği huzursuz 
edebileceği için 
aşırı sarıp 

sarmalanmaması, 
oda ısısının ılık 
olmasının (18-20 
santigrat derece) 
önemini anlatan 
Küçüködük, imkan 
varsa bebek odasına 
gece lambası ve otu
rulan odadan bebeğin 
rahatça kontrol 
edilebileceği bebek 
alarmı takılmasının 
gerekliliğini dile 
getirdi, ilk günlerde 
gece-gündüz 
kavramı gelişmediği 
için bebeklerin 
gelişigüzel saatlerde 
uyuduğunu, aylar 
geçtikçe uyku saat
lerinin geceye kaya
cağını kaydeden 
Küçüködük, 
"Annelerin doktorlara 
en çok sorduğu soru
lardan biri bebeğin ne 
kadar uyuması gerek
tiği konusudur.
Çocuk doyurulduğu, 
gazı çıkarıldığı, ses
siz ve ısısı ayarlan
mış bir ortamda 
yatırıldığı sürece 
ihtiyacı olacak uyku 
süresi kadar uyur. 
Bebekler genellikle 
sorunları yoksa bir 
emzirmeden diğerine 
kadar uyku hallerini 
sürdürür. Çocuk 
büyüdükçe uyku 
ihtiyacı da azalır.
6 aylık bir bebekte 
günlük uyku süresi 
çocuktan çocuğa 
değişmekle beraber 
toplam 15 saat, 
1 yaşında ise 
14 saat kadardır. 
Her çocuğun kendine 
göre bir uyku düzeni 
vardır. Uyku 
genellikle günün aynı 
saatlerine rastlar.

Eş değer ilaç kullanımıyla tasarruf
Türkiye'de, 2005 yılın
da eşdeğer ilaç kul
lanımıyla 615 milyon 
dolar tasarruf sağ
landığı bildirildi, 
ilaç Endüstrisi 
İşverenler Sendikası 
Genel Sekreteri 
Turgut Tokgöz, 
yaptığı açıklamada, 
eşdeğer ilaç kul
lanımıyla sağlanan 
tasarrufun 2003 
yılında 345 milyon, 
2004 yılında ise 416 
milyon dolar olduğunu 
söyledi. Tokgöz, 
Türkiye'de 2005 
yılında eşdeğer ilaç 

tüketiminin, tutar 
olarak yüzde 38, kutu 
bazında ise yüzde 
56 düzeyinde 
olduğunu kaydetti. 
2004 yılı verilerine 
göre, dünya ilaç 
endüstrisinin kutu 
bazında yüzde 23'ünü 
eşdeğer ilaç,pazarının 
oluşturduğunu ifade 
eden Tokgöz, dünyada 
eşdeğer ilaç kul
lanımının her geçen 
yıl arttığını bildirdi. 
ABD'de eşdeğer ilaç 
kullanımının kutu 
bazında yüzde 
55-60 düzeyinde

olduğunu belirten 
Tokgöz, eşdeğer ilaç 
kullanım oranının, 
orta ve doğu Avrupa 
ülkelerinde 
yüzde 60-75, 
İngiltere, Almanya, 
Danimarka ve 
Hollanda yüzde 
40-55, Portekiz ve 
Fransa'da ise yüzde 
10-15 arasında 
seyrettiğini bildirdi. 
Tokgöz, eşdeğer 
ilaç endüstrisinin, 
Avrupa Birliğinde de 
temel ilaç sağlayıcısı 
konumuna 
geldiğini dile getirdi.

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve 
ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

6 Ağustos 2006 Pazar günü 
10.oo -19.oo saatleri arası

GEMÜK MERKEZ AVCILIK ve ATICILIK İHTİSAS

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

KULÜBÜ’müzün düzenlemiş olduğu 
TRAP, TEK KURŞUN, KOŞAR DOMUZ TABANCA 

Atış müsabakalarına tüm Gemlik halkı davetlidir. 
İsmail Hakkı Dursun - Kulüp Başkanı 

nVRICfl SÜRPRİZ HEDİYELER
Atış Yapılacak Yer: Umurbey Atış Poligonu 

Aytepe üstü Umurbey / GEMLİK
Bilgi için Tel: 0.532 616 97 47 - 0.533 253 06 56

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi, 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM: (0.542) 726 18 23
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Murat Pasın

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1,’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

GüneşısınlarındanhervılMbinöliim

Dünya Sağlık Örgütü 
(DSO), çoğu cilt 
kanserinden olmak 
üzere her yıl 60 
binden fazla insanın 
aşırı güneş ışın* 
larının etkisinden 
ötürü hayatını kay
bettiğini bildirdi. 
DSÖ Halk ve Çevre 
Sağlığı Direktörü Dr. 
Maria Neira, bu tip 
kanserlerin yüzde 
90'ına güneşten 
gelen morötesi 
(ultraviyole-UV) 
ışınların neden 
olduğunu belirterek, 
güneşten kay
naklanan radyas 
yonun ayrıca sıklıkla 
güneş yanığı, 
cilt yaşlanması, 
katarakt, kornea 
üzerinde pembe 
renkli üçgen bir 
dokunun gelişmesi 
olan pterigium ve 
çeşitli hastalıkların 
kaynağı olduğuna 
işaret etti. DSÖ yet 
kilisi açıklamasında, 
"Hepimizin güneşe 
gereksinimi var, 
hatta olmazsa 
ölürüz. Ne şanslıyız 
ki, morötesi ışınlar
dan kaynaklanan 
melanoma, diğer 
cilt kanserleri ve

katarakt basit 
önlemlerle engel
lenebilir" dedi. 
Morötesi ışınların 
vücutta raşitizm, 
osteomalasia ve 
osteoporoz gibi 
kemik rahatsızlık
larını önleyen D vita
minin üretimi için 
elzem olduğuna 
işaret edilen açıkla
mayla yayınlanan 
raporda, insanlara 
güneşin zararlı etki
lerinden korunmaları 
için gölgede 
kalmaları, koruyucu 
faktörü en az 15 
olan güneş kremi 
kullanmaları ve 
bronzlaşma 
salonlarından uzak 
durmaları salık 
verildi. Öte yandan, 
Kanada'da üretilen 
ve giyen kişiyi çok 
fazla güneşin altında 
kaldığında uyararak, 
güneşin zararlı etki
lerine karşı koruyan 
bikini, piyasaya çık
madan büyük ilgiyle 
karşılaştı. Kemerine 
bir morötesi ışın 
ölçer yerleştirilen 
bikini, giyen kişi 
güneşe çıktığında 
"bip" sesiyle 
uyarıyor.

NÖBETÇİ ECZANE
28 Temmuz 2006 Cuma 

ERÇEK ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 20 05 GEMLİK

KÜUÖR =-=»
DERSANELERİ KÜLTÜR KOLEJİ

İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Santaş (OKS): 2231515
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713 53 51

Gemlik (OKS): 514 0010 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (ÖSS) 512 34 34
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

GEMÜK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

MHHİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2504 

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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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı... 
CIZfîY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor'

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 

farklı öneriler ve mutfak keyfi için 
tek adres: UZAY MUTFAK

MOEİERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kÜÇÜİt AyRINTISINtİA bİİE kEN(IİNİ (jÖSTEREN 
kAİİTEİİ MAİZEMESİ, EkoNOMlk İİyATI VE TAksİT AVANTAjİARiyİA, 

EVİER UZAY MANZARASINA ItAVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / 8 Gemlik / BURSA TEL: 514 5979



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Rçkent 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,
Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 

Sürekli eğitim ilkesi ile 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....

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

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Körfez OFSET’te

BİR GÜNDE 
DAVETİYENİZ HAZIR

Yüzlerce çeşit hem ucuz, hem kaliteli
Tel : 513 96 83

29 Temmuz 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

OKS sonuçlarına göre Namık Kemal İlköğretim Okulu başarı sıralamasında birinci ve üçüncü sırayı aldı

Anadolu Lisesi’ni kazananlar belli oldu
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Temmuz heyecanı..
Temmuz ayının en büyük özelliği OKS ve ÖSS 

sınavlarının sonuçlanmasıdır
Milyonlarca aile ilkokul birinci sınıftan başla

yarak süren çetin bir eğitim mücadelesinin sonu- 
da çocuklarının geleceğini kurabilmek için didinir 
dururlar.

Bozuk eğitim sistemimiz birbuçuk milyon 
genci üniversitesi kapılarına sürükler ama bu 
kapılardan içeriye girebilenlerin sayısı 200 bin 
civarındadır.

Bir 100 bin öğrenci de fasa fiso okullara gi 
rerler, sırf bir yüksek okul diploması bulundurmak 
için.

Önceleri kız istemede iyi araçtır, diploma ama 
günümüzde geçerliliği kalmadı.

Önemli olan, okulu bitirip sağlıklı bir iş bula
bilmektir..

Devlet kaliteli öğrenci yetiştiremediği için veli 
ler çocuklarını dershanelere göndermek zorunda 
kalıyorlar.

Dershane sektörü ise katrilyonlar kaldırıyor 
halkın cebinden.

Bu sistemde bir yanlışlık var ama bunu devlet 
görmüyor..

Görse düzeltmeye çalışır.
Giderek eğitim de sağlıkta paralı olmaya 

başladı.
Yani kaliteli eğitim ve sağlık hizmete alabilmek 

için paranın olması zorunlu.
Parası olan kaliteli hizmeti alırken, parası 

olmayan alamayacak!
İşte size eşitsizlik...
Neyimiz düzgün ki eğitimimiz düzgün olsun.

OKS sınavında başarılı olarak Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni kazanan
lar belli oldu. 120 öğrencinin kesin kayıt yapacağı Gemlik Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne ilçe merkez ve köylerinden 112 öğrenci girmeyi başarırken, 8 öğren
ci Bursa merkezden, 2 öğrenci de İstanbul ve Diyarbakır'dan sıralamayı 
kazandı. Okula birincilik ile giren Sergen Saraçoğlu oldu. Haberi sayfa 3’de

Su Düştü Selalesi’nin ödeneği yerinde kullanılacak
Haydariye Köyü Muhtarlığı 
ile AKP İlçe yönetimini karşı 
karşıya getiren Haydariye 
Köyü sınırları içindeki Su 
Düştü Şelalesi yol 
ödeneğinin yerinde kul
lanılacağı bildirildi.
AK Parti Bursa Milletvekili' 
Altan Karapaşaoğlu ile İlçe 
Başkanı Enver Şahin, İl 
Genel Meclis ve Belediye 
Meclis üyeleri ile kadın 
kolları ve gençlik kolları 
üyeleri dün köye giderek 
Muhtar Halil İbrahim 
Pak ile görüştüler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 5’de

ssK’dan emeklilere Vergi dairelerinde MTV mesaisi
sahte kurye uyarısı
SSK Başkanvekili Özkan Dalbay, SSK 
emeklilerinin, evlerine gelerek maaşlarını 
hemen alabilmeleri için 40 YTL kargo ücreti 
ödemeleri gerektiğini söyleyen kişilere 
itibar edilmemesini istedi. Sayfa 8’de

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıkla
mada, MTV ikinci taksidi için ödeme 
süresinin 31 Temmuz Pazartesi günü sona 
erdiği hatırlatılarak, Motorlu Taşıtlar Vergisi 
(MTV) ödemelerinde yığılmanın önüne geçe
bilmek için, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana 
ve Bursa ve Gemlik’teki vergi dairelerinin, 
bugün hizmet vereceği bildirildi.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özcan Vural Kumsaz üvey evlat mı?

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gazetemiz köşe 
yazarlarından 
Dr. Özcan Vural'ın 
yazıları 24 Temmuz 
2006 tarihinden 
itibaren Milliyet'in 
Internet sayfasında 
yayınlanmaya 
başladı.
Bu güne kadar 
6 yazısı yayınlanan 
"Yazıyorum" 
başlıklı köşe 
yazarımız 
Dr. Özcan Vural 
"Eski Gemlik nere
desin?" yazısı ile 
Ulusal gazetelerden 
Milliyet Internet

sayfalarında okuyu
cularıyla buluştu. 
Milliyet Gazetesi’nin 
Internet sütununda 
manşet altındaki 
(blog) tuşuna 
tıklandığında 
yazarımızın 
düşüncelerini 
kaleme aktardığı 
güzel yazılarını 
okuyabilirsiniz. 
Dr. Özcan Vural, 
yazılarının 
daha geniş 
bir çevreye 
iletilmesinden 
dolayı çok mutlu ve 
gururlu olduğunu 
söyledi.

ELEMAN ARANIYOR
PERDE RAYI TAKABİLECEK 

ELEMAN ARANIYOR
ÖZl€M MEFRUŞAT
Tel: 513 30 83

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 51396 83 Fax: 513 35 95

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gençali Mahallesi ve 
Kumsaz bölgesinin 
Gemlik Belediyesi 
sınırlarına alınma 
sının ardından hiçbir 
hizmet alamadıklarını 
belirten yerli 
halk belediyeye 
tepki gösteriyor.
Yaklaşık 4500 hane 
ve 50 bin civarındaki 
nüfusuyla başta 
ulaşım sorunu 
olmak üzere bir 
çok problemlerinin 
bulunduğunu belirten 
Gençali Mahallesi 
Muhtar vekili Özcan 
Şahin, belediyeye 
verdikleri dilekçe ve 
şikayetlere cevap ala
madıklarını söyledi. 
Yaz sezonunun 
gelmesiyle birlikte 
nüfusun daha da 
artarak sıkıntıların 
içinden çıkılmaz bir 
hale geldiğini ifade 
eden Şahin, Gemlik 
Belediyesinin biran 
önce harekete 
geçerek Kumsaz'a 
sahip çıkmaları 
gerektiğini savundu.

■ TX.
GEMLİK İLÇESİ

j^GENÇALİ KÖYÜ MUHTARLIĞI J

Muhtar vekili Özcan 
Şahın, "Gemlik Bele 
diyesi’ne bağlanıldık
tan sonra muhtarlık 
tarafından yapılan 
hizmetler haricinde 
belediyenin hiçbir 
hizmeti olmamıştır. 
Gerekli yerlere yap
tığımız müracaatlar 

sonuçsuz kaldı. En 
önemli sıkıntıların 
başında ulaşım 
sorunu geli yor. 
Kurşunlu’dan saat 
başı kalkan otobüs 
yada minibüsler 
Gençali Mahallesi’nin 
ihtiyacını karşılayamı 
yor. Gemlik'e ulaşım
da halkımız zorluk 
çekiyor, ilçe pazarına 
dahi rahat gidilemi 
yor. Okula giden 
çoluk çocuğumuz 
karda kışta perişan 
oluyor. Bunları 
belediye yetkililerine 
defalarca söyledik, 
dilekçeyle müracaat 
ettik, hiçbir cevap 
alamadık" dedi.
SAHİLLERİMİZE
YAZIK OLUYOR 
Yaz sezonunda 
yerli turistlerin tercih 
ettiği mekanlardan 
birinin de Kumsaz 
Plajı olduğunun 
altını çizen Gençali - 
Mahallesi Muhtar 
Vekili Şahin, 
belediyenin yapması 
gereken yol ve 
çevre düzenlemeleri
ni yapmadığını ifa de 
ederek, "Plaj ihalesini 
alan firmalar elle 
rinden geldikçe 
vatandaşın sorun
larını çözmeye 

çalışıyorlar. Sezon 
başlamadan önce 
istediğimiz iş makine
si bile gelmedi.
Sazlık olan yerler, 
düzenlenmesi gere 
ken bölgeler bile iha
leyi alan firmalar 
tarafından yapıldı. 
Geçtiğimiz günlerde 
yağan aşırı sağanak 
yağmur yüzünden 
bozulan yürüyüş yolu 
halen yapılmamıştır. 
Ara yolların düzensiz 
ve bozuk olması ayrı 
bir sorun olarak kar 
şımıza çıkmaktadır. . 
Yaşadığımız yerlere 
sahip çıkmaya çalışı j 
yoruz. Fakat bir yere i 
kadar yetebiliyoruz. İ 
Sahillerimize sahip î 
çıkmalıyız. Milli 
servetimize yazık 
oluyor" dedi.
SAĞLIK OCAĞINDA I 
DOKTOR YOK!
50 bin civarında 
nüfusu olan 
Gençali Mahallesi’n 
de bulunan Sağlık 
Ocağı'nda doktor I 
olmamasından dolayı 
kapan üıuüyüİTu U<ı 
belirten Şahin, "Yaz 
aylarında tehlikelerin 
artmasına özellikle 
bir boğulma olayı 
karşısında müdahale 
edecek uzmanın 
bulunmaması vatan
daşlara sıkıntı 
yaşatıyor. Acil bir 
durum karşısında 
saat başında kalkan 
araçları beklemek 
zorunda kalıyoruz. 
Bu da erken 
müdahale için geç 
kalınmış bir durum < 
yaratıyor" dedi.
Şahin, belediyeye 
bağlanmadan önce iş 
makinelerinden, 
traktöre varana 
kadar her türlü 
alet ve makinelerle | 
ihtiyaç doğrultusun
da hizmet 
verebildiklerini 
fakat belediyeye 
bağlandıktan sonra 
tüm araçlara el 
konularak atıl 
duruma getirildiğini 
söyledi.
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OKS sonuçlarına göre Namık kemal İlköğretim Okulu başarı sıralamasında birinci ve üçüncü sırayı aldı

Celal Bayat Anadolu Llsesi'nl kazananlar belli oldu
Seyfettin SEKERSÖZ Kemal İlköğretim Saraçoğlu'nun birinci

Okulu büyük başarı sırada girdiği Celal 
OKS sınavında göstererek birinci ve Bayar Anadolu
başarılı olarak, üçüncü sırayı aldı. Lisesine Cumhuriyet
Celal Bayar Anadolu Namık Kemal İlköğretim Okulundan
Usesini kazanan İlköğretim mezun olan
öğrenciler dün Okulu’ndan mezun Enes Karaçavuş
belli olurken Namık o|an sergen ikinci yine Namık

Kemal İlköğretim Anadolu Lisesi’ne Diyarbakır'dan
Okulu’ndan mezun ilçe merkez ve oldu,
olan Sezer Cansu köylerinden Celal Bayar
üçüncü sırada 112 öğrenci girmeyi Anadolu Lisesine
girmeyi başardılar. başarırken, kesin kayıt
120 öğrencinin 12 öğrenciden 8'i yaptıracak olan
kesin kayıt yapacağı Bursa merkezden 2'sr öğrencilerin tam 
Gemlik Celal Bayar ise İstanbul ve listesi şöyle:

GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ’Nİ KAZANANLAR
ADI SOYADI OKS PUANI MEZUN OLDUĞU OKUL

1- Sergen SARAÇOĞLU 437,014 Namık Kemal İlköğretim Okulu
2-Enes KARAÇAVUŞ 423,731 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
3-Sezer CANSU 404,791 Namık Kemal İlk. Okulu
4- Mahmut Sercan ÇOLAKOĞLU 403,739 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
5-Halit ŞENER 398,873 Şehit Cemal İlk. Okulu
6- Ezgi Çansev GÖKÇE 395,282 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
7-Asya BAŞARAN 392,968 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
8- Haşan Yasin CAMLIOĞLU 391,695 Şehit Cemal İlköğretim Okulu.
9- Samet SADE 389,881 Gemlik Tic. San. Od. Gazi İlk. Ok.
10- Oğuz Ahmet ÖZGÜVEN 387,928 Cumhuriyet İlk. Okulu
11- Lyubomyr KOLOTILINA 387,472 Hamidiye İlköğretim Okulu
12- Esra BAYINDIR 386,453 Hamidiye İlköğretim Okulu
13-Gürkan GÜVEN 385,178 Gemlik Tic. San. Od. Gazi İlk. Ok.
14- Merve DURAN 384,995 Şehit Cemal İlköğretim Okulu
15-Feyza POTUR 383,002 Şehit Ethem Yaşar İlk. Okulu
16-Gökhan ASLAN 392,981 Cumhuriyet ilköğretim Okulu
17-Şükran ORAL 381,887 Şehit Ethem Yaşar İlk. Okulu
18-Alican ÖZKAN 381,22 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
19-Burcu APAYDIN 379,437 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
20- Alper AŞIK 378,291 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
21- Ahmet Faruk ALP 377,323 Şehit Cemal İlköğretim Okulu
22- Betül ALTIN 376,854 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
23- Aykut KARAGÖZ 375,531 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
24- Ceyhun GÜLLER ' 372,585 Borusan İlköğretim Okulu
25- Oğuzhan TURUNÇ 372,407 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
26- Kübra ÇETİN 372,296 Gemlik Tic. Şan. Od. Gazi İlk. Ok.
27- Aygün ÇAMLICA 371,673 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
28-Muhammed SOYLAR 371,132 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
29- Seda KARAARSLAN 370,692 Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu
30- Kadri KALDIRIM 370,651 Şehit Cemal İlköğretim Okulu
31-Yahya Zekeria ATAMAY 369,294 Atatürk İlköğretim Okulu
32- Nazan ÇOLAK 369,087 Kurtul İlköğretim Okulu
33- Tuğçe CAN 368,847 11 Eylül İlköğretim Okulu
34- Ahmet Kutluhan GÜNGÖR 368,368 Gemlik Tic. San. Od. Gazi ilk. Ok.
35- Dilansu KAHRAMAN 368,149 Gemlik Tic. San. Od. Gazi İlk. Ok.
36- Emine ELİKESİK 368,122 Şehit Ethem Yaşar llköğr. Okulu
37- Elif MEKİK 367,932 Borusan İlköğretim Okulu
38- Cem İŞLEK 366,779 Şükrü Şenol ilköğretim Okulu
39- Furkan ARABALI 366,575 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
40- Egemen Dildar TUAÇ 366,137 100. Yıl İlköğretim Okulu
41-İzzet DİNCER 364,606 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
42-Zeynep DÖNMEZ 364,073 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
43- Abdulkadir FIRTINA 363,811' Şehit Ethem Yaşar llköğr. Okulu
44- Abdullah İNCE 363,587 Şehit Cemal İlköğretim Okulu
45- Ayşin ARSLAN 363,542 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
46- Ömer DEMİROK 363,261 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
47-Ömer Melih KILIÇ 363,2 100. Yıl İlköğretim Okulu
48- Ahmed Said ADANUR 362,505 11 Eylül İlköğretim Okulu
49- Anıl DORU 362,195 Şehit Ethem Yaşar llköğr. Okulu
50-Elçin ARIDİL 361,471 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
51- Volkan AKDAĞ 360,96 Lale Kemal Kılıç llköğr. Okulu

i 52- Zeynep ÖZBOSTANLAR 360,9 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
53- Aydan DEMİR 360,744 Şükrü Şenol ilköğretim Okulu
54- Melike ATMACA 359,451 Cumhuriyet ilköğretim Okulu

* 55-Göksu YILDIRIM 359,016 100. Yıl İlköğretim Okulu
56- Yonca Yasemin ÖZÇELİK 358,687 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
57-Mustafa Recep GEMİCİ 358,358 Şükrü Şenol ilköğretim Okulu
58-Hande ASLAN 358,311 Cumhuriyet ilköğretim Okulu
59- Başak TİLKİ 357,599 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
60- İsmail CANSEVEN 357,427 Borusan İlköğretim Okulu
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61- Tunahan KAYA 357,008 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
62- Hüseyin ŞEN 356,772 Atatürk İlköğretim Okulu
63- Ecem AKYILDIZ 356,731 Özel Emine Örnek llköğr. Okulu
64- Emre MERT 356,56 Cumhuriyet ilköğretim Okulu
65- Mert ÖZEN 356,494 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
66- Feyza ÖZEL 354,892 Cumhuriyet ilköğretim Okulu
67- Derşan Can URAY 354,578 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
68- Berk YILMAZ 353,942 Şehit Cemal İlköğretim Okulu
69- Ramazan Ersoy SİS 353,903 Gemlik Tic. San. Gazi ilk. Okulu
70- Kadir TATLIPANAR 353,716 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
71-Üsame ÇITLAK 353,571 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
72-Gökçe GÖKDENİZ 353,292 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
73- Çağrı BOYALIKLI 352,923 • Cumhuriyet ilköğretim Okulu
74- Abdullah YASİN 352,745 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
75- İsmail BOZKURT 352,696 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
76-Akif YILMAZ 351,972 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
77- Tuğçe AYPEK 351,807 Umurbey Abd. Fehmi İlk. Okulu
78- Berrak YILMAZ 351,793 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
79- Oğuzhan TOPÇU 350,462 Cumhuriyet ilköğretim Okulu
80- Sena Ebrar BOZ 350,433 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
81-Mecit SÖNMEZ 350,381 Atatürk İlköğretim Okulu
82- Gülcihan VURAL 350,254 Kükürtlü Tic. San. llköğr. Okulu
83- Onur YÜCEER 349,727 Lale Kemal Kılıç llköğr. Okulu
84- Merve DEDE 349,029 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
85- Ebuzer DEMİRCİ 347,916 Şehit Ethem Yaşar İlköğr. Okulu
86-Merve İŞGÜDER 347,459 Gemlik Tic. San. Gazi ilk. Okulu
87- Bade MAYA 347,291 Şehit Cemal İlköğretim Okulu
88- Cihan BEKAR 347,287 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
89- Vecihe GİZEM 347,132 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
90-Ezgi SARIGİL 346,322 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
91-Servet BAYRAMOĞLU 346,308 Atatürk İlköğretim Okulu
92- Cansu DUMAN 345,863 Şehit Ethem Yaşar ilköğr. Okulu
93-Nesli AKSU 344,89 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
94- Mesut BAYKAN 344,828 11 Eylül İlköğretim Okulu
95- İlker DEMİRCİ 344,798 Said Süheyla Bidirner İlk. Okulu
96-Elif ATMACA 343,721 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
97-Sümeyye EYLÜL 343,25 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
98- Ayçan GÜLERYÜZ 342,901 Cumhuriyet ilköğretim Okulu
99- Mücahit KESKİN 342,731 Koç İlköğretim Okulu
100- Engin DİNÇ 342,421 Lale Kemal Kılıç ilköğr. Okulu
101- Serhat YILDIZ 342,205 I.M.K.B.75. Yıl Yatılı ilk.BölgeOk.
102- Esra KILIÇ 342,112 Şehit Cemal ilköğretim Okulu
103-Safiye ÇAKMAK 341,93 Şehit Ethem Yaşar llköğr. Okulu
104- Nuri Mustafa MEHMED 341,704 Ovaakça İlköğretim Okulu
105- Ayşe ÖZ 340,699 Lale Kemal Kılıç llköğr. Okulu
106-Erdem CERRAH 340,513 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
107- Menekşe ÇAM 340,201 Kurtul İlköğretim Okulu
108- Tarık ÇALIŞKAN 339,658 Mollafenari İlköğretim Okulu
109- Osman ERBİL 339,573 Turgut Yılmazı pek Pasiyonlu ilk. Ok.
110-Koray TUMBA 339,067 Gemlik Tic. San. Gazi ilk. Okulu
111-Emre DEMİRCAN 338,348 Hamidiye İlköğretim Okulu
112-Merve OĞULMUŞ 338,311 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
113-Diler ÖZDEMİR 338,241 Hamidiye İlköğretim Okulu
114- Ramazan AKAT 337,831 Şehit Ethem Yaşar İlköğretim Okulu
115- Şura TAYINCI 337,811 Cumhuriyet İlköğretim Okulu
116- Tarık KURT 337,467 Şehit Cemal İlköğretim Okulu
117- Burak BAYER 337,264 Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu
118- Haşan Soytürk BİLGİN 337,199 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
119-Güzide YALÇINKAYA 337,132 Gemlik Tic. San. Gazi İlk. Okulu
120- Süleyman GÜNDOĞDU 336,969 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kapatılan Minibüs 
Garajı’nın bulunduğu 
dere üstü alanında 
seyyarlar tezgah 
açmaya devam 
ediyor.
Etrafının demir

bariyerlerle çevrili 
olması nedeniyle 
araçların giremediği 
alanda tezgahını 
açan seyyar esnaf, 
rahatlıkla satış
yapabiliyor-
Sürekli seyyar

tezgahının açıldığı 
dere üstüne denetim 
yapılamadığı için 
çevredeki esnafında 
tepkisi her geçen 
gün çoğalıyor.
Gerplik'in adeta 
seyyar cenneti

olması nedeniyle 
hem kaldırımları 
hem de cadde ve 
sokak kenarlarında 
bulunan her yere 
rahatlıkla tezgah 
açılmasının önüne 
geçilemiyor.

Dijital Santral asılsız 
ihbarları bitirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 
Afet Koordinasyon Merkezi'ne yeni kurulan 
dijital santral sistemi, asılsız ihbar ile gerek
siz aramaları bitirmesinin yanı sıra teşRilat 
içinde kesintisiz haberleşmeyi de sağladı. 
Yıllardır asılsız ihbar ve gereksiz aramalar
dan dolayı bunalan itfaiye teşkilatı yeni 
kurulan santral sistemi ile hem rahatladı, 
hem de hizmet kalitesini artırdı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yetkilileri, 
asılsız ihbar ve gereksiz aramaların çalışan
ların performansını düşürdüğünü belirtirken, 
yeni sistemle her aramanın sesli ve yazılı 
olarak bilgisayarda kayıt altına alındığını 
ifade ederek, “Bu arada gelen yangın 
ihbarının kayıt altına alınmasından dolayı 
bundan sonra İtfaiyenin geç müdahale 
ettiği yönündeki iddialara da belgelerle 
cevap verilebilecek.” dedi.
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Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Kandil’de maganda 
kurşunu isabet etti

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 

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

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

iK.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
I Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
i Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
I 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 |

MacİdeÖZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Bursa'da dedesine 
kandil ziyaretine 
giden 14 yaşındaki 
bir çocuk, terasta 
oturduğu sırada 
maganda kurşunuyla 
yaralandı.
Alınan bilgiye^göre, 
Akıncıtürk İlköğretim 
Okulu'nu bitirip 
Anadolu Lisesi'ni 
kazanan Mehmet 
Hacı Hasanoğlu, 
merkez Yıldırım 
İlçesi Beyazıt 
Mahallesi’nde oturan 
dedesi Hüseyin 
Çahşkan'a kandil 
ziyaretine gitti. 
Teras katta akra
balarıyla oturduğu 
sırada sokaktan 
peşpeşe ateşlenen 
silahtan çıkan 
mermiler teras 
kata kadar geldi. 
Mermilerden birisi 
küçük çocuğun 
koluna saplanırken, 
başka bir mermi 
terastaki tenteye 
isabet etti.

Yaralanan genç, 
ambulansla Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Hayati tehlikesi 
bulunmayan 
Mehmet Hacı 
Hasanoğlu'nun 
bugün ameliyata 
alınacağı ve koluna 
saplanan kurşunun 
çıkarılacağı öğrenildi. 
Polis ekipleri de 
terastaki boş 
kovanları toplayıp 
araştırma yaptı.
Büyük şok yaşayan 
dede Hüseyin

Çalışkan, 
olaya anlam 
veremediklerini 
belirterek, 
"Bir gürültü duyuldu. 
Terasta dua 
yapıyorduk.
Torunum 
koluna bir şey 
geldiğini ve yandığını 
söyledi. Kan akınça 1 
ambulansı çağırdık. ] 
Vurulduğunu 
anladık" dedi.
Kuzeni Ali Erdem de _■ 
magandaların bir an .] 
önce yakalanmasını I 
istedi.
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Su Düştü Şelalesi’nin ödeneği yerinde kullanılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Haydariye Köyü 
Muhtarlığı ile AK Parti 
İlçe yönetimini karşı. 
karşıya getiren 
Haydariye Köyü 
sınırları içindeki Su 
Düştü Şelalesi yol 
ödeneğinin yerinde 
kullanılacağı bildirildi. 
AK Partinin köy 
gezileri kapsamında 
dün gerçekleştirilen 
Haydariye Köyü 
ziyaretine AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu 

ile İlçe Başkanı Enver 
Şahin, İl Genel Meclis 
ve Belediye Meclis 
üyeleri ile kadın 
kolları ve gençlik kol
ları üyeleri de katıldı. 
Haydariye gezisine 
katılan il Genel Meclis 
üyesi Nurettin Avcı, 
Su Düştü Şelalesi yol 
yapımı için yazıldığı 
gibi kendisi 
tarafından ödenek 
çıkarıldığını yalan
larken talebin 
Turizm Bakanlığı’na 
Kaymakamlık ve Köy

Muhtarlığı tarafından 
yapıldığını söyledi. 
Köy meydanında 
bir araya gelen 
Haydariye Köyü 
Muhtarı Halil İbrahim 
Pak ile AKP'liler, 
uzun süre başka 
yere kullanılacağı 
konuşulan ödenek 
hakkında görüştüler. 
Köyün bir çok soru
nunun çözüldüğü 
özellikle yeni yapılan 
mıcırlı asfalt yoldan 
köylülerin memnun 
olduğu belirtilirken 

tek sorun ise 
Yalova'nın sahiplen
mek istediği ileri 
sürülen Su Düştü 
Şelalesi mevkii oldu. 
Yalova'nın burayı 
kendi sınırları içine 
almak için yatırımlara 
başladığını söyleyen 
Köy Muhtarı 
Halil İbrahim Pak, 
buraya sahip çıkıl
madığı taktirde 
elden gideceğini ve 
Gemlik'in turizm 
kayıbı olacağını 
söyledi.
600 nüfusa sahip 
ve büyük geliri 
ormâncılık olan 
Haydariye Köyü’nün 
ikinci bir gelir 
kapısının Turizm ola
bileceğini ifade eden 
Pak, köye destek 
olunmasını bekledik
lerini ve çıkarılan 
ödeneğin şelalenin 
Yalova sınırına 
bağlanan yol için 
kullanılması gerektiği 
ni savundu.
Köylüleri ve Muhtar 
Halil İbrahim Pak'ın 
sıkıntılarını dinleyen 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, Su

Düştü Şelalesi’nin 
Hamidiye Köyü sınır
larında ve dolayısıyla 
Gemlik ve Bursa 
sınırlarında olduğu
nun altını çizerek 
"Ödenek ne için ve 
neresi için çıktıysa 
kesinlikle yerinde 
kullanılacaktır. Çıkan 
ödenek yetmediği tak
tirde gerekirse yeni 
ödenek dahi çıkarta
biliriz. Kaymakamımız 
Romanya gezisinden 
döndükten sonra ken
disiyle görüşerek 
konuya açıklık 
getireceğiz" dedi. 
AK Parti Kadın 
Kolları ve Gençlik

Kolları yöneticileri de 
Haydariye Köyü’nde 
evleri gezerek 
her eve bir kitap 
kampanyasında kitap 
dağıtımı yaptılar. 
AK Parti İlçe 
Teşkilatı’nın Genel 
Merkez tarafından 
düzenlenen köy 
gezileri kapsamında 
dün Haydariye 
Köyü’nden sonra 
sırasıyla B. Kumla, 
Karacaali, Narlı, 
Şahinyurdu ve 
Cihatlı köylerine de 
gidilerek köylülerin 
sıkıntıları ve 
sorunları dinlenerek 
notlar alındı.

REGAÜ NOUVOK 
BİLGİSAYAR

II
sn $» h.d.v, 

boşlayan fiyatlarla

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

^775 $ + K.D.V. 
boşlayan fiyatlarla

REGMWDIvX1i 
DVD OYNATICI

REGAL 37 EKRAN 
TELEIEXTIV

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Llons Kulübü

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

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
IIAlllAif Rl I Al A A1JA ia Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboneliği bir arada 

HEDİYE!

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
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GEMLİK TURUNCUM 
DERSHANESİ

İlk senemizde verdiğimiz sözümüzü yerine getirdik. 
Mutluyuz öğrenci ve öğrenci velilerimizle onur duyuyoruz

OKS SOlKKLfiRINfl GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

ADI SOYADI ŞEHİR YERLEŞTİĞİ OKUL
ONURÖZGÖREN NİLÜFER MERİÇ ANADOLU LİSESİ
ÖZLEM GÖREN M.KEMALPAŞA SEDAT KARAN ANADOLU LİSEsi
EBRU KOCABAŞ ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ
BAHAR ÖZBİLEN ORHANGAZİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ
YEKTA KARA GEMLİK GEMLİK END. MES. TEK, LİS. VE TEK. LİSESİ
UĞUR KADİR BULUT GEMLİK GEMLİK END. MES. TEK. ÜS. VE TEK. LİSESİ
RAMAZAN GÛN BURSA A. OSMAN SÖNMEZ AND. T.L. AND. T.LEML
GURUR ÖZDEMİR GEMLİK GEMLİK TİCARET MESLEK LİS. VE AND. TİC, MES.LİS. j

GİZEM KEMAH GEMLİK GEMLİK TİCARET MESLEK LİS. VE AND. TİC. MES.LİS. 1

ONUR AKYILDIRIM BURSA OVAAKÇA TEAŞ ANA TEK. ANA. MES. LİS. TEK. LİS. END.
ERDAL ÇELİK BURSA M. KEMAL COŞKUNÖZ ANADOLU TEKNİK LSESİ T

UTKU ŞEFKET ÇÖRDÛK BURSA A. OSMAN SÖNMEZ AND. T.L. AND. T.LEML
SEVİL ÇETİN GEMLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ
AYŞENUR ÇAVDAR GEMLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ 1

BEGÜM DÖNMEZ GEMLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ 1

Ahmet Dural Meydanı Akmanlar İşhanı Kat: 1 GEMLİK '
Tel: 514 44 45 - 514 44 46 Fax : 514 44 65
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İHALE İLANI
Hizmet Binası Güçlendirme İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
GEMLİK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI GÜÇLENDİRME İNŞAATI yapım işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2006/ 89500
1. İdarenin
a Adresi : YENİ YALOVA YOLU 8.KM OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon-Faks No : 224 261 57 07 - 224 261 57 15
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2. İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yaklaşık 1000 m2 (B+Z+1 NK) jandarma hizmet

binası güçlendirme inşaat yapım işi
b) Yapılacağı yer : Bursa ili Ğemlik ilçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) .İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 takvim günüdür.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Jandarma Komutanlığı Şoför Eğitim Dersanesi /BURSA
b) Tarihi - Saati : 16.08.2006 - 10.oo
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler

Stajyer sanatçı sınavı

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 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.
4.1.3. 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 durum
larda 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 tamamrveya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel 
kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da 
Serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 si oranında denetlediği veyahut yönet
tiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve 
teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.2. İsteklinin organizaşyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a) Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen bir adet (İnşaat 

Mühendisi veya Mimar) Anahtar Teknik Personele ait bilgi ve belgelerin verilmesi
Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
b) Taahhüt olarak istenen teknik personel
- 1 İnşaat Mühendisi veya Mimar
- 1 İnşaat Kalfası
- 1 Elektrik Teknisyeni
- 1 Makine Teknisyeni
c) Bu ihaleye başvuran isteklilerin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları zorun

ludur. Kalite Yönetim Sertifikasının aslı veya noter tastikli sureti ile bu belgelerin Türk Akreditasyon 
Kurumu tarafından onaylandığına dair teyit belgesi (aslı veya noter tastikli sureti) başvuru dosyası 
ile ihale komisyonuna sunulacaktır. İş ortaklığında pilot ortağın bu belgeleri sunması yeterlidir.
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları 

tarafından düzenlenen ve TÜRKAK akreditasyon markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk 
Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
a) Taahhüt olarak istenen yapı araçları:
- 1 adet kamyon (10 Ton)
- 1 Adet yükleyici (5500 Lb).
- 1 Adet Yük Asansörü (400 Kg)
- 1 adet Vibratör (2,5 Hp)
- Boru İskele Takımı (1000 m2)
b) İhaleye katılacakların yukarıdaki yapı araçlarına ait noter onaylı taahhüt belgelerini tekliflerine 

eklemesi gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek benzer işlere 

dair tebliğde yer alan benzer iş gurupları listesinin B/IV Gurup üşt yapı (Bina) gurubundaki işler ile 
bina güçlendirme ve takviye işini de benzer iş olarak 3194 sayılı İmar kanunundaki bina tanımına 
uygun her türlü yapım işi kabul edilecektir Ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak 
mühendislik veya mimarlık bölümleri inşaat Mühendisliği veya mimarlık bölümleridir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yeni Yalova Yolu 8. Km. Osmanaazi /BURSA 

adresinde görülebilir ve 50 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan
ların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar İl Jandarma Komutanlığı Şoför Eğitim Dersanesi /Bursa adresine 
verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecktir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçi

ci teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. B - 3544

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı koro ve 
topluluklarında 
boş bulunan 
sanatçı kadrolarına 
atama yapılmak 
üzere stajyer sanatçı 
sınavı yapılacak. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, sözlü ve 
uygulamalı olarak 
23 Ağustos- 
14 Eylül 2006 tarih
leri arasında yapıla
cak iki aşamalı 
sınavla, İstanbul, 
Diyarbakır, Elazığ 
Klasik Türk Müziği 
koroları, Edirne 
Devlet Türk. Müziği 
Topluluğu, İstanbul 
Devlet Modern Folk 
Müzik Topluluğu, 
Ankara Türk Dünyası 
Müzik Topluluğu, 
Ankara Devlet Halk 
Dansları Topluluğu, 
İstanbul Tarihi Türk 
Müziği Topluluğu, 
Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu ile 
Ankara, Sivas ve 
Şanlıurfa Devlet 
Türk Halk Müziği

Korolarına toplam 
68 stajyer sanatçı 
alınacak.
Sınav, koro ve 
toplulukların 
bulunduğu illerde, 
sözlü ve uygulamalı 
olarak yapılacak. 
Son başvuru tarihi 
18 Ağustos 2006 
olan sınava ilişkin 
başvuru formları 
ve şartname 
Bakanlık Güzel 
Sanatlar Genel 
Müdürlüğü, sınav 
açılacak koro ve 
topluluk müdürlük
leri veya www. 
kulturturizm.gov.tr 
adresinden 
temin edilecek. 
Sınava başvuracak 
adayların en az lise 
ve dengi okul 
mezunu olması, 
Devlet Memurları 
Kanunu'nda 
belirtilen genel 
nitelikleri taşıması 
şartı aranıyor.
Sınavı kazananların 
listesi www.kultur- 
turizm.gov.tr 
adresinde ilan 
edilecek.

ABD’de köpek 
yaralamaya 

9 yıl hapis cezası

ABD’de bir köpeği bıçakla yaralayan kişi 9 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı.
Los Angeles'ta bir mahkeme, Kasım 2005'te 
yeğeninin 2 yaşındaki Alman çoban köpeğini 
başından bıçakla yaralayan 31 yaşındaki 
Hugo Vargas'ı 9 yıl hapse mahkum etti. 
Köpeğin ölmediği, cezanın hayvanlara kötü 
muamele edenlerle ilgili yasalar 
çerçevesinde verildiği belirtildi.

kulturturizm.gov.tr
http://www.kultur-turizm.gov.tr
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SSK’dan emeklilere 
sahte kurye uyarısı

Kontenjanlar boş kaldı

SSK Başkanvekili 
Özkan Dalbay, 
SSK emeklilerinin, 
evlerine gelerek 
maaşlarını hemen 
alabilmeleri için 
40 YTL kargo ücreti 
ödemeleri gerektiğini 
söyleyen kişilere 
itibar edilmemesini 
isteyerek, "SSK’nın 
resmi evrakı kargoyla 
değil, posta yoluyla 
iadelitaahhütlü olarak 
gönderiliyor" dedi. 
Dalbay, bazı basın- 
yayın organlarında 
yer alan haberler 
üzerine yaptığı 

açıklamada, İzmir'de 
kendilerini kurye 
olarak tanıtan kötü 
niyetli kişilerin SSK 
emeklilerinin 
evlerine gidip, resmi 
evrak görünümü 
sağladıkları kartları 
gösterdiklerini ifade 
etti.
Bu kişilerin, emeklilere, 
"maaşlarını hemen ala
bileceklerini, ancak 40 
YTL kargo ücreti 
ödemeleri gerektiğini" 
söylediklerini bildiren 
Dalbay, emeklilerden 
bu kişilere itibar 
etmemelerini istedi.

Ortaöğretim 
Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) 1. yerleştirme 
işlemleri sonucun
da, tercih yapan 
512 bin 811 
öğrenciden 194 bin 
*195’1 okullara 
yerleştirildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, bakan
lığın internet site
sine konulan 
OKS 1. yerleştirme 
sonuçlarına ilişkin 
değerlendirmelerin 
yer aldığı bir 
açıklama yaptı. 
Açıklamaya göre, 
725 bin 652 adayın 
tercih yapmaya hak 
kazandığı sınav 
sonunda, bu 
adaylardan 212 bin 
841 ’i tercih hakkını 
kullanmadı, 512 
bin 811 aday 
tercih yaptı. 
Yerleştirme 
sonuçlarına göre, 
194 bin 195 aday 
asil olarak kazandı, 
13 bin 438 öğrenci 
ise mülakata girme

hakkı elde etti. Okul 
türlerine göre fen 
liseleri ve sosyal 
bilimler liselerine 
ayrılan 5 bin 784 ve 
Anadolu liselerine 
ayrılan 100 bin 
198 kontenjanın 
tamamı doldu.
Erkek Teknik 
Öğretim Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Anadolu teknik ve 
Anadolu meslek 
liselerine ayrılan 21 
bin 539 kontenjana 
20 bin 705 öğrenci 
asil olarak yerleşti 
rildi, bu okullar için 
834 öğrenci mülakat 
hakkı kazandı.
Kız Teknik Öğretimi 
Genel Müdürlüğü'ne 
bağlı Anadolu teknik 
ve Anadolu kız 

meslek liselerine 
ayrılan 16 bin 903 
kontenjana 11 bin 
849 öğrenci asil 
olarak girmeye hak 
kazandı. Bu okullar 
için 4 bin 54 öğrenci 
mülakat hakkı 
kazandı.
Ticaret Turizm 
Öğretimi Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
okulların 20 bin 94 
olan kontenjanının 
11 bin 544'üne aday
lar yerleşirken, 
8 bin 550 aday bu 
okullar için mülakat 
hakkı elde etti.
Anadolu öğretmen 
liselerine ayrılan 14 
bin 220 kontenjanın 
tamamı doldu. 
Anadolu imam hatip 
liselerinin 16 bin 110 

kontenjanının 15 
bin 778'i dolarken, 
332 kontenjan boş 
kaldı. Sınava giren 
ve tercih yapan 4 
bin 289 öğrenci özel 
fen liselerine yer
leştirildi. Özel fen 
liselerinde bin 1 
kontenjan ise dol
madı. Sağlık meslek 
liselerine 8 bin 724, 
diğer bakanlıklara 
bağlı meslek liseler
ine 150 öğrenci yer
leşti. Bu okullarda 
boş kontenjan 
kalmadı.
Özel liselerin ise 8 
bin 597 olan konten- 
janının sadece bin 
955'ine yerleştirme 
yapıldı. Özel lisel- > 
erde 6 bin 642 kon- * 
tenjan ise boş kaldı. 
Sonuçlara göre, 
Türkiye genelindeki 
ortaöğretim kurulu
larına 194 bin 195 
aday asil olarak yer
leştirildi. 13 bin 438 
aday ise mülakat 
hakkı kazandı. Tüm 
okullarda toplam 7 
bin 975 kontenjan 9 
boş kaldı.

VoillanfulukayaD0GALGAZ ısı SANı
HÜSEYİN ÜLÜKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

V

GEMLİK ANA BAYİİ

/toa.sıcaUsu» 
kortro' cihaztannoa

► DOĞALGAZ 
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 
► RADYATÖR 

I ► SPLİT KLİMALAR
► DOĞALGAZ 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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_____İŞTESONUÇ
II CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİNİ 

KAZANANLAR

ORHANGAZİ ANADOLU I
LİSESİNİ KAZANANLAR 1

HÜSNÜ ŞENER 
(Çanakkale Fen Lisesi)

SERGEN SARAÇOĞLU 
SEZER CANSU

VOLKAN AKDAĞ 
ZEYNEP ÖZBOSTANLAR

AYSUN DURAN 
ECEM YAVUZ

ALİ ÖMER KAYA 
(Kocaeli Fen Lisesi)

BARIŞ KOLOTİLİNA 
ESRA BAYINDIR

AYDAN DEMİR 
Y.YASEMİN ÖZÇELİK

GİZEM GÜRLE 
METİN YURTSEVER

UMUT KILIK 
(Özel Tan Fen Lisesi)

MERVE DURAN 
ALİCAN ÖZKAN

TUNAHANKAYA 
BERK YILMAZ

GÜLŞAH GÜR
GÜLŞAH EKER

H. EMRE DENİZERİ 
(Yalova And. Öğrt. Lis.)

BURCU APAYDIN 
ALPER AŞIK

GÖKÇE GÖKDENİZ 
ÇAĞRI BOYALIKLI

KÜBRA KURT 
MERT SEZGİN

C. SABRI GEVİNÇ 
(Y. Emre And. Öğrt. Lis.)

A.FARUKALP 
BETÜL ALTIN

İSMAİL BOZKURT 
TUĞÇEAYPEK

ORKUN TANRIVERDİ 
AYŞENUR TUNALI 
BÜŞRA UÇAR_________

SENA BONCUK 
(Bursa Anadolu Lisesi)

AYGÜN ÇAMLICA 
SEDA KARAASLAN

ONUR YÜCEER 
EZGİ SARIGİL

İZNİK ANADOLU 
LİSESİNİ KAZANANLAR

ÖMERCAN SİVRİ 
(Milli Piyango And. Lis.)

KADRİ KALDIRIM 
DİLANSU KAHRAMAN

CANSU DUMAN 
MESUT BAYKAN

AYŞE AYDEMİR 
OĞUZHAN KAYA

SERAY TÜRE
(Ulubatlı Haşan And. Lis)

CEM İŞLEK 
E.DİLDARTUAÇ

S.EYLÜL YURDAKUL 
ENGİN DİNÇ

RASİM METE 
SÜMEYYE GÜNERİ

TUGAY KARAATA
(Ulubatlı Haşan And. Lis.)

İZZET DİNÇER 
AYŞİN ARSLAN

ESRA KILIÇ 
AYŞE ÖZ

ORHANELİ TÜRKAN-SAİT 
YILMAZ AND. L

K. YÜCEL ŞAŞMAZ 
(Bursa Anadolu Erkek Lis.)

ANIL DORU 
ELÇİN ARIDİL

ERDEM CERRAH 
DİLER ÖZDEMİR 
SÜLEYMAN GÜNDOĞDU

UFUK ARACI 
ESER DERİN 
ERTUĞRUL ASLAN

AYRICA
TOPLAM 32 KİŞİDE AND. TEK. - AND. MES. AND. TİC. MES. - SAĞ. MES. - END. MESLEK LİSELERİNİ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KAZANMIŞLARDIR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ OKS SEVİYE TESBİT SINAVI

KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
Eski Pazar Caddesi Ahmet Semiz İş Merkezi No : 6 Kat: 2/3 

; Tel: 514 68 00 - 514 32 84 - 514 75 57
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Giysilerinizin öınriiniı uzatmak için
Tekstil ürünlerinin 
üzerindeki teknik 
etiketlerin dikkate 
alınmamasının, bu 
ürünlerin ekonomik 
ömrünün kısalması
na, dolayısıyla 
ekonomik kayba 
neden olduğu 
belirtildi.
Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) 
Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi 
Tekstil Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Yasemin Korkmaz, 
tekstil ürünleri için 
yapılan harcamanın 
ailelerin giderleri 
arasında önemli yer 
tuttuğunu vurgula
yarak, teknik 
etiketlere uyularak 
bu harcamalardan 
tasarruf sağlanabile
ceğini belirtti.
Tekstil ürünleri içinde 
önemli yer tutan 
giysiler üzerindeki 
teknik etiketlerin bu 
ürünlerin kullanım 
kılavuzları olduğuna 
dikkati çeken 
Korkmaz, "Paramızı 
vererek aldığımız 
giysilerimizi daha 
kaliteli bir halde ve 
daha uzun süreli 
kullanabilmemiz 
için bû etiketlerin 
anlamını bilmeli, 
bu etiketlerdeki 
uyarıları dikkate 
almalıyız" dedi. 
Yasemin Korkmaz, 
insanların günlük 
yaşamlarında kul
landıkları giysilerin

çok farklı özelliklere 
sahip olduğunu ve 
bu ürünlerin yıkama, 
kurutma, ütüleme 
gibi uygulamalara 
dayanıklılığının çok 
farklı olduğunu ifade 
ederek, şöyle konuş
tu: "Çok beğendiğiniz 
ve aile bütçesinden 
ayırdığınız parayla 
satın aldığınız ve çok 
hoşunuza giden bir 
giysiyi, teknik etike
tine dikkat etmemeniz 
halinde ilk yıkama, 
kurutma, ütüleme ya 
da bir başka uygula
mayla kaybetme 
riskiniz olduğunu 
bilmelisiniz. Böylesi 
tatsız bir olayla 
karşılaşmamak için 
giysiler üzerindeki 
teknik etiketlerde 
bulunan sembollerin 
anlamının bilinmesi 
gerekiyor. Giysilerin 
üzerlerindeki teknik 
etiketlerin dikkate 
alınmamasından yal
nızca aileler zarar 

görmüyor. Satın 
alındıktan kısa süre 
sonra kullanılamaz 
hale gelen, başka 
amaçlar için kul
lanılan ya da çöpe 
atılan giysiler 
nedeniyle ülke 
ekonomisi de kayba 
uğruyor. Giysilerin 
tüketimi çok yoğun 
ürünler arasında 
olması nedeniyle 
uğranılan ekonomik 
kaybın boyutu da çok 
büyük." 
Korkmaz, tekstil fir
maları başta olmak 
üzere basın ve yayın 
kuruluşlarının, 
faaliyetleri nedeniyle 
kadın ve genç kızlara 
yakın olan sivil 
toplum örgütlerinin, 
tekstil ürünleri 
üzerindeki teknik 
etiketlere ilişkin 
toplumun bil
gilendirilmesine 
katkıda bulunmaları 
gerektiğini sözlerine 
ekledi.

Sil ÇİZİYORUM

Türkiye’deki boşanma nedenleri
Türkiye'deki boşanma 
nedenlerinin en başın
da geçimsizlik 
geliyor... Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü veri
lerinden derleten bil
gilere göre, 2004 yılın
da toplam 88 bin 357 
çift boşandı.
Söz konusu yılda 
geçimsizlik nedeniyle 
boşanan çift sayısı 87 
bin 454 olarak kayıt
lara geçti. Geçimsizlik 
nedeniyle 2004 yılın
daki boşanma sayısı 
aylara göre şöyle: 
AYLAR BOŞANMA 
SAYILARI
Ocak 6.656

Şubat 6.035 
Mart 8.260 
Nisan 7.995 
Mayış 7.908 
Haziran 8.937 
Temmuz 7.040 
Ağustos 1.483 
Eylül 10.835 
Ekim 6.554 
Kasım 7.405
Aralık 8.346 
KADININ EŞİNİ 
ALDATMASI 
NEDENİYLE 
BOŞANMA SAYISI 
DAHA FAZLA 
Kadın ve erkeğin bir
birlerini aldatmaları 
durumuna göre 
boşanmalara bakıl 
dığında ise 2004 yılın

da kadının eşini aldat
ması nedeniyle 52, 1
erkeğin eşini aldat-. <
ması nedeniyle 15 
boşanma gerçekleştiği * 
görüldü. *
DİĞER BOŞANMA 
NEDENLERİ 
İstatistiklere göre 
diğer boşanma neden
leri ve sayıları şu şek
ilde kayıtlara geçti: 
Uyumsuzluk 198, 
erkeğin akıl hastalığı 
4, kadının akıl 
hastalığı 12, erkeğe 
eziyet ve cana kast 8, 
kadına eziyet ve cana 
kast 11, evlilik feshi 4, 
evlilik iptali 3, diğer 1 
evlilik bitimi 443 s

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve 
ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

6 Ağustos 2006 Pazar günü 
10.oo -19.oo saatleri arası 

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve ATICILIK İHTİSAS 
KULÜBÜ’müzün düzenlemiş olduğu 

TRAP, TEK KURŞUN, KOŞAR DOMUZ TABANCA 
Atış müsabakalarına tüm Gemlik halkı davetlidir. 

İsmail Hakkı Dursun - Kulüp Başkanı 
RVRICR SÜRPRİZ H€DİV€L€R

Atış Yapılacak Yer: Umurbey Atış Poligonu 
Aytepe üstü Umurbey / GEMLİK

Bilgi için Tel: 0.532 616 97 47 - 0.533 253 06 56

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

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi 11

C Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM: (0.542) 726 18 23

f
I
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Kulak kiri geçici işitme 
kaybına yol açabilir

SBiece9' birlikte kazamlıt

Kulak kirinin geçici 
işitme kaybına 
neden olabileceğini 
belirtildi.
Konuyla ilgili bilgiler 
veren Antalya'nın 
Korkuteli İlçe Devlet 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz (KBB) 
Uzmanı Dr. Haşan 
Karataş, kulak 
kirinin kulak kanalını 
tamamen doldurup 
işitme azlığına, 
kulak çınlamasına 
hatta bazen kulak 
ağrısına neden ola
bildiğini belirtti. 
Bu belirtilerin 
görüldüğü takdirde 
mutlaka bir KBB 
uzmanına gidilmesi 
gerektiğini kaydeden 
Karataş, "Aksi 
takdirde kulak 
enfeksiyonuna 
dönüşebilir. Kulak 
temizliğinin yanlış 
şekillerde yapıl
masından dolayı 
kulak kırı oluşabılı 
yor. Normalde kulak 
yolunda oluşan kir, 
dış kulak yolundan 
dışarıya doğru atılır. 
Ancak dış kulak yol
unun darlığı ve aşırı 
kıllanma kulak kirine 
neden olabilir.
Kulağımız; pamuklu 
kulak temizleyicisi, 
tokalar, bükülmüş 
kağıt parçaları gibi

maddelerle karıştın 
lırsa kolayca zarar 
görebilir. Ayrıca, bu 
gibi şeyler genellikle 
problemi çözmez, 
kiri çıkarmaz ancak 
kanalı zedeler" 
diye konuştu, 
ilçede Devlet 
Hastanesi'nde kulak 
kirinin temizlen
mesinde birkaç 
tekniğin kul
lanıldığının altını 
çizen Karataş, "Bu 
tetkiklerde küretle 
mekanik olarak 
çıkarma, kulak lavajı 
ve aspirasyon gibi 
çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. 
Eğer, kulak lavajı 
yapılacaksa mutlaka 
kulak kirini 
yumuşatan bir 
madde kullanmak 
gerekir. Örneğin 
kulak kiri, gliserinin 
birkaç gün kullanıl
masından sonra, 
kulağın yıkanmasıy
la ya da aspirasyon- 
la çıkarılabilir. 
Hastanın kulak 
zarında delik veya 
sürekli kulak akıntısı 
olmadığından emin 
olunmalıdır. Eğer 
böyle bir durum 
varsa yıkama 
yapılmamalıdır" 
şeklinde 
konuştu.

NÖBETÇİ ECZANE

BURSA

İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarıtaş (OKS): 22315 15
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713 53 51

Gemlik (OKS): 514 00 10 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (ÖSS) 512 34 34
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

29 Temmuz 2006 Cumartesi 
ENGİN ECZANESİ

30 Temmuz 2006 Pazar 
ONUR ECZANESİ
__________ GEMLIKIN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
■■■■■■ GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2505 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’sl ve Bursa 3. sü olmuştur.

DERSANELERİ kültür koleji
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı... 
(IZfîY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 

farklı öneriler ve mutfak keyfi için 
tek adres: UZAY MUTFAK

MoEİERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kİİÇÜİİ AyRINTISINtİA bilfi kEN(IİNİ (jÖSTEREN 

lalİTElİ MaIzEMESİ, EkoNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAjİARiyİA, 
EvlER UZAY MANZARASINA kAVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK,..
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / B Gemlik / BURSA T€L: 514 59 79



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

4.
5.
6.

SINIF 
SINIF 
SINIF

SINIFLAR 
ANA SINIFI 
1.SINIF 
2. SINIF 
3. SINIFAYKENT

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,
Arorn i en Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Um ur bey Pasabahçeler 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 

I YILI ÜCRETLERİMİZ
FİYAT
3.300 YTL
4.000 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

31 Temmuz 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
BİR GÜNDE 

DAVETİYENİZ HAZIR 
Yüzlerce çeşit hem ucuz, hem kaliteli 
Tel : 513 96 83 
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

73 Nolu S.S. Güzel Gemlik Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri iddialı konuştu

'faelin en iyisini vereceğiz
“Parasını verdik.

yol nerede?”

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Deniz otobüsü
Pazar günleri benim-izin günüm sayılır.
Çünkü gazetedeki büroma yazımı yazmak için 

geliyorum.
Dün akşam saatlerinde benim küçük Özgür ile 

Kumla'da küçük bir gezi yaptık.
Kumla sezonun en kalabalık günlerini yaşıyor.
Havanın sıcak olması nedeniyle Bursa ve 

çevresinden gelenlerin akınına uğramıştı 
sahiller.Yolcuların dönüş sıkıntısı çekiyor.

Bursa’ya giden Büyükşehir Belediye Otobüsü 
balık istifi gibiydi.

En az 150 kişi ile Bursa'ya gittiğini sanıyorum.
Gezi sırasında öylesine bir Kumla İskelesi'ne 

uğradım.
Kalabalık vardı. Önce nedenini anlayamadım 

Kalabalık gemi bekleyen İstanbul yolcusuymuş.
Pazar günü İstanbul'a gidecekler, Gemlik’ten 

saat 19.oo da hareket eden İDO Deniz Otobüsü, 
Kumla yolcularını alıp, Armutlu üzerinden İstan
bul’a varıyor.

Kumla iskelesi karma karışık.
Gemi Ğemlik'ten yolcusuz geldi sandım. 

Kumla yolcuları bir anda gemiyi doldurdu. El sal
layanlar, ağlayanlar, itişenler, kakışanlar bir çurcu- 
na ki sormayın...

Deniz otobüsü Gemlik’e pek yolcu getirmediği 
gibi Gemlikli Deniz Otobüsü ile İstanbul’a gitmi 
yor. Bu yolcu sayısından belli.

Tercih, ya otobüsler ile. ya da Yalova 
üzerinden gemilerle oluyor.

Pazar günleri Kumla’ya konan seferler, istan- 
bullu'ya büyük hizmet veriyor. Yolcular, hizmetten 
memnun. Yalnız, İskele yolcu iskelesi gibi değil. 
Biraz düzen vermek gerekir.

BURULAŞ ile anlaşmaya varan 73 Nolu S.S. Güzel 
Gemlik Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi üyeleri iddialı konuştu. Kooperatif ikin
ci Başkanı Fatih Keke, Gemlik halkına en iyi 
hizmeti verebilmek için çaba göstereceklerini, yıl
başından sonra Gemlik Bursa arasında minibüs 
taşımacılığının tarihe karışacağının söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Faruk Çelik; “Ağzımızın tadı kaçtı”* 
AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik, İsrail'in Lüb 
nan ve Filistin'de gerçekleştirdiği askeri operas 
yontar karşısında hükümetlerinin tavrını, duruşun- 
dan anlamanın mümkün olduğunu söyledi. 6’da 

Çarşı Camii gündemden düşmüyor 
MHP ilçe yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, Çar
şı Camiinin yetersizliğini hiç kimsenin duyma 
dığı, özellikle Cuma ve Bayram namazları ile 
Kandil gecelerinde trafiği kapayan kalabalıkların 
ilgililer ve iktidar mensupları tarafından görülme 
diği kanaatinde olduklarını belirttiler. Sayfa 4’de

Kurşunlu Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli 
evler sakinleri yol katılım bedellerini ödemelerine 
rağmen yapılmayan yolları için Belediyeye tepki 
gösteriyorlar. Elif ESMEN’in haberi sayfa 2’de

Esnaftan vasava tepki

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) Başka 
nı Arif Tak, asgari ücretin altında gelir beyan eden 
küçük esnafı, 2007 yılında zorunlu emeklilik kapsa 
mından çıkaracak olan Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu'na tepki gösterdi. 5’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AVCILIK VE ATICILIK...
Çifteyi kapan avlaklara, meralara, göllere 

koşunca; doğal denge bozulmaz mı?
Keklik, çulluk, sığırcık, karabakal, yaban 

ördeği ve tavşanın nesli tükendi.
Ayı, domuz, kurt, tilki gibi yabani hayvan

lar da yöremizde kalmamış bir durumda. O 
nedenle tertiplenen av partilerinden çoğu 
kez eli boş dönülüyor.

Av tutkusunu güdüleyen atıcılıktır. Hedefi 
vurma özlemidir. Bir avcı için en övünüle
cek hal, çok avlamak, attığını vurmak, 
keskin nişancılığını bu suretle kanıtlamak. 
Ününün yaygınlaşmasını sağlamak.

Günümüzdeki av eski zamanlarda olduğu 
gibi açlığı gidermek, çoluk çocuğun rızkını 
tenlin etmek için yapılmıyor.

Dedik ya. Attığını vurmakla dikkat çek
mek.

Bence atıcılık merakı kişi için avlanmayı 
zaruri kılmaktadır. Atış poligonu olmazsa ne 
yapacak avcı ve av meraklıları, tabii olarak 
doğada avlanacak.

Avcılık, ata sporudur. Esasında bir doğa 
sporu. Bedensel hareket, tırmanma, 
stresten uzak bir yaşam demektir avcılık.

Avcı temiz kalpli, temiz ahlaklı insandır. 
Genellikle içkiden uzaktır avcı. Kumar 
bilmez. Dedikodu yapmaz. Sohbeti av üze 
rinedir. Genellikle vurduklarını söyler 
övünür, kaçırdıklarını söyler, yerinir. Aşırı 
övünç ve abartı söz konusu olunca 
arkadaşlarından biri lokaldeki çanı çalar. 
Yani "Atma kardeşim din kardeşiyiz" denir 
adeta.

Peki böylesi ahlaklı, merhametli insanlar 
nasıl hayvanlara kıyabilir denilebilir.

İlçede bir atış poligonu olmadığından.
Atış poligonu olsa, bir çok kişi isabetli 

atış yapmayı öğrenecek. Yeteneğini düzen
lenecek yarışmalarda kanıtlayacak. Alacağı 
derecelerle yurt içinde ve dışında ünlü bir 
sporcu olabilecek, avlaklarda, meralarda, 
göllerde hayvansal varhklar.artacak. 
Bitkisel örtüler de korunacak. Bu gerçekleri 
gören, bu inanç ve düşünceleri taşıyan 
Umurbey Belediye Başkanı Sayın Fatih 
GÜLER, beldesinde bir atış poligonunu 
özellikle Umurbey gençliğine ve av merak
lılarına armağan etmiş. Bu hizmeti için 
Sayın Fatih GÜLER'i ve kendisine destek 
olan tüm yetkilileri ve hizmeti geçenleri kut
larım.

Umurbey Avcılar Derneği de bu tesisi 6 
Ağustos günü Gemlik Avcılık ve Atıcılık İhti
sas Derneği'ne tahsis etmiş.

6 Ağustos 2006 Pazar günü 10.00-19.00 
saatleri arası yapılacak olan TRAP, TEK 
KURŞUN, KOŞAR DOMUZ tabanca atış 
müsabakaları için Gemlik Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Derneği tüm Gemliklileri davet edi 
yor.

Benim dışarıdan gözlemlerimi bizzat 
görüp yaşayan ve doğal varlıkları korumak 
inancıyla bir ilki başlatan Gemlik Avcılık ve 
Atıcılık İhtisas Derneği başkanı değerli dos
tum Sayın İSMAİL HAKKI DURSUN ve 
dernek yöneticilerini kutluyorum.

Müsabıklara da şimdiden başarılar diliyo
rum.

Yetişecek nice keskin nişancı oğul ve 
kızlarımızın, Gemlik' in adını ağabey ve 
ablaları HAKAN MİNARE ve DİLARA 
MİNARE gibi duyurmalarını, onlar gibi y 
Türkiye ve dünya çapında dereceler elde 
etmelerini diliyorum.

Gemlik'in bundan sonra bir atış poligo
nuna sahip olmasını yetkililerden bekliyo
rum.

Kurşunlu Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçelievler 
sakinleri yol katılım bedellerini ödemelerine rağmen 

yapılmayan yolları için Belediyeye tepki gösteriyorlar.
Elif ESMEN
Kurşunlu Beldesi 
Cumhuriyet Mahallesi 
Bahçelievler sakinleri 
toz toprak içinde 
yaşadıkları yollarının 
seçim öncesi ve 
sonrasında Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir tarafından 
en kısa zamanda 
yapılacağı sözünün 
verilmesine 
rağmen halen 
yapılmamış olmasına 
tepki göstererek, 
"Zamanın parasıyla 
ödediğimiz 400'er 
milyon lira yol katılım 
bedelleri nereye 
harcandı? Defalarca 
belediyeye gittik. 
Muhatap bulamadık. 
Yazın toz toprak 
içinde kışın ise 
çamurdan zor durum
da kalıyoruz. Köylü 
boyalı ayakkabıyla 
gezerken bizler ’ 
belimize kadar çamur 
içindeyiz. Geçtiğimiz 
günlerde yağan 
yağmur nedeniyle 
bırakın yağmur 
sularını çamurdan 
eşyalarımız kullanıl
maz hale geldi. 
Başkana derdimizi 
söylemeye git
tiğimizde başkan

Kurşunlu Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçelievler sakinleri ödedikleri 
yol katılım paylarının kendi toprak yol olan sokakları nın yapımı yerine 

sahil yollarının yapımına harcandığını iddia ettiler
bizi ere evlere 
giremiyorsanız 
boşaltın gibi kabul 
edilemeyecek sözler 
sarf etti" şeklinde 
konuştular.
Yazlık için Kurşunlu 
yu tercih ettiklerini 
belirten Bahçelievler 
sakinleri sıkıntılarının 
yalnızca bozuk olan 
yollarla kalmadığını 
dile getirerek, en 

buyuk sorunlarından 
bir tanesinin de 
içme suyu olduğunu 
ifade ettiler.
Kurşunlu'nun 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bağlanmasıyla birlik
te sularının halen 
içilemez durumda 
olduğunu belirtir
lerken, "Yüksek 
miktarda su ücreti 
ödediğimiz halde 
damacana ile su 
alarak içme suyu 
ihtiyacını karşılamaya 
çalışıyoruz.
Bizler şahsi 
temizliğimizi bile 
musluktan akan 
suyla gideremezken 
ödediğimiz su 
faturaları hiç de 
adil değil" dediler. 
ÖDENEN PARALAR 
SAHİLE GİTTİ 
Kurşunlu Beldesi 
Cumhuriyet

Mahallesi 
Bahçelievler sakinleri 
ödedikleri yol katılım 
paylarının kendi 
toprak yol olan 
sokaklarının 
yapımı yerine sahil 
yollarının yapımına 
harcandığını iddia 
ederek, Belediye 
Başkanından 
yollarının yapıl
masını istediler. 
Bahçelievler sakin
leri, "Bizler tatile 
mi geliyoruz, çile 
çekmeye mi geliyoruz 
anlayamadık. 
Sokağımızdan bir 
araç geçtiğinde 
kalkan toz evlerimize 
giriyor. Temizlik yap
maktan bıktık. Çoluk 
çocuğumuz tozun 
toprağın içinde 
ziyan oluyor.
Kışın oturanlar için 
ise başka bir çile. 
Çamur olan yollardan 
geçerek evlere 
ulaşmak için büyük 
çaba sarf ediliyor.
Çoğu zaman 
yollarda oluşan 
gölcükler vidanjörler 
yardımıyla çekiliyor. 
Belediye başkanına 
sesleniyoruz.
Biran önce 
yollarımızın 
yapılmasını istiyoruz. * 
Yapmayacaksanız 
ödediğimiz paralar 
nereye gitti 
onun açıklamasını 
bizlere yapın " 
şeklinde konuştular.
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73 Nolu S.S. Güzel Gemlik Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri iddialı konuştu

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa-Gemlik arası 
yolcu taşıma ihalesi
ni elinde bulunduran 
Büyükşehir 
Belediyesi Toplu 
Taşıma Şirketi BURU- 
LAŞ ile anlaşmaya 
varan 73 Nolu S.S. 
Güzel Gemlik Otobüs 
ve Minibüsçüler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi üyeleri 
iddialı konuştu. 
Bir ay sonra yeni 
otobüslerle Bursa- 
Gemlik arasında 
yolcu taşımaya 
başlayacaklarını 
duyuran kooperatif 
ikinci Başkanı Fatih 
Keke, Gemlik halkına 
en iyi hizmeti verebil 
mek için çaba göste 
receklerini söyledi. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu imzalanan pro
tokolün 5+2 yıllık 
olduğunu açıklayan 
Fatih Keke, BURU- 
LAŞ yetkililerinden 
yılbaşına kadar süre 
aldıklarını ancak 
kooperatif olarak 
bir ay sonra Bursa- 
Gemlik hattında 
Büyükşehirin oto
büsünün şu an kul
landığı güzergah 
üzerinde taşımacılığa 
başlayacaklarını 
duyurdu.
OTOBÜSLER 
90 KİŞİLİK OLACAK 
Gemlik Bursa 
hattında 12 otobüsle 
Terminale girmeden 
yapılacak yolcu

taşımacılığının 
Büyükşehir’in 
belirlediği 9 metrelik 
ve 90 kişi kapasiteli 
otobüslerle yapıla
cağını bildiren Keke, 
otobüs saatlerinin 
Büyükşehir tarafın
dan belirleneceğini 
ve kesinlikle Bursa 
içinde kullanılan 
BuKart sistemiyle 
olacağını söyledi. 
ŞEHİR İÇİ 
YILBAŞINDA 
Gemlik şehir içi 
yolcu taşımacılığı 
için yılbaşını bek
lediklerini söyleyen 
Fatih Keke, şehir içi 
için daha büyük olan 
10 metrelik 27 araç 
düşündüklerini ancak 
yapılan denemede 
yolların dar ve kötü 
olması nedeniyle vaz 
geçerek yine 9 metre
lik ve 90 kişi kapa
siteli araçları 
kullanmaya karar 
verdikleri söyledi. 
Gemlik Bursa 

arasında minibüs 
taşımacılığının yıl
başından sonra 
tarihe karışacağının 
altını çizen Keke, 
"4 Minibüsçü bir 
olup bir büyük oto
büs alacak. Bunun 
yanında sadece 
belirli minibüsü 
Gemlik Yalova 
hattında 
kullanmak üzere 
elimizde tutacağız. 
Terminal bağlantısı 
olmayacağı için 
Gemlik Bursa arası 
yolcu taşımacılığında 
en iyi hizmeti vere
ceğimizden kimsenin 
kuşkusu olmasın" 
şeklinde konuştu. 
BİLET ÜCRETİNİ 
HİKMET ŞAHİN 
BELİRLEYECEK 
Gemlik-Bursa arası 
yolcu taşıma ücreti 
içinde açıklamada 
bulunan Fatih 
Keke, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 

yurt dışından 
dönmesinin 
ardından fiyatların 
belirleneceğini ve 
açıklamayı da 
kendisinin 
yapacağını söyledi. 
BÜYÜKŞEHİR 
OTOBÜSÜ 
KALKACAK 
Gemlik-Bursa 
hattında yolcu 
taşıma işinin yıl
başından sonra 
tamamen kooperat
ifin denetiminde 
yapılacağını duyuran 
Fatih Keke, belir
lenen tarihten 
itibaren Büyükşehir 
otobüsünün 
Gemlik seferinin 
de kaldırılacağını 
söyledi.
Keke, ayrıca 
Büyükşehir 
tarafından açıklanan 
Gemlik'e 6 otobüs 
seferinin ise 
yapılan anlaşma 
sonunda iptal 
edildiğini bildirdi. 
Keke, Gemlik- 
Bursa arasında 
çalışacak 
otobüslerin 
saatlerinin yine 
Büyükşehir tarafın
dan belirleneceğini 
ve Gemlik'te 
kurulacak 
merkezden 
denetimlerle 
yapılacak otobüs 
kalkışlarında para 
kullanılmayarak 
kesinlikle BuKart 
sisteminin geçerli 
olacağını duyurdu.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

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

Yazı YORUM

Ağlamak daima iyidir!...
Son günlerde seyrediyoruz, adını son

radan öğrendiğim küçük, 4 yaşında bir kız 
çocuğu Suğra Bal, İstiklal Marşı’mızı o 
kadar heyecanla, hem de on kıtasını ezbere 
okuyor ki dinlerken ister istemez insanın 
tüyleri diken diken oluyor..

Hatta geçen hafta Suğra Bal bir toplantı
da İstiklal Marşı’mızı okuyunca hükümet 
üyelerinin ağlamasına şaşırdım.

Başbakan Erdoğan’ın kucağına aldığı 
Suğra hiç heyecanlanmadığını, enerjisinin 
sırrının “Okurken Atatürk ve şehitlerimiz 
gözümün önüne geliyor” diye açıklaması 
da beni bir kere daha şaşırttı..

Ama benim asıl dikkatimi çeken şey 
Suğra’nın okuması değil, hükümet 
üyelerinin başta Başbakanın ağlamaları..!..

Biliyorsunuz ayni hükümet üyeleri, 
dualar okuyan, küçük bedenlerini saran o 
kapalı kıyafetlerle insanlara şirin gözük- 
türülmeye çalışan kız çocuklarına da 
ağlamışlardı.

Bunlar her şeye ağlıyor...
Ama asıl, ülkenin her yönden ezilen, 

işsiz, aşsız vatandaşlarının halini gördük
leri halde ağlamayan, onun için akıtacak 
göz yaşı bulamamaları bana daha da ilginç 
geliyor..

Küçük Suğra’nın okurken, gerçek olan 
duygusallığına mı ağladılar ?..

Yoksa “İstiklal Marşı’nın bu kadar derin 
ve geniş anlamı varmış, biz bunu şimdiye 
kadar anlayamamışız, tuh be mi dediler 
acaba ?

Gerçekten Suğra’nın “İstiklal Marşımızı - 
Bayrak şiirini okurken, “Atatürk ve şehitler 
gözümün önüne geliyor” açıklaması mı 
ağlattı ?

Bu ülkeyi kurmak için Atatürk ve 
arkadaşlarının, şehitlerin var olduğunu 
yeni yeni anlamının farkına varmanın 
utancıyla mı ağladılar ?...

Yoksa bu milletin bir onuru olduğunu, 
Avrupa birliğine girmek için, Amerika’ya 
yardım için bunun harcanmayacaklarının 
farkına yeni vardıkları (farkında olduklarını 
zannetmiyorum.) için mi ağladılar ?..

Suğra’ya böyle yüce değerlen aşılayan 
ailesini, bu şiirleri ezberleten ablalarını 
kutlarım..

Küçük Suğra’yı kanal kanal dolaştırıp, 
televizyon süsü yapmasınlar.

Eğitimine önem verip genç 
Cumhuriyetin Atatürk’çü kızı yapsınlar.

Çünkü o yaşlar da çocuklara ne verir 
şeniz onu alırlar..

Bunu bildikleri için bir kesimde dinsel 
öğeler aşılamak için uğraşmakta, imam- 
hatip okulları çoğaltarak çocukların beyin
lerini yıkamaktadırlar.

Burada asıl soru şudur...
Türk toplumu şehitlerini yad eden,'bu 

vatanın bölünmez bütünlüğünü, ilim ve fen 
ışığında çalışarak, neye hizmet ettiğini iyi 
bilen bir gençlik mi yetiştirilecek?

Yoksa siyasi oyunlara alet edilecek, 
kafası hurafelerle doldurulmuş, medeniyet
ten uzak, koyun sürüsü gibi oy için oradan 
oraya sürüklenecek boş bir kalabalık mı 
yetiştirilecek..?

Zurnanın zırt dediği yer burasıdır...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Çarşı Camii gündemden düşmüyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'in meydanın* 
da yapılması düşü 
nülen ancak çeşitli 
nedenlerle engel
lenerek, siyâsilerin 
gündemine oturan 
çarşı camii yapımı ile 
ilgili MHP İlçe yöneti
mi yazılı basın 
açıklaması yaptı. 
Son yıllarda basına 
defalarca konu olan 
Çarşı Camiinin yeter
sizliğini hiç kimsenin 
duymadığı, özellikle 
Cuma ve Bayram 
namazları ile Kandil 
gecelerinde trafiği 
kapayan kalabalık
ların ilgililer ve iktidar 
mensupları tarafından 
görülmediği kanaa 
tinde olduklarını 
ancak regaip kandili 
akşamı İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin'in adeta 
"sesimi duyan yok 
mu?" şeklindeki 
yakarışını, tüm 
Gemlik halkının 
olduğu gibi 
MHP'lilerin de yüreği
ni dağladığını ifade 
eden İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
AK Parti ilçe yöneti
mini el altından cami 
derneği kurmakla 
suçladı.
MHP'nin ortağı m 

olduğu 57 nci 
hükümet zamanında, 
diğer koalisyon ortak
ları olan DSP ve 
ANAP ile yapılan gi 
rişimler sonucunda, 
Çarşı Camiinin mev
cut binasının yıkılarak 
yenisinin yapılması 
için Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nden 
yıllardır alınamayan 
izinlerin alındığını 
söyleyen Kayaoğlu, 
yaptığı açıklamada 
"Daha sonra caminin 
şekli konusunda 
kamuoyunda gerekli 
tartışmalar yapıldık
tan sonra, zamanın 
ilçe müftüsü Tahir 
Yemenoğlu tarafından 
Diyanet İşleri Başkan 
lığı İnşaat Dairesince 
projeleri çizilmişti. 
Çizilen bu proje, Bele 
diye Düğün Salonun 
da siyasi partilerin, 
muhtarların ve tüm 
sivil toplum kuruluş 
larının katıldığı bir 
toplantıda halkın 
beğenisine sunulmuş
tu. Bu projenin genel 
olarak tartışıldığı bir 
sırada Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
o zamanki Yeni Çarşı 
nın yıkılarak altının 
dükkan, üstünün de 
cami yapılması öne 
risini getirmesi üze

rine, çizilmiş olan 
proje kendiliğinden 
rafa kalkmıştı.
Yine kamuoyunun 
yakından bildiği gibi, 
bu gelişmelerden 
sonra AKP'nin kuru
cuları arasında yer 
alan Mehmet Turgut 
yerel seçimler 
öncesinde hiçbir 
Gemlikli Mimarın 
giremediği tartışmalı 
bir ihale sonucunda, 
yine hiç kimsenin 
göremediği bir proje 
çizdirmiş ve bunu 
seçim malzemesi 
olarak kullanmıştır. 
2004 yerel seçim- 

. lerinin hemen ardın
dan Ekim 2004 
toplantısında, meclis 
üyelerince hiçbir , 
hesap yapılmadan, 
adeta bir noktadan 
düğmeye basılmış 
çasına plan değişik

liğine gidilerek, cami 
yeri minibüs garajının 
olduğu adaya alındı. 
O günden bu yana 
istimlak yönünde 
hiçbir gelişme yaşan
mazken, yapılan 
tek şey, yerelde ve 
genelde iktidar olan 
AKP İlçe başkanlığın
ca, tüm Gemlik 
halkının maddi ve 
manevi katkılarıyla 
gerçekleşecek cami 
yapımı için, 
kamuoyunda konuşu
lan el altından cami 
derneği kurma çalış
maları olmuştur" 
dedi.
MÜFTÜ’NÜN 
YALVARMASI 
Aklıselim Gemlik 
halkına seslenerek, 
Regaip Kandili 
akşamı ilçe halkına 
yalvararak çağrıda 
bulunduğunu 

söyleyen İlçe 
Müftüsüne kulak ve 
rilmesini isteyen MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, "Bu sıkıntı 
İlçe Müftümüzden 
ziyade bizlerin sıkın
tısıdır. Bunu siyasete 
alet etme gibi bir 
gaflete düşmeden, 
tüm siyasiler ve tüm 
sivil toplum kuruluş 
lan elbirliği yaparak, 
İlçe Müftümüzün 
etrafında kenetlene 
rek, en kısa zamanda 
gerekli adımları ata- 
bilmeliyiz. Bu husus- 
ta, Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı olarak, 
üzerimize düşecek 
maddi ve manevi 
sorumluluğu almaya 
hazırız" dedi.
MİNİBÜSÇÜLER 
KAYBEDECEK 
Yine son günlerin 
önemli konularından 
biri olan Özel Halk 
Taşımacılığını yapan 
Kooperatifin 
Büyükşehir ile zorun
lu olarak anlaşmaları 
olduğunun altını 
çizen Kayaoğlu, 
esnafının (üzerinde 
Gemlik yazan) 109 
minibüs ve 20 halk 
otobüsüne sahip 
olduğunu belirterek, 
"Büyükşehir ile 

yapılan 5+2 yıllık 
anlaşmaya göre bu 
sayı 27 otobüs ile 
sınırlı kalacak ve 
yüzde 25 Büyükşe 
hir'e komisyon 
ödenecek. Yedi yıl 
sonrası ve 
minibüsçü esnafının 
bu 27 otobüste nasıl 
hak sahibi olacakları 
meçhul. S plaka krizi 
artarak devam 
ederken gelen bu 
haber geçimini insan 
taşımacılığından 
yapan esnafımızı 
derinden yaralamıştır. 
AKP hükümetinin bir 
gece yarısı operas 
yon uy la dahil ettiği 
Büyükşehir uygula
malarının, her geçen 
gün Gemlik imajını 
silmesine ve her 
geçen gün ilçemiz 
halkının gelir kayıp 
larına daha ne kadar J 
seyirci kalacağız.
Yerelde ve genelde 
iktidar olan Adalet 
ve Kalkınma 
Partisi’nin, dört 
yıllık icraatlarındaki 
adalet ve 
kalkınma anlayışını 
ve ilçemizdeki 
dört yıllık mevcut 
uygulamalarını da 
Gemlik halkının 
vicdanlarına havale 
ediyoruz" dedi.

t
î

SP'Iİ gençler Ülkü Ocagı’nı ziyaret elti

*
2

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
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 nf SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?

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

Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire
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
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

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

I
s

Saadet Partisi Gemlik 
İlçe Gençlik Kolları 
üyeleri, Gemlik Ülkü 
Ocağı Başkanı 
Osman Durdu'yu 
ziyaret ettiler. 
Ocak merkezinde 
yapılan ziyaret 
samimi bir havada 
gerçekleştirildi. 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu, ziyaret 
sırasında 
SP Gençlik 
Kolları Başkam 
Mustafa Derriir'e 
Alpaslan Türkeş'in 
anılarından 
oluşan Şahinlerin 
Dansı, H.Nihat 
Atsız'ın Bozkurtların 
Ölümü, Türk 
Milliyetçiliğinin 
Doğuşu ve Ziya 
Gökalp isimli 
Nevzat Köseoğlu'nun 
kitaplarını 
hediye etti.
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe

Sekreteri Ömer 
Kınık'ın da 
katıldığı ziyaret 
yaklaşık
2 saat sürerken,

ülkenin genel 
politikası ve 
gençlerin siyasette 
ki yeri konuları ' 
konuşuldu.

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 
ve Bursa Öğretmen Evi Kimlik Kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. BURAK BOZKURT
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Esnaftan yasaya tepki
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) Başkanı Arif Tak, 

asgari ücretin altında gelir beyan eden küçük esnafı, 2007 yılın
da zorunlu emeklilik kapsamından çıkaracak olan Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tepki gösterdi.

Çocuğa çarpan sürücü polise ateş açtı
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde, bisikletli bir çocuğa çarpan 

aracın sürücüsünü uyaran polis memuruna, araçtan inen 
şahıslardan biri tarafından ateş açıldı. Şans eseri polis 

yara almaktan kurtulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

BESOB Başkanı 
Arif Tak, 1 Ocak 
2007 tarihinde 
yürürlüğe girecek 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
ile asgari ücretin 
altında gelir beyan 
eden esnaf ve 
sanatkarların, zorun
lu emeklilik kap
samından çıkarıla
cağını anımsatarak, : 
bu yasanın 
değiştirilmesini 
beklediklerini 
söyledi.
Tak, yasanın aynı 
zamanda, emekli 
olup da işini 
devam ettiren- 
esnafa verilen 
yüzde 33'lük sosyal 
güvenlik destek 
birimi uygulamasını 
da kaldırdığını 
belirtti. Türkiye 
genelinde 400 bin

esnaf ve sanatkarın, 
zorunlu emeklilik 
kapsamından 
çıkarıldığını 
kaydeden Tak, 
"Asgari ücretin 
altında gelir 
beyan edilmesin 
diye esnafı kıskaca 
alan bu yasa, geliri 
ortada olan küçük 
çaplı işletmeciye 

büyük haksızlık 
doğuruyor.
Yürürlüğe girdiği 
an tepkilerin 
çoğalacağı bu 
yasa, 2007 yılı 
seçim dönemi 
olduğuna göre 
bir şekilde düzeltilir. 
Gerekirse, 
hukuki süreci de 
başlatırız" dedi.

Edinilen bilgiye göre 
olay, Kemalpaşa 
Mahallesi polis loj
manları önünde mey
dana geldi. Orhaniye 
Mahallesi'nde bir 
birahanede çalıştık
ları belirtilen Fikret 
M., Cüneyt K. ve ismi 
belirlenemeyen bir 
şahıs, yoldan geçen 
ve daha önce tanıdık
ları Şenol Y. adlı 
kişinin 16 F 5880 
plakalı aracını 
durdurarak, kendileri
ni Kemalpaşa 
Mahallesi'ndeki 
evlerine bırakmasını 
istedi. Alkollü olan 
bu şahısları evlerine 
bırakmak isteyen 
Şenol Y., Konak 
Sokak'ta bulunan 
polis lojmanları 
önünden geçerken 
bisikletli bir çocuğa 
hafif şekilde çarptı. 
İsmi belirlenemeyen 
çocuk, daha sonra 
bisikletini alarak 
olay yerinden hızla 
uzaklaşırken; o anda

görevden gelerek 
polis lojmanlarındaki 
evine gitmekte olan 
Ahmet K. adlı polis 
memuru, şoföre 
yavaş gitmesi için 
uyarıda bulundu. 
Bu sırada araçta 
bulunan şahıslar, 
polis memuruna 
hakaret etmeye 
başladı. Kendisinin 
polis olduğunu 
söylemesine rağmen 
hakaretlerine devam 
eden sabıkalı şahıs
lardan Cüneyt K., 
üzerinde taşıdığı 
silahı çıkartarak 

polise 2 el ateş etti. 
Şans eseri yara 
almayan Ahmet K., 
Cüneyt K.'nin üzerine 
atlayarak şahsı etki
siz hale getirdikten 
sonra, silah sesini 
duyan diğer polis 
memurları da olay 
yerine gelerek Fikret 
M.'yi etkisiz hale 
getirdi. Bir kişi ise 
firar etti. Kaçan diğer 
şahsın yakalanması
na çalışılıyor. Olay 
yerinde 2 adet boş 
kovan bulunurken, 
soruşturma sürüyor, 
den oldu.

REGAL NOlAfOK
n | । f* ■ <* m v A R

I AKLINI SEVEN REGAL ALIR
IH ■ FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

U75 St O.I. 
boşlayan fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

www.baytasinsaat.net

Gemlik Tır Koop. www.gemliktirkoop.com 
Gemlik Lions Kulübü www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR■ UrllVJl ■»laVIVnini! vvww.gemliknowox.com

http://www.baytasinsaat.net
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
vvww.gemliknowox.com
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Faruk Çelik; “Ağzımızın tatlı kaçtı”
AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik, İsrail'in Lübnan ve Filistin'de 

gerçekleştirdiği askeri operasyonlar karşısında hü^ujtıetlerinin tavrını, 
duruşundan anlamanın mümkün olduğuntrsöyledi

AKP Bursa 
Milletvekili ve Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, İsrail'in 
Lübnan ve Filistin'de 
gerçekleştirdiği 
askeri operasyonlar 
karşısında 
hükümetlerinin 
tavrını, duruşundan 
anlamanın mümkün 
olduğunu söyleyerek, 
"Ortadoğu'da 
cereyan eden olaylar 
ağzımızın tadını 
kaçırdı" dedi.
AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, "Her gün 
masum insanlar, 
çocuklar katlediliyor. 
Bu nasıl medeniyet
tir, nasıl çağdaşlıktır, 
nasıl dünya patron
luğudur?" dedi. 
Türkiye'nin iki 
yakasını bir araya 
getirdiği süreçte, 
terör düğmesine 
basıldığını öne süren 
Çelik, "Türkiye, 
jeopolitik açıdan 
önemli bir bölgede 
olduğu için sürekli 
rahatsız ediliyoruz. 
Bir bütün olmamız 
lazım" diye konuştu. 
AKP Bursa 
Milletvekili ve Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, İnegöl 
Belediyesi tarafından 
Alanyurt yoluna 
inşa edilen hal ve 
tahıl binasının 
açılışında çarpıcı 
açıklamalar yaptı.

17 bin 500 metrekare
lik alana inşa 
edilen ve 6 bin 
metrekarelik kapalı 
alana sahip olan 
İnegöl Belediyesi 
Hal ve Tahıl 
Merkezi'nin açılış 
törenine gecikmeli 
olarak katıldığı için, 
vatandaştan özür 
dileyen Çelik, 
"İnegöl, Bursa ve 
Türkiye aşkı bu 
gecikmenin 
sebebidir. Keyfi 
değildir" dedi. 
Kaymakam Erdoğan 
Bektaş, Bursa 
Emniyet Müdürü 
Tahsin Demir, 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Mehmet 
Tunçak, siyasi parti 
ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla oda 
başkanlarının da 
katıldığı açılış 
töreninde, AKP 
Bursa Milletvekili 
ve Grup Başkanvekili 
Faruk Çelik'in 

gündeminde 
Ortadoğu'daki 
savaş vardı. 
İsrail'in Lübnan ve 
Filistin topraklarında 
başlattığı ve yüzlerce 
masum insanın 
katledildiği askeri 
operasyonları 
eleştiren Çelik, 
"Bölgede cereyan 
eden olayların etkisi
ni, duruşumuzdan 
anlamak mümkün. 
Ortadoğu'da cereyan 
eden olaydan dolayı 
ağzımızın tadı kaçtı. 
Her gün masum 
insanlar, çocuklar 
katlediliyor. Bu nasıl 
medeniyettir, nasıl 
çağdaşlıktır, nasıl 
dünya patronluğu 
dur? Sokaklara çık
mak değil, yeraltın
dan yer yüzüne çık
mak bile mümkün 
değil. Biz hassasiye 
timizi her zaman gös
terdik" diye konuştu. 
Son günlerde 
onlarca vatan 

evladını bölücü terör 
eylemleri yüzünden 
şehit olduğunu da 
anımsatan Çelik, 
şunları kaydetti: 
“Türkiye, jeopolitik 
açıdan önemli bir 
bölgede olduğu için 
sürekli rahatsız 
ediliyoruz. Bu neden
le her zaman birlik 
beraberlik içinde 
olmamız lazım.
Türkiye'nin iki 
yakasını bir araya 
getirmeye, kalkındır
maya başladığımızda 
terör düğmesine 
bastılar. Onlarca 
şehit gelmeye 
başladı. İçe dönük ve 
etrafımızda cereyan 
eden olaylar karşısın
da bir bütün olmamız 
lazım" diye konuştu. 
AKP'li belediyelerin, 
içinden geçilemeyen 
şehirlerin nefes 
almasını, modern 
kentler haline 
getirilmesi için 
yoğun bir çaba 
harcadığına da işaret 
eden Faruk Çelik, 
"İnegöl Belediyesi de 
kısa bir süre 
içerisinde bu büyük 
ve modern tesisi 
buraya yaptırmıştır. 
Kendilerini kutluyo
rum" dedi.
Dualar ve kurban 
kesiminin ardından 
kurdelenin kesilmesi 
ile yeni Hal ve 
Tahıl binası hizmete 
açılıp, gezildi.

Bursa’da 6 al 
trafiği felç etli

Bursa’da gündüz 
vakti karayoluna 
çıkan başıboş 6 at, 
trafiği felç etti. 
Sürücülerin meraklı 
bakışları eşliğinde 
uzun süre karayol
unda ilerleyen başı 
boş atlar, daha 
sonra refüjdeki 
otları yedi. 
Bursa'nın 
Merkez Yıldırım 
llçesi'ne bağlı 
Kazımkarabekir 
Mahaliesi'nde 
caddeye çıkan 
sahipsiz 6 başıboş 
at, trafiğin en işlek 
olduğu öğle saat
lerinde sürücülere 
zor anlar yaşattı. 
Başıboş atları 
aniden karşılarında 
gören sürücüler, 
neye uğradıklarını 
şaşırdı.

Sürücülerin ve 
vatandaşların 
meraklı bakışları 
eşliğinde uzun süre 
otoyol üzerinde 
ilerleyen atlar, daha 
sonra Yavuzselim 
Semti'ndeki 
orta refüjde 
bulunan otları yedi. 
Çevredeki vatan
daşlar tarafından 
kovalanan atlar, 
Yavuzselim 
Mahallesi'nin 
dar sokaklarına 
doğru kaçarak 
izlerini kaybettirdi. 
Vatandaşlar, 
belediye zabıta 
ekiplerinin konuyla 
ilgilenmesini talep 
etti ve başıboş 
hayvanların 
kazaya sebebiyet 
verebileceğini 
söyledi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
34 YILLIK 

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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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Özürlüler için tohn ilam hazırlanacak
Bakıma muhtaç 
özürlülerin, bildirimi, 
tespiti, değer
lendirilmesi ve 
bakım hizmetlerine, 
ücretlerine ve 
ödemelerine ilişkin 
yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe girdi. 
Yönetmeliğe göre, 
bakıma muhtaç 
özürlülerin bakım 
hizmetlerinden yarar
landırılması amacıyla, 
özürlülerin kendileri, 
akrabaları ya da 
vatandaşlar sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
(SHÇEK) il ve ilçe 
müdürlüklerine 
bildirimde 
bulunabilecek. 
Başvurusu kabul 
edilen ve dosyası 
tamamlanan bakıma 
muhtaç özürlülere, 
banyo yaptırılması, 
tırnak, sakal ve

“Türkiye elektrik krizi ile karşı karşıya”
Türkiye Elektrik ve 
Elektronik 
Federasyonu Genel 
Başkanı Abdullah 
Kaya, Türkiye’nin 
ciddi bir elektrik krizi 
ile karşı karşıya 
olduğuna dikkat 
çekerek, enerji sıkın
tısının aşılması için 
Türkiye'nin bir an 
önce nükleer enerji 
kullanmaya başla
ması gerektiğini 
söyledi.
Türkiye Elektrik ve 
Elektronik Esnaf 
ve Sanatkarları 
Federasyonu Bölge 
toplantısı Balıkesir'in 
Erdek llçesi'nde 
gerçekleştirildi.
Toplantının açılış 
konuşmasında 
Türkiye'de yaşanan 
enerji sıkıntısına 
değinen Federasyon 
Genel Başkanı 
Abdullah Kaya, 
ülkenin biran önce 
nükleer enerjiye 
geçmesi gerektiğini 
belirtti. Türkiye'nin 
nükleer enerjiyi 
kullanmada geç 
kaldığını vurgulayan 
Başkan Kaya. 
"Ülkemizde her ne 
kadar elektrik

istenmeyen tüylerinin 
kesiminin de içinde 
yşr aldığı kişisel 
bakım hizmetleri ve 
psiko-sosyal destek 
hizmetleri verilecek. 
Bakım hizmetleri, 
bakıma muhtaç 
özürlünün veya 
ailesinin tercihine 
göre, genel müdür
lüğe bağlı bakım 
ve rehabilitasyon 
merkezlerinde, 
Genel Müdürlüğün 
izni ile açılan diğer 
resmi kurum veya 

sıkıntısı yok denilse 
de Türkiye 
elektrik krizi ile 
karşı karşıyadır. 
Türkiye’nin alternatif 
enerji kaynaklarına 
yönelmesi gerekiyor. 
Türkiye nükleer enerji 
ile henüz tanışmadı 
bu enerjiyi kul
lanamıyoruz. Avrupa 
da ki ülkeler enerjiyi 
nükleer enerjiyle 
üretiyorlar. Nükleer 
enerjiyi öldürücü, yok 
edici yanını değil 
enerji üretmek için 
kullanalım. Biz fe 
derasyon yönetimi 
olarak Enerji Bakanı 
Hilmi Güler ile yap
tığımız görüşmelerde 
ülkemizin elektrik 
krizine doğru gittiğini 
ve alternatif enerji 
arayışlarına gidilerek, 
ülkemizin nükleer 
enerjiden faydalan
ması gerektiğini 

kuruluşlara ait 
merkezlerde, özel 
bakım merkezlerinde 
ya da özürlünün 
ikametgahında 
verilebilecek.
Bakım hizmetini vere
cek merkez, bakım 
hizmetleri değer
lendirme heyetince 
hazırlanan bakım 
raporu doğrultusun
da bakıma muhtaç 
özürlünün bireysel 
özellikleri dikkate alı
narak bireysel bakım 
planı hazırlanacak.

kendisine söyledik. 
Türkiye neden 
elektrik üretimini art
tırarak komşularına 
elektrik satmasın? 
Türkiye imkanlarını 
kullanamıyor. Türkiye 
nükleer enerjiyi 
kullanmada çok 
geç kalmıştır" dedi. 
TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü Uludağ 
Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü Durâli 
Ferik ise, Türkiye'de 
iç ve dış güçlerle 
beslenen doğalgaz 
mafyası olduğunu 
iddia etti. Türkiye'nin 
doğalgaz mafyasın
dan kurtulması 
gerektiğini belirten 
Ferik, "Türkiye’de 
bir doğalgaz 
mafyası var. Bu 
doğalgaz mafyası 
iç ve dış güçlerce 
destekleniyor.
Ülkemizde doğalgaz 

Bakım hizmetinin 
özürlünün akrabaları 
tarafından verilmesi 
durumunda, bakım 
hizmetleri değer
lendirme heyeti bu 
kişilere bakım 
planının uygulanması 
konusunda 
rehberlik edecek. 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
"Bakıma Muhtaç 
özürlülere Yönelik 
Resmi Kurum Bakım 
Merkezleri" ve 
"Bakıma Muhtaç 
özürlülere Yönelik 
Özel Bakım 
Merkezleri" 
yönetmelikleri de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, Merkezler 
aracılığıyla, bakıma 
muhtaç özürlü 
bireyin ikametgahın
da da bakım 
hizmeti 
verilebilecek.

ön plâna atılarak 
diğer enerji 
sektörleri gözardı 
ediliyor. Türkiye'de 
bu gaz mafyasından 
bir an önce 
kurtulmalıdır.
Temmuz ayı başında 
13 ilde elektrik 
kesintisi oldu. 
Bu Türkiye'nin 
bir ayıbıdır. Bizim 
Türk insanı bu 
gibi ayıplara 
layık değildir. 
Federasyon 
başkanının 
belirttiği gibi 
alternatif enerji 
kaynaklarına 
geçilmesi gerekir. 
Biz Türkiye olarak 
elektrik üretmeyecek 
bir ülke değiliz. 
Elektrik üretimini 
arttırıp komşu 
ülkelere elektrik 
satar hale gelmeliyiz. 
Bunun için de 
hükümet, özel 
sektör ve sivil toplum 
örgütleri birlikte 
hareket etmelidir" 
ifadelerini kullandı. 
İki gün boyunca 
Erdek'de devam ede
cek toplantıya 26 ilin 
oda başkanları 
katılıyor.

OKS1 yerleştirme 
kayıtları başladı

Ortaöğretim 
Kurumlan öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) 1. Yerleştirme 
sonuçlarına göre 
yerleşmeye hak 
kazanan adaylar, 
kayıt yaptırabile 
çekler.
Yerleşmeye hak 
kazanan adaylar için 
4 Ağustos Cuma 
gününe kadar kayıt 
şüresi tanındı. 
Mülakat ve beden 
yeterliliği sınavı ile 
öğrenci alan 
okulların ön kayıtları 
ise 31 Temmuz 
Pazartesi gününe 
kadar yapılacak.
Kayıtların tamamlan
masından sonra 
kayıt yaptıran öğren
ci sayısı ile varsa 
açık kalan kontenjan 
sayılarını gösteren 
belgeler 6 Ağustosta 
"http://sinavlar.meb. 
gov.tr" internet 

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve 

EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1GÜNDC Dftvdve BASILIR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

34 YIUJK 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

adresinden 
yayınlanacak.
1. Yerleştirme sonu
cunda açık kalan 
kontenjanlara, 
sınavda OKS-TM 
veya OKS-MF puan 
türlerinden 160 ve 
üstü puan almasına 
rağmen tercih ettiği 
okullardan herhangi 
birini kazanamayan
lar, kesin kayıt 
hakkı kazandığı 
halde kaydını 
yaptırmamış olanlar 
ve kesin kayıt yap
tırdığı halde 29 
Temmuz-4 Ağustos 
2006 tarihleri arasın
da kaydını bildirerek 
sisteme işletenler 
2. Yerleştirmeye 
başvuruda 
bulunabilecek.
Bu amaçla yapılacak 
2. Yerleştirme 
için 7-13 Ağustos 
2006 tarihleri 
arasında başvuru 
alınacak.

http://sinavlar.meb
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Maaşlar eridi Köprü ve viyadükler güçlendirilecek

Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız, 
"Bu yıl beşinci defa 
oturacağımız toplu 
pazarlık masasında 
Hükümet'in ekonomik 
istikrar, enflasyon 
hedeflemesi gibi 
mazeretlerinin 
konfederasyonumuz 
nezdinde kabul 
edilebilir hiçbir 
gerekçesi kalma
mıştır" dedi.
Akyıldız, 15 Ağustosta 
başlayacak toplu 
görüşmeler öncesi 
sendikanın il temsilci
leri ile yaptığı istişare 
toplantısının sonuç 
deklarasyonunu, yap
tığı basın toplantısı 
ile kamuoyuna açıkladı 
Bircan Akyıldız, 
Hükümet'in,

"GSMH'nin tahminlerin 
ötesinde büyüdüğü, 
enflasyonun düştüğü" 
yönündeki açıkla
malarına rağmen 
başta kamu çalışanları 
olmak üzere, dar 
ve sabit gelirli 
kesimin alım gücünde 
ve yaşam standartların
da herhangi bir 
gelişme olmadığını 
öne sürdü. 
Son aylarda yaşanan 
ekonomik gelişmelerin, 
2006 yılı için hedefle
nen enflasyonun 2 katı
na çıkacağını göster
diğini ifade eden 
Akyıldız, enflasyon 
oranında ücret artışı 
yapılan kamu çalışan
larının maaşlarının, 
yılın ikinci yarısı dol
madan reel olarak 
eridiğini söyledi.

Karayolları 
Genel Müdürlüğü, 
İstanbul Boğaz 
köprülerinin ardın
dan, olası bir 
depreme karşı 
otoyolların 
güçlendirilmesi 
amacıyla yeni proje 
çalışması başlattı. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün, 
Japon kredi 
kuruluşlarından 
sağladığı 
kredilerden finanse 
edeceği İstanbul 
boğaziçi köprü
lerinin depreme

9 yılda 9 ülkeye fabrika
Bandırma-Bursa 
Karayolu üzerindeki 
Yemtar Makina 
A.Ş., 9 yılda 9 
ülkeye anahtar 
teslimi yem 
farikası kurdu.
Bahadır ve Abdullah 
Çolak isimli iki 
kardeş, yabancı

karşı güçlendirilme
si projesinden 
sonra, İstanbul, 
Sakarya ve 
Kocaeli'ndeki 
otoyolları ve 
otoyol bağlantı yol
larındaki köprü, 
viyadük ve tünel

ülkelere 4 ve 
6 ay içerisinde 
anahtar teslimi 
yem fabrikaları 
kurduklarını 
ifade etti.
Abdullah Çolak, 
"YEMTAR A.Ş. 
olarak Romanya, 
Azerbaycan,.

lerin depreme karşı 
güçlendirilmesi için 
ilk adımı attı.
Karayolları 17. 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından yürütüle
cek proje 
kapsamında, danış
manlık hizmeti

Gürcistan, Sudan, 
Fas, Moğolistan, 
Yunanistan, 
Libya ve Suriye'de, 
Türk makine 
mühendisleri ve 
işçilerinin başarılı 
çalışmasıyla, 
anahtar teslimi 
hazır yem 

işi için yeterli 
tecrübeye sahip 
adaylardan ön 
yeterlilikleri alma 
tarihi, belirlendi. 
İhale konusu 
hizmet, 253 adet 
yapıyı (211 adet 
alt-üst geçit, 
37 adet viyadük, 
5 adet tünel) 
kapsıyor. Söz 
konusu çalışmalar, 
sözleşmenin -imza
landığı tarihten 
itibaren 15 gün 
içinde işe başlanıp 
960 takvim gününde 
tamamlanacak.

fabrikaları kurup 
ülkemize döviz 
kazandırdık' 
dedi.
Çolak, yem 
fabrikalarının 
maliyetinin ‘ 
1.5 milyon doları 
bulduğunu 
belirtti.

VVaillant ulukaya dogalgaz ısı san, 
* ¥■■ ■*■■■ ■ HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

A Isıtma, sıcak su ne 
A kontrol cihazlarıma

► DOGALGAZ
► KOMBİ
► KAT KALORİFERİ
► MERKEZİ ISITMA
► RADYATÖR
► SPLİT KLİMALAR
► DOGALGAZ SOBASI 
► TESİSAT ve PROJE

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A 
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26 

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4 
Tel: (0.224) 513 49 93 

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

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

KÖRFEZ FEN DERSHANESİ

III CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİNİ 
KAZANANLAR

ORHANGAZİ ANADOLU 
LİSESİNİ KAZANANLAR

HÜSNÜ ŞENER
(Çanakkale Fen Lisesi)

SERGEN SARAÇOĞLU 
SEZER CANSU

VOLKAN AKDAĞ 
ZEYNEP ÖZBOSTANLAR

AYSUN DURAN 
ECEM YAVUZ

ALİ ÖMER KAYA
1 (Kocaeli Fen Lisesi)

BARIŞ KOLOTİLİNA 
ESRA BAYINDIR

AYDAN DEMİR 
Y.YASEMİN ÖZÇELİK

GİZEM GÜRLE 
METİN YURTSEVER

UMUT KILIK 
(Özel Tan Fen Lisesi)

MERVE DURAN 
ALİCAN ÖZKAN

TUNAHAN KAYA 
BERK YILMAZ

GÜLŞAH GÜR
GÜLŞAH EKER

1 H. EMRE DENİZERİ 
(Yalova And. Öğrt. Lis.)

BURCU APAYDIN 
ALPER AŞIK

GÖKÇE GÖKDENİZ 
ÇAĞRI BOYALIKLI

KÜBRA KURT 
MERT SEZGİN

C. SABRİ GEVİNÇ 
' (Y. Emre And. Öğrt. Lis.)

A.FARUKALP 
BETÜL ALTIN

İSMAİL BOZKURT 
TUĞÇEAYPEK

ORKUN TANRİVERDİ 
AYŞENUR TUNALI 
BÜŞRA UÇAR

SENA BONCUK 
(Bursa Anadolu Lisesi)

AYGÜN ÇAMLICA 
SEDA KARAASLAN

ONURYÜCEER 
EZGİSARIGİL

İZNİK ANADOLU 
LİSESİNİ KAZANANLAR

ÖMERCAN SİVRİ
(Milli Piyango And. Lis.)

KADRİ KALDIRIM 
DİLANSU KAHRAMAN

CANSU DUMAN 
MESUT BAYKAN

AYŞE AYDEMİR 
OĞUZHAN KAYA

SERAYTÜRE
(Ulubatlı Haşan And. Lis)

CEM İŞLEK 
E.DİLDARTUAÇ

S.EYLÜL YURDAKUL 
ENGİN DİNÇ

RASİM METE 
SÜMEHE GÜNERİ

TUGAY KARAATA
, (Ulubatlı Haşan And. Lis.)

İZZET DİNÇER
AYŞİN ARSLAN

ESRA KILIÇ 
AYŞE ÖZ

ORHANELİ TÜRKAN-SAİT 
YILMAZ AND. L.

K.YÜCEL ŞAŞMAZ
(Bursa Anadolu Erkek Lis.)

ANIL DORU 
ELÇİN ARIDİL

ERDEM CERRAH 
DİLER ÖZDEMİR 
SÜLEYMAN GÜNDOĞDU

UFUK ARACI 
ESER DERİN 
ERTUĞRUL ASLAN

AYRICA
TOPLAM 32 KİŞİDE AND. TEK. - AND. MES. AND. TİC. MES. - SAĞ. MES. - END. MESLEK LİSELERİNİ

KAZANMIŞLARDIR

4 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ OKS SEVİYE TESBİT SINAVI

Eski Pazar Caddesi Ahmet Semiz İş Merkezi No : 6 Kat: 2/3
Tel: 514 68 00 ■ 514 32 84 - 514 75 57
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Çocukları aktif hale 
getirmenin yolları

Anne babaların 
çocukları ile ilgili 
önemli beklenti
lerinden birisi de 
onların sosyal 
hayat içerisinde 
aktif olması. İyi de 
çocuğu aktif yap
manın yolları 
neden geçiyiyor 
dersiniz? 
Çocuklarda güçlü 
kemik ve kaslarının 
oluşması için düzenli 
egzersize ihtiyaç 
vardır. Egzersiz aynı 
zamanda çocukların 
gece iyi uyuyup gün 
boyunca uyanık ve 
zinde olmasını sağlar. 
Aktif bir çocuk büyük 
olasılıkla ileride zayıf 
bir erişkin olur. Son 
30 yılda çocuklar da 
obezitenin sıklığı 3 
kat artmıştır. Bunun 
en büyük sebebi 
beslenme alışkanlığı 
ve hareketsizliktir. 
İyi bir örnek olun: 
Aktif bir çocuk isti 
yorsanız, kendiniz 
aktif olun. Asansör 
yerine merdivenleri 
tercih edin, arabanızı 
uzağa park edin. 
Egzersizi bir ceza 
olarak göstermeyin. 
Tüm ailenin birlikte 
yapabileceği 
eğlenceli aktiviteler 
bulun: 
yüzme,yürüme, 
bisiklete binme gibi 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
uzmanı olan, aynı 
zamanda Rochester

Mayo Klinik yardımcı 
direktörü olan 
Edward Laskovvski 
diyor ki ‘Anne ve 
baba egzersiz 
yaparsa, bu durum 
çocuğa egzersiz 
yaptırtmak için önem
li bir tetikleyicidir. 
‘Sizi aktif yapmasının 
yanı sıra egzersiz 
sizin ailenizle birlikte 
iyi vakit geçirmenizi 
sağlar.
Televizyon saatini 
sınırlayın: 
Günümüzde çocuk
ların daha az aktif 
olmasının birçok 
nedeni olsa da en 
büyük suçlu tele
vizyondur. Bunu 
video oyunları ve bil
gisayarlar takip eder. 
Dr.Laskovvski bu 
aktivitelerin hareket
siz bir yaşam tarzına 
yönlendirdiğini 
belirtmektedir. 
Televizyon seyret
mek, çocukluktaki 
obeziteyle direk ilişki
lidir. Günde 5 saatten 
fazla TV seyreden 
çocukların, günde 
2 saatten az 
seyredenlere göre 

obez olma 
olasılıkları 8 kat 
daha fazladır. 
Çocuğunuzun 
aktivite düzeyini 
artırmanın hızlı 
yollarından biri 
günlük TV seyretme 
saatlerini kısıtlamak
tır. Video ya da 
bilgisayar oyunu 
oynamak ya da 
telefonda konuşmak 
da kısıtlanmalıdır. 
Egzersizi değil 
aktiviteyi ön 
plana çıkarın: 
Çocukların aktif 
olması için spor 
faaliyetlerinin içinde 
olması ya da dans 
dersıerf aı'ması 
gerekmez.
Dr.Laskovvski’ye 
göre hepimizin 
bazı şeyleri diğer
lerinden daha iyi 
yapmamızı sağlayan 
belirli kuvveti, 
belirti anatomik 
özellikleri ve karak
teristik özellikleri 
vardır. Anahtar 
çocuğunuzun 
yapmaktan hoş
landığı şeyleri 
bulmaktır.

Dudakta ve yüzde silikon zararlı
Plastik Cerrah Prof. 
Dr. Onur Erol, özellikle 
sanatçı ve manken
lerin tercih ettiği yüz 
ve dudak bölgesine 
yaptırılan silikonların 
zamanla yaratacağı 
zararlara dikkati çek
erek, meme dışında 
estetik amaçlı silikon 
kullanımı yerine has
tanın kendi doku
larının tercih edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Erol, 7-8 senedir 
dünyada kullanılan 
silikonun bazı 
doktorlarda tercih 
edilmediğini kaydetti. 
Erol, "Ben de plastik 
cerrah olarak bu yak

laşımı uygun 
bulmam ve yapmam" 
diye konuştu., 
Silikonun yüze ve 
dudağa enjekte 
edilmesinin zararlarını 
da anlatan Erol, 
"Sonra hastalar ağla
yarak 'yüzümdeki, 
dudağımdaki silikonu 
çıkarın* diye bize 
geliyor. Ama silikon 
bütün dokuların içine 
yayıldığı için bu 
mümkün olmuyor, 
kısmen çıkarabil! 
yoruz. Silikon bir 
kere konulduktan 
sonra çıkarmak da 
zor oluyor" dedi. 
Silikon enjeksi 

yonunun alerjik reak
siyonlara neden ola
cağını, hastaların 
sürekli kortizon 
yaptırmak zorunda 
kalacaklarını söyleyen 
Erol, yüz ve dudakta 
şişme, enfeksiyon, 
dokularda harabiyet, 
his kaybı yaşanabile
ceğini anlattı. 
Meme silikonunda 
bu tür reaksiyonlara 
rastlanmadığını 
vurgulayan Erol, 
"Meme silikonu bir 
kabı olan ve içindeki 
silikon da daha 
değişik olduğu için 
zararsız oluyor" 
diye konuştu.

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve 
ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

6 Ağustos 2006 Pazar günü 
10.oo -19.oo saatleri arası 

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve ATICILIK İHTİSAS 
KULÜBÜ’müzün düzenlemiş olduğu 

TRAP, TEK KURŞUN, KOŞAR DOMUZ TABANCA 
Atış müsabakalarına tüm Gemlik halkı davetlidir. 

İsmail Hakkı Dursun - Kulüp Başkanı 
RVRICR SÜRPRİZ H€DİV€L€R

Atış Yapılacak Yer: Umurbey Atış Poligonu 
Aytepe üstü Umurbey / GEMLİK

Bilgi için Tel: 0.532 616 97 47 - 0.533 253 06 56

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

SATILIK DAİRE
Küçük Kumla Siteler Mahallesi 
Karaağaç Sitesi Ertur 9. Sitesi f

IC Blok 5 nolu daire 
Sahibinden satılıktır.

GSM: (0.542) 726 18 23

I
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Yazın gıda zehirlenmesine dikkat
Yaz mevsiminde en 
çok rastlanılan 
sağlık problem
lerinden birinin de 
gıda zehirlenmeleri 
olduğunu belirten 
uzmanlar, vatan
daşları uyardı. 
Tüketici Hakları 
Derneği Samsun 
Şubesi Başkanı ve 
Halk Sağlığı Uzmanı 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
özellikle yaz ayların
da gıda zehirlen
melerinde artış 
olduğunu dikkat 
çekti. Gıda güven
liğinin önemli bir 
halk sağlığı sorunu 
olduğunu hatırlatan 
Dr. Dinççağ, gıda 
zehirlenmelerinin 
bütün dünyada gö 
rülebilen ve birden 
çok insanın hayatını 
tehdit edebilen bir 
sağlık problemi 
olduğunu ifade etti. 
Dünyada bir yılda 
yaklaşık 2 milyon 
insanın gıda 
zehirlenmesi sonucu 
hayatını kaybettiği 
söyleyen Dr. M. 
Emin Dinççağ, 
"Sağlıklı olmayan 
yiyecekler, kirli içme 
suyunun oluştur
duğu bu sağlık prob
lemi malnutrisyona 
(kötü beslenme 
sorununa) ve ölüme 
neden oluyor. Gıda 
zehirlenmelerinin 
yüzde 30'u 
endüstrileşmiş 
ülkelerde ortaya 
çıkıyor. Bir yıl içinde 
ABD'de meydana 

gelen 76 milyon gıda 
zehirlen meşinde 
325 bin kişi has
tanede yatarak 
tedavi görürken, 
5 bin kişi ise 
hayatını kaybet
miştir. Gıdayla 
ortaya çıkan bu 
sorun kitle halinde 
hastalandırır.
1994 yılında ABD'de 
salmonellozis 
vakaları dondurmay
la ortaya çıktı ve 
224 bin kişi yi 
etkilemiştir. 1988'de 
Çin'de Hepatit 
salgını istiridye 
yenilmesiyle 
ortaya çıkmış ve 
binlerce insanı 
etkilemiştir" dedi. 
Besin zehirlen
melerinin en sık 
rastlanan zehirlen
meler olduğunu 
kaydeden Dr.
Dinççağ, "Kaynağı 
belli olmayan gıda 
ürünleri tüketilme 
melidir. Son kullan
ma tarihine bakılmalı 
ve içeriği yazan 
etiketler iyice okun
malıdır. Et, süt gibi 
gıdalar sıcak hava 
larda dışarıda bek
letilmemeli. Et süt 
iyice pişirilmeden 
tüketilmemeli. Hasta 
hayvan eti ve yumur 
tası yenilmemeli, 
ishal, karın ağrısı, 
ateş, bulantı kusma 
şikayetlerinde gıda 
zehirlenmesi 
düşünülüp sağlık 
kuruluşuna başvu
rulmalıdır.” dedi.

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı... 
CIZRY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 
farklı öneriler ve mutfak keyfi için 

tek adres: UZAY MUTFAK
MoJeRN VE ESTETİk TASARIMI, EN küçük AyRINTISINtİA BHe I(EN(1İnİ (jÖSTEREN 

lulİTElİ MAİ2EME5İ, EİtONOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAjİARiyk, 
EvlER UZAY MANZARASINA llAVUŞiyOR. i

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / 8 Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79
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