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OKULUMUZU N Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir,, çağa ayak uydurmasını bilir,
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"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..,.

A ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Rykent ile boşlar”

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz 
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

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
Ağustos 2006 Salı info@gernlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK 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

İrfan Böyük ailesiyle birlikte gittikleri Kumsaz da serinlemek İçin denize girdi bir daha çıkamadı

Kumsaz da ikinci boğulma
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dünya seyrediyor..
Tarih boyunca dünyanın dört bir köşesinden 

yurt edinemeyen İsrail oğulları, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra yerleştirildikleri Orta 
Doğu’da çıban başı olmayı sürdürüyor.

Orta Doğu’da uzun yıllardan beri savaş va, 
kan var..

islamla birlikte ortaçağ sosyal ve ekonomik 
düzenin yaşayan Arap dünyası, ümmet ve kul 
olmaktan kurtulamadığı için teknolojide de 
ilerleyemedi.

İşbirlikçi Arap şeyhleri ve yöneticileri petrol 
gelirlerinden elde ettikleri kazançları hep 
Hıristiyanların bankalarına koydular, şirketlerine 
ortak oldular.

İsrail’in günlerdir Lübnan’ı bombalaması 
sürüyor. Dün yaşlı - genç, kadın - erkek, çocuk 
demeden sivillerin üzerine atılan bombalarla 
37‘si çocuk olmak üzere 55 den fazla insan öldü.

Savaşın kirli yüzü, saldırganların kirli emel
leriyle birleşince ölüm kol geziyor yanıbaşımız- 
da.

Dünyanın efendiliğine soyunan ABD Orta 
Doğu’da çizdiği senaryoyu İsrail eliyle uygula
maya koyuyor.

Arap dünyası, müslüman kardeşlerinin 
ölümü üzerine sessizliğini sürdürüyor.

ABD bölgeye barış gücü gönderilmesi için 
yeni tezgahlar kuruyor.

Bu güç içinde bilhassa Türklerin olmasını 
İstiyor. Ama kendisi göröv almıyor!

Orta Doğu’da kan gözyaşı ve ölüm var.
I Lübnan’da Filistin’de emperyalistlerin çıkar
ları nedeniyle çocuklar ölüyor, dünya bu trajediyi 
seyrediyor. Yazık.

Pazar günü serinlemek ve piknik yapmak için Kumsaz’a giden Böyük Ailesi fertlerinden İrfan 
Böyük (27) arkadaşlarıyla denize girdi. Bir anda rüzgar ve akıntının etkisiyle kıyıdan uzaklaşan 
Böyük, sularda kayboldu. İrfan Böyük’ün cesedi tüm aramalara karşın bulunamayınca, Akut 
Kurtarma ve Sivil Savunma ekibinden yardım istendi. Acılı aile kıyıda gözyaşı dökerken, iki
çocuklu genç babanın cesedi dalgıçlar tarafından bulundu.

Adli tatil başladı
Adli tatil, dün mesai saati bitiminden itibaren 
başladı. Yeni adli yıl, 6 Eylül Çarşamba günü 
Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. 2’de

iemlikspor'da görev dağılımı yapıldı
Faruk Güzel başkanlığındaki yeni yönetim 
kurulu görev dağılımı yaptı. Gemlikspor'un 
yeni sezonda hedefinin Bursa Süper Lige 
çıkmak olduğu belirtildi. Haberi sayfa 5’de

Elif ESMEN’in haberi sayfa 3’de

Yaşar Büyükamt 
Genelkurmay 
Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı 
Sezer, Genel kur 
may Başkanlığı 
na Kara Kuvvetle 
ri Komutanı Örge 
neral Yaşar Büyük 
anıt'ın atanmasına 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararını 
imzaladı. Syf 8’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gernlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Adli tatil başladı
Elif ESMEN

Adli tatil, dün mesai 
saati bitiminden 
itibaren başladı.
Adli tatil boyunca 
adliyelerde görev 
yapacak nöbetçi 
mahkemeler, 
tutuklusu olan 
ve acil nitelik taşıyan 
davaları görüşecek, 
diğer davalara ise 
yeni adli yıla kadar 
ara verilecek. 
Kapatılan 
DGM'lerin yerine 
kurulan özel 
yetkili ağır ceza 
mahkemeleri ile 
askeri mahkemeler, 
adli tatil kapsamında 
olmadığından 
yargılama 
faaliyetlerine 
devam edecek. 
Danıştay, Yargıtay, 
Askeri Yargıtay ve 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

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

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yoksa 
geleceğimiz yok...

EL KOYUN
Avea, Telsim ve Turkcell 

haltınızdan 3464’e mesaj atın.

TEMA & 
— — * *

www.elkoyun.com www-ten'a-,>r9-tr

Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinde 
nöbetçi heyetler 
görev yapacak. 
Bu mahkemelerde 
acil konular 
görüşülürken, 
Danıştayda 
görev yapacak 
nöbetçi heyet, 
esastan karar 
veremeyecek ve yal
nızca "yürütmenin 
durdurulmasına" 
ilişkin istemleri 
karara bağlayacak. 
Yargıtaydaki 
nöbetçi ceza 
dairesi ise tutuklu 
sanıklara ilişkin 
dosyaları ele alacak. 
Yeni adli yıl, 
6 Eylül Çarşamba 
günü Yargıtayda 
düzenlenecek 
törenle başlayacak.

Yaklaşık 20 gün 
önce Kurşunlu 
Belediyesi tarafından 
evinin bir bölümü 
yıkılan Ahmet 
Kulaz ve eşi 
Şükriye Kulaz 
belediye başkanına 
tepki gösterdi. 
Bundan üç yıl 
önce imarı olmayan 
Kurşunlu Beldesi 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
seçim sonrasında 
izin alınarak 
yaptıkları evin 
bir bölümünün 
yıkılmasına anlam 
veremediklerini 
söyleyen Kulaz ailesi 
çeVrede bir çok 
binanın aynı 
şekilde olmasına 
rağmen kendilerinin 
hedef alınmasına 
tepki gösterdiler. 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı’nın seçimler 
öncesinde kendisine 
ilave inşaat için 
seçim sonrasını 
gösterdiğini ve 
seçim sonrasında da 
yapabilirsin 
onayını verdiğini 
öne süren 
Ahmet Kulaz, 
"Biz binayı üç yıl 
önce yaptık. 
Üç yıldır hiçbir 
problem yoktu. 
Ta ki Kurşunlu 
Köyü içinde 
bulunan berber 
dükkanımdan 
AK Partili 
olduğunu sonradan 
öğrendiğim 
birine cemiyeti 
için elektrik 
vermemin ardından 
binamın kaçak 
olan bölümü 
hiçbir uyarıda 
bulunulmadan 
belediye ekipleri 
tarafından yıkıldı.
Belediye 
yetkililerinin 
bana olan 
davranışlarının 
değişmesi 
yüzünden ister 
istemez bu olaydan 
kaynaklandığını 
düşünmeye 
başladım.
Benim kaçak yapılan 
yerlerin yıkılmasına 
itirazım yok. 
Madem kaçak 
olan yapılar 
yıkılıyor o zaman

bulunduğumuz 
bölgedeki bir 
çok yer aynı 
konumda. Hepsini 
yık saygım sonsuz 
olur. Ama sadece 
benim binamın 
kaçak olan bölümü 
yıkıhyorsa bu işte 
kasıt ararım " 
şeklinde konuştu. 
Yıkım sırasında 
yalnızca kaçak 
olan bölümün 
yıkılmadığını 
binalarına da zarar 
verildiğini belirten 
Ahmet Kulaz ile 
eşi Şükriye 
Kulaz bu durum 
karşısında 
mağdur olduklarını 
belirterek zararlarının 
kimler tarafından 
karşılanacağını 
merak ettiklerini 
söylediler.

http://www.elkoyun.com
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İrfan Böyük ailesiyle birlikte gittikleri Kumsaz da serinlemek için denize girdi bir daha çıkamadı

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

YazıYORUM

«ti.

Elif ESMEN

İrfan Böyük(27) adlı 
genç, arkadaşlarıyla 
denize girdiği 
Kumsaz da sular 
arasına kaybolarak 
yaşamını yitirdi.
Pazar günü 
ailesiyle birlikte 
piknik yapmak 

1 ve denize girmek 
amacıyla Kumsaz 
sahiline giden 
İrfan Böyük'ün(27) 
denizden cesedi 
çıkarıldı.
Edinilen bilgiye 
göre dün akşam 
saat 18.00 
sıralarında ailesi ve 
kardeşleriyle birlikte 
gittiği Kumsaz da 
sahilde eğlendikten 
sonra denize giren 
2 çocuk babası irfan 
Böyük, havanın 
rüzgarlı olması 
nedeniyle bir anda 
akıntıya kapılarak 
açığa sürüklenerek 
sulara gömüldü. 
Görenlerin 
feryatlarına karşın 
kıyıdan açıkta 
olduğu için anında 
müdahale edilemedi. 
Bir anda sularda 
kaybolan İrfan 

, Böyük'ü bulmak 
için yapılan 
aramalardan sonuç 
alınamayınca, kardeş- 

* leri Halil ve Osman
Böyük tarafından 
Akut Kurtarma ve

Sivil Savunma 
ekiplerine haber 
verilerek araştırma 
yapılması istendi. 
Eşi ve çocukları 
ile kardeşlerinin 
sahilde umut dolu 
bekleyişleri ise 
yürekleri dağladı. 
Dalgıçların 
saat 20.45 sıralarında 
olay yerine 
gelmelerinin 
ardından başlatılan 
deniz dibi aramaların
da İrfan Böyük’ün 
cesedi sudan 
çıkarılarak ailesinin 
gözyaşlarıyla 
Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 
Daha önce de 
Kümsaz'da 
yaşanan aynı olayda 
13 yaşındaki 
önder Aktaş, 
denizden çıkarıldığın
da müdahale 
edilemediği için

hastaneye yetiştiril 
meşine karşın 
kurtarılamamıştı. 
Kumsaz sahilinde 
hafta sonu denize 
giren yüzlerce insanın 
bulunmasına karşılık 
hiçbir cankurtaran 
ve doktorun

bulunmamasına tepki 
gösteren vatandaşlar 
Kumsaz Muhtarlığı 
tarafından geçtiğimiz 
yıllarda yaptırılan 
ancak kapalı olan 
sağlık ocağının 
kullanılmamasından 
şikayet ediyorlar.

Novadarı yolcuları!...
Türkiye’de bazı işler vardır ki aslında 

kamu vicdanında doğru olmadığı halde 
öyle rahat kılıfına uydurulur ki, bunu yapan 
lar alınları açık, vicdanları hür karşınızda 
dolanırlar!

Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen 
milletvekillerinden bir grup, hemen bir 
dostluk derneği kurar. (Macaristan Meclisi 
Dostluk Derneği gibi..)

Bazıları daha önceden kurulmuştur. 
Aranır, neresi boş, nereye gitmek keyifli, 
hoş vakit geçirici oraya ait dernek kuru
lur...

Hemen Meclis Başkanına müracaat yapı 
lir, ödenek istenir ve 10-15 gün süren, ba 
zen eşleriyle, çocuklarıyla devlet sırtından 
gezi başlar...

Diğer tarafta bakarsınız falan il veya 
ilçenin idarecileri, başkanlar) (Öncelikle 
Belediye Başkanları) sık sık inceleme gezi
lerine çıkarlar.

Durmadan orası, burası incelerler, ama 
sonunda bakarsınız ortada hiçbir somut 
şey yok.

Giden, yenen halkın parasıdır..
Bu her iktidarda yürütülen bir açıkgöz 

lük yoludur..
Sosyal demokratı da, milliyetçisi de, din

cisi de bundan vazgeçmez..
Nasıl vazgeçsin, ballı börek, yemede 

yanında yat..
Mecliste muhalefetin en sertini yapan, 

ağzından alevler fışkıran işte Türkiye’nin 
aradığı adam böyle olmalı dersiniz, alkış 
larsınız, bir de bakarsınız üç gün sonra mil
letvekillerine maaş zammımı yapılacak, ikti
darı—muhalefeti kol kola, üç koldan çengi 
havasına girmişler..

Dostluk derneklerinde hep beraber gezi 
lere çıkıyorlar..

Belediye meclisinde sıkı çalıştığını gör 
düğünüz, belediye başkanının uygula
malarına karşı çıkan bir kişi, başkanla bera 
ber kolkola ayni otobüste Avrupa yolların
da!

Bana “sus payı” veriliyor gibi geliyor. 
Siz ne dersiniz?

Belediye Meclisinde muhalif gruptan 
olan, Başkanı tenkit babında söz alan bir 
üyenin Başkanın avukatı olduğunu öğreni 
yorsunuz..

“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” 
Ama sayın okurlar; bu turşuları hepimi 

ze yediriyorlar. Sen yiyorsun, bende yiyor
dum ama biraz gözüm açılmaya başladı. 
Onun için oynanan oyunları sana iletiyo
rum. ..

Bu günlerde bir NOVADARİ kardeş şehir 
hikayesi var... Birkaç senedir kardeş 
şehirlere gidip geliniyor. Hem de iki otobüs 
dolusu. Bu hikayeden şimdiye kadar 
Gemlik için yararı ne derseniz, ben 
söyleyeyim hemşerim senin paranla gönül 
eğlendirme.. Bu şehirler arasında ticari, 
kültürel, turizm bakımından bir gelişmemiş 
olmuş.. Yok.

Gemlik’te yaşıyorsun, her taraf çukur 
dolu, Gazhane Caddesinde rahatça yürü de 
göreyim seni sayın Başkan, ekmek fırınları 
nın önüne yardım için ekmek sepetleri ası 
lan bir ilçede iki otobüs dolusu Romanya 
yolcusu..

“Bal tutan parmağını yalar” atasözü 
doğru. Ama bazen yalnız yalanmıyor, 
kepçeyle götürülüyor. Ben bunu görüyo
rum, siz de görün..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Seyfettin SEKERSÖZ
AIESEC ve 
EKOMETRE işbirliği 
ile Çin'den getirilen 
5 üniversite öğrencisi 
ülkeleri hakkında 
Gemlik TSO üyelerine 
bilgi verdiler, 
rakamsal verileri ve 
sektörleri Türkiye ile 
karşılaştırdılar.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın ev 
sahipliğinde TSO 
salonunda yapılan 
toplantıda Çin'deki 
maliyetler, Çinlilerle 
alışveriş etmenin 
püf noktaları, yabancı 
yatırımcıya tanınan 
fırsatlar, vergi 
muafiyetleri iki 
oturumda 
masaya yatırıldı. 
Çinde ekonomi ve 
finans konusunda 
öğrenim gören 
üniversite öğrencileri 
ülkeleri hakkında 
bilgiler verdiler, 
rakamsal veriler 
ve sektörlerle 
Çin'i Türkiye ile 
karşılaştırdılar. 
Toplantıda, Çin'deki 
maliyetleri etkileyen 
girdi rakamları,

te İ
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 m* * 2 * * * SATILIK DAİRE 
Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

değerlendirilmesi 
gerektiğinin" 
altını çizdi.
Hiçbir Çinlinin ucuz
mal satmadığını,
hiçbir Çinlinin size
malımı satayım 
demediğine
dikkat çeken 
Sertalp, "Ama 
içimizdeki Çinliler 
gidip en kötü malı 
getiriyorlar ve

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

I i I 
|

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Çinliler'le alışveriş 
etmenin püf noktaları, 
yabancı yatırımcıya 
tanınan fırsatlar, 
vergi muafiyetleri 
detaylarıyla anlatıldı. 
ÇİN MALIMI UCUZ, 
SİZ Mi ÇOK 
PAHALISINIZ?
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile oda 
üyelerinin merakla 
izlediği toplantının 
açış konuşmasını 
yapan TSO Meclis 
Başkanı Haşan 
Sözüneri, herkesin 
merak ettiği Çin 
malı ve Çin hakkında 
gerçek kaynağından 
bilgi alacakları için 
toplantının ilgi 
çeKecegıhı söyledi. 
AIESEC Danışmanlar 
Kurulu Başkanı ve 
EKOMETRE Gazetesi 
sahibi Kenan Sertalp, 
"Fobi haline gelen 
Çin'i Çinliler'le 
konuşmak için 
AlESEC'Ie böyle bir 
projenin yürütüldü 
ğünü, 1.3 milyarlık 
Çin pazarının ve 
üretimdeki 
avantajlarının iyi

S

I

sonrasında da 
Çin malları kötüye 
Çıkıyor" derken 
Çin'i Çinlilerden 
öğrenmenin en 
iyi yol olacağım 
savundu.
Dünya ekonomisinde 
hızla büyüyen ve 
Türkiye ekonomisini 
baltalayan Çin 
olarak bilinen 
Çin'in Türkiye'ye 
gerçekten 
etkisi mi yoksa 

faydası mı olacak 
düşüncelerinin 
ortaya serildiği 
toplantıda Çinli 
öğrenciler ülkeleri 
hakkında çeşitli 
açıklamalarda 
bulundular.
İŞTE RAKAMLARLA 
ÇİN
Çin'in sanayi kenti 
Beijang'dan 
gelen üniversite 
öğrencileri, 
sırayla söz alarak 
değişik konularda 
Çin hakkında 
bilgiler verirken 
"1.3 milyar nüfuslu 
9 milyon 591 bin 
kilometrekarelik 
dev Çin'in 1978 
yılında yaşadığı 
reform sonucu 
dünyaya açıldığını, 
dünyanın en hızlı 
gelişen ekonomisine 
ve en büyük dış 
yatırım potansiyeline 
sahip ülke olduk
larım" anlattılar. 
"Yıllık 96 milyar 
dolar turizm 
gelirine sahip olan 
Çin'de saati 
40 cent'e bir işçi 
çalışırken, Türkiye'de 
bir işçinin saati 
2.14 dolara 
çalıştığım" 
araştırdıklarını

fi

I

s

söyleyen Çinli 
konuk öğrenciler, 
Çin'in endüstrisinden, 
ekonomisine, deniz 
ürünlerinden tur
izmine, toprak altı 
ve üstü zenginlik
lerinden sanayisine, 
ülkelerinin gelenek

İh

s

lerinden çalışma 
prensiplerine kadar 
pek çok konuda 
bilgiler verirken 
en önemli olanın da 
çin ekonomisinde 
ihracatın ithalattan 
fazla olduğunun . 
altını çizdiler.
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Gemlikspor’da görev 
dağılımı yapıldı

Kayak Milli Takımı 
kampa girdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor’da 
göreve getirilen 
Faruk Güzel 
başkanlığındaki 
yeni yönetim 
kurulu görev 
dağılımı yaptı. 
Yapılan toplantıda 
Gemlikspor'un 
yeni sezonda 
hedefinin Bursa 
Süper Lige 
çıkmak olduğu 
ortaya konulurken, 
Gemlik halkrile 
sporseverlerin 
Gemlikspor'u 
eski başarılı gün
lerinde görecekleri 
müjdelendi. 
Faruk GüzeJ'in 
başkanlığında oluşan 
yönetim kurulunda 
Serdar Özaydın 
Genel Sekreterliğe, 
Peyami Çağlar, 
Basından Sorumlu

Başkan 
Yardımcılığına, 
Mahmut Solaksubaşı 
Mali İşlerden 
Sorumlu As 
Başkanlığa, 
Ferhat Kurt 
Federasyondan

Sorumlu As 
Başkanlığa, 
Akay Ergezer 
Alt Yapıdan 
Sorumlu As 
Başkanlığa, 
Mehmet Göral 
Muhasip Üyeliğe,

Emir Ertem 
Genel kaptanlığa 
getirilirken 
M. Ali Kaya ile 
Murat Gül 
yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev 
yapacaklar.

Türkiye Tekerlekli 
Kayak Milli Takımı, 
Rusya'da yapılacak 
olan 2006 Dünya 
Kupası 3. ayağına 
hazırlanmak üzere 
Uludağ'da kampa 
girdi.
Türkiye Tekerlekli 
Kayak Milli Takımı, 
ağustos ayında 
Rusya'da gerçek
leştirilecek dünya 
kupası yarışlarından 
birincilikle dönmeyi 
amaçlıyor. 10 sporcu 
ve 4 antrenörden 
oluşan kafile, bu 
hedefe ulaşabilmek 
için Uludağ'da her 
gün iki antrenman 
yapıyor. Sporculara, 
antrenmanın yanı 
sıra ağır bir yürüyüş 
programı da 
uygulanıyor.
Avrupa'da yaklaşık 
30 yıllık bir geçmişe 
sahip olmasına 
karşın Türkiye'de 
yaklaşık 3 yıl önce 
oluşturulan 
Tekerlekli Kayak Milli 
Takımı, haziran ayın
da Hırvatistan'da

gerçekleştirilen 2006 
Dünya Kupası birinci 
ayağına katılmıştı. 
Burada, milli sporcu
larımız Kerime Ay 
din, “Büyük Bayan 
lar”da ikinci olurken, 
İzzet Kızılaslan da 
“Genç Erkekler”de 
üçüncülüğü elde 
etmişti.
İtalya'da gerçekleş 
tirilen Dünya Kupa 
sı'nın ikinci 
ayağında ise, 
sporcularımızdan 
Kerime Aydın 
kategorisinde 
birinci, Muhammet 
Kızılaslan ise ikinci 
olmuştu. Rusya'nın 
Yaraslav kentinde 
yapılacak mü 
sabakalarda tüm 
kategorilerde 
birincilik hedefleyen 
Tekerlekli Kayak 
Türk Milli Takımı, 
eylül ayında Fran 
sa'da yapılacak olan 
Dünya Kupası 
dördüncü ve son 
ayağında da başarı 
larını pekiştirmek 
istiyor.

NOINOK 
BİLGİSAYAR

BB
527 $ + K.D.V. 

başlayan fiyatlarla

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

U7U + K.D.V. 
boşloyon fiyatlarla

HERKESE

TAKSİI

Axess

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat

GEMSİAD
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop.

www. bay tasi n saat, net 
www.atamerhotel.com

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

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
LlAlllAlf MI I Atî A A1JA Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOINOK BİLGİSAYAR

ADSL ABONELİK PAKETİ
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboneliği hır arada 

HEDİYE!

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.atamerhotel.com
http://www.tatcan
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
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Hiç yoktan cinayet
Köy düğününde tartışan iki arkadaşın kavgası 

| cinayetle biterken, katil zanlısı, kendisine cep telefo
nundan ulaşan jandarma ekipleri tarafından 
yakalandı. İki arkadaşın bir gün önce birlikte 

denize giderek eğlendikleri öğrenildi.
Düğünde iki

Kız meselesi yüzünden kavga

arkadaşın kavgası 
cinayetle bitti. 
Katil zanlısı, kendi
sine cep telefonun
dan ulaşan jandarma 
ekipleri tarafından 
yakalandı. İki 
arkadaşın bir gün 

I önce birlikte denize 
I giderek eğlendikleri 
I öğrenildi.
I Edinilen bilgiye göre, 
I olay, önceki akşam 
I saat 20.00 sıralarında 
I Doburca Köyü'nde 
I meydana geldi.
I İddiaya göre, 26
I yaşındaki Saim 
I Duran ve arkadaşı 
I Turgay G. (28), 
I köydeki bir 
I düğünde henüz 
I belirlenemeyen 
I nedenden dolayı 
I tartışmaya başladı. 
I Tartışmanın 
I büyümesi üzerine 
I Saim Duran, 
I Turgay G.'nin yüzüne 
I yumruk attı. Yüzü 
I kanlar içerisinde 
I kalan Turgay G. de

Saim Duran'a 
saldırmak isterken, 
düğündeki köylüler 

araya girerek 
kavgayı 
önledi. Daha sonra 
evlerine götürülen 
iki arkadaştan 
Turgay G. öfkesine 

hakim olamadı. 
Evindeki av 
tüfeğini alarak 
Saim Duran'ın 
evine giden Turgay 
G. dehşet saçtı. 
Yakın mesafeden 
iki el ateş ederek 
Saim Duran'i 
yaralayan 
Turgay G. olay 
yerinden uzaklaştı.' 
Bu arada çevredeki 
vatandaşlar, başına 
isabet eden saç
malarla ağır 
yaralanan Saim 
Duran'i Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi altına alınan 
Saim Duran, 
yapılan tüm 
müdahalelere 
karşın 
kurtarılamadı.
Olayın ardından 
harekete geçen 
Osmangazi 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı ekipleri, 
köyde yaptığı 
araştırmada 
Turgay G.'yi 
bulamadı.
Daha sonra 
jandarmanın cep 
telefonundan 
ulaştığı Turgay G., 
evinin yakınındaki 
ormanlık alanda

Kız kavgası 
Şehreküstü 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, B.B. ve A.T. 
isimli şahıslar arasın
da kız meselesi 
yüzünden tartışma

gizlendiğini 
söyleyerek 
jandarmaya yerini 
tarif etti.
Ekipler de bölgeye 
giderek Turgay 
G.'yi gözaltına aldı. 
Turgay G.'nin 
cinayeti işlediği 
av tüfeğini ele bir 
evin ahırına attığını 
söylemesinin 
ardından jandarma 
ekipleri söz konusu 
yere gitti. Burada 
yapılan aramada 
tüfeği de bulan jan
darma, Turgay G.'yi 
merkez karakoluna 
götürdü.
Cinayet anını 
hatırlamadığını 
söylediği 
öğrenilen Turgay 
G.'nin çok büyük 
bir pişmanlık 
duyduğunu ve 
öldürdüğü arkadaşı 
Saim Duran'la bir 
gün önce de 
denize giderek 
eğlendiklerini 
söylediği bildirildi. 
Daha önceden 
de cinayet 
suçundan kaydı 
bulunduğu belirtilen 
Turgay G., ifadesi 
alındıktan sonra 
çıkarıldığı 
mahkemede 
tutuklandı. BHA

Bursa Barosu’ndan fakslı uyarı
Bursa Baro 
Başkanlığı, İsrail 
Ankara Büyükelçi 
liği'ne Lübnan'da 
insanlık suçu 
işlendiğini içeren 
bir faks gönder
erek, bölgedeki 
askeri operasyon
ların durdurul
masını istedi. 
İsrail'in Lübnan'a 
karşı başlattığı 
savaş tüm hızıyla 
sürürken, tepkilerin 
de ardı arkası 
kesilmiyor. Bursa 
Barosu, İsrail 
Ankara Büyükelçi 
liği'ne, Lübnan'a 
karşı insanlık suçu
nun işlendiğini içeren 
bir faks gönderdi. 
Bursa Barosu 
Başkanı Avukat 
Asude Şenol imzalı 
faksta, "İsrail asker
lerinin Lübnan'ın 
Kana kasabasında 
çocukları ve sivilleri 
öldürmesi, hiçbir 
gerekçe ile haklı 
görülmesi mümkün 
olmayan bir insanlık 
suçudur. Savaşın 
bile uyulması 

çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
kavgaya tutuşan 
taraflardan 
A.T. yanında 
bulundurduğu 
bıçakla B.B.'yi 
yaraladı.

gereken kuralları ve 
insanı değerleri 
vardır. Her devletin 
buna uyma zorunlu
luğu, tarihi ve ahlaki 
zorunluluğudur.
Tarihin gerçekleri, 
çifte standart 
uygulamaksızın 
günümüzü yaşarken 
hepimize ders 
olmalıdır. Bu gerçeği 
hatırlatmak görevini, 
büyük üzüntü ile 
yerine getiriyoruz" 
ifadeleri yer aldı. 
Bursa Baro Başkanı 
Avukat Asude 
Şenol, Lübnan'da

Hastaneye kaldırılan 
B.B.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtilirken, 
A.T. polis tarafından 
gözaltına alındı.
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Hizbullah terör 
örgütüne karşı 
mücadele kisvesi 
altında insanlık 
suçu işlendiğini 
kaydederek, "İsrail, 
orada sivilleri 
hedef alıyor.
Hiçbir savunması 
olmadan ve tehlikeli 
duruma neden 
olmayacak olan 
siviller öldürülüyor. 
Sığınağa kaçmış ve 
can derdine 
düşmüş çoğunluğu 
çocuk ve yaşlıların 
oluşturduğu insan

lar ölüyor. Savaşın 
bile hukuku vardır. 
Belli kurallara göre 
yapılır. Etik ve ahlaki 
değerler göz ardı 
edilmemeli. Çünkü 
bugün orada resmi 
olarak savaş ilan 
edilmiş değil. 
Öyle bile olsa, 
sivil halka 
karşı bomba 
atılmamalı, silah 
kullanılmamalı.
Bu durumu kabul 
edilebilir bir 
durum değil" diye 
konuştu.

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
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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Gözünü kapatacak
hayırsever arıyor

Murat Başaran 
Kumla’yı sallayacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğuştan 
göz kapakları kısa 
ve hareketsiz olan 
Aysel Caner (8) 
için babası 
İsmail Caner 
ameliyat masrafını 
karşılayacak 
hayırsever arıyor. 
Ayten ve İsmail 
Caner çiftinin üç 
çocuğundan biri 
'olan Aysel, 
rahatsızlığı nedeniyle 
geceleri uyurken 
gözlerini kapata- 
madığından göz 
içinde kuruma 
yaşıyor.
İlk ameliyatını 
yine hayırseverlerin 
yardımıyla olan 
küçük Aysel'in 
daha ı'kı kez 
ameliyat olması 
gerekiyor.
Baba İsmail 
Caner, mevsimlik 
tarım işçisi 
olduğunu ve 
durumunun ameliya

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

> DOSYA NO : 2005 / 276
Bursa ili Gemlik ilçesi Umurbey Köyü Çiftlikalan mevkiinde kain tapu

nun 4889 parselinde kayıtlı, doğusu yol, batısı kısmen 4892 nolu kadastro 
parseli, kısmen 4891 nolu kadastro parseli, kuzeyi kısmen 4887 nolu 
Kadastro parseli, kısmen 4888 nolu kadastro parseli güneyi 4890 nolu 
kadastro parseli ile çevrili 900 m2 lik taşınmazın

Yine Bursa ile Gemlik ilçesi, Umurbey köyü Çiftlikalan mevkiinde kain 
tapunun 4881 parselinde kayıtlı doğusu 4879 nolu kadastro parseli, batısı 
yol, kuzeyi kısmen 4886 nolu kadastro parseli, kısmen 4882 nolu kadastro 
parseli, güneyi 4880 nolu kadastro parseli ile çevrili 1510 m2 lik taşın
mazın

Yine Bursa ili Gemlik ilçesi Umurbey Köyü Değirmen yolu mevkiinde 
kain tapunun. 1753 parselinde kayıtlı iken şuyulandırma ile 152 ada 4 
parselde kayıtlı doğusu yol, batısı 3 Nolu parsel kuzeyi yol, güneyi kıs
men 6 nolu parsel kısmen 5 nolu parsel ile çevrili 1026,50 m2 lik taşın
mazın

Yukarıda yazılı 3 adet taşınmazın davacılar Nebiye Çetinkaya, Müfide 
Bolulu, Eminegül Bolulu, Handan Karadam, Emin Erkan Bolulu ve Neyire 
Batu tarafından bu taşınmazların tapularının iptali ile adlarına tescili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmazlar hakkında hak iddiasında bulunan
ların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2005/276 esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri ve itirazda bulunmaları ilan olunur.
25.05.2006 B - 3588

ta yetmediğini 
duyurarak ilk 
çocuğu Tuğçe'nin de 
şu anda Ankara 
Dr. Sami Ulus 
Çocuk Hastanesinde 
Böbrek tedavisi 
gördüğünü 
belirterek, 
"Ortanca çocuğum 
Aysel'i geçen 
yıl rahatsız 
olduğu için okula 
gönderemedim, 
bu yıl hayırsever 
bir vatandaş bize 
sahip çıkarsa

kızımın sorununu 
çözümleyip onu 
okula yazdırmak 
istiyorum" dedi. 
Baba İsmail 
Caner, Hamidiye 
Mahallesinde 
ablasının evinde 
yaşadığını ve 
kendilerine 
yardımcı olmak 
isteyen hayırsever 
vatandaşların 
0.536.374 23 70 
numaralı telefonla 
kendilerini 
aramalarını istedi.

Berkay Karabulut
Ünlü sanatçıları 
tatilcilerle buluşturan 
Büyük Kumla 
Çakıl Aile Gazinosu 
bu akşam pop 
müziğinin sevilen 
isimlerinden 
Murat Başaran'ı 
ağırlayacak. 
İlçemizin şirin 
tatil yörelerinden 
olan Büyük 
Kumla'da yaz 
günleri hareketli 
geçmeye 
devam ediyor. 
İlçemize yakınlığın
dan dolayı 
yazlıkçıların 
vazgeçemediği 
eğlence 
mekanlarından 
olan Büyük Kumla'da 
faaliyet gösteren 
Çakıl Aile Gazinosu 
her yıl olduğu gibi 
bu yılda ünlü 
sanatçıları 
ağırlamaya 
devam ediyor.
Daha önceki 
yıllarda Ayhan Aşan, 
Evren, Müslüm 
Gürses, Güllü gibi 
tanınmış isimleri 
sevenleriyle buluştu
ran Çakıl Aile

Bursa’nın örnek şoförü
Yazın bunaltıcı 
sıcağıyla birlikte için
den daha da bir çıkıl
maz bir hale gelen 
Bursa trafiğinde, 
aracına binen yolcu
lara nazik tavırlarıyla 
beğeni toplayan 
Setbaşı Dolmuş 
Durağı şoförlerinden 
Mustafa Bilgen ödüle 
layık görüldü.
Setbaşı Dolmuş 
Durağı'ndan Şoförler 
Odası Başkanı

Gazinosu bu kez de 
Murat Başaran'ı 
ağırlıyarak müzük 
şöleni yapmayı 
planlıyor.
Son albümü ile 
büyük çıkış yapan 
Başaran; Nankör, 
Sana Ölürüm, Kara 
Kilit gibi parçalarıyla 
yazın hitleri arasına 
girmeyi başarmıştı. 
İlk klibini
Nankör adlı parçası
na Uludağ'da 
Brezilyalı ünlü 
manken Rafaella

Haşan Topçu'nun 
elinden ödülü alan 
Mustafa Bilgen, 
mutluluğunu 
saklayamadı. 
Kendisini ödüle 
layık bulan odaya 
teşekkür eden 
Bilgen, “Hayatımın 
en anlamlı ödülünü 
aldım. Çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Şoför esnafının 
mesleğin kalitesinin 
arttırması için her

Ferrona ile 
çeken sanatçı 
dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarmıştı. 
İkinci klibinide 
Kara Kilit isimli 
şarkısına çekerek 
listelerin üst 
sıralarında yer 
almayı başaran 
genç sanatçı bu 
akşam en sevilen 
parçalarını Çakıl 
Aile Gazinosu'nda 
seslendirerek 
tatilcilere keyifli bir 
gece yaşatacak.

türlü çabada bulun
malarını sağlamayı 
hedeflediğini vurgu
layan Şoförler Odası 
Başkanı Haşan 
Topçu da “Ödüle 
layık görülen üyem
izin Setbaşı Durağı'n 
da olması bizi çok 
mutlu etti. Bursa’nın 
merkezindeki bir 
durağımızın bu şe 
kilde hizmet vermesi 
hepimiz için ayrı bir 
gururdur” dedi.

Hava sıcaklığı 
4-5 derece 

artacak

Hava sıcaklıkları hafta 
ortasından itibaren 4-5 
derece artacak. 
Sıcaklıklar yurdun 
kuzeyinde 35 dereceye, 
güneyinde ise 45 
dereceye kadar çıkacak. 
Meteorolojinin 
uyarısı şöyle: 
Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıklamada, 
yurdun güney ve iç 

kesimlerinde mevsim 
normalleri civarında 
seyreden hava sıcaklık
larında, hafta ortasından 
itibaren 4-5 derecelik 
artış görüleceği belirtildi. 
Sıcaklık artışıyla 
birlikte yurdun kuzey 
bölgelerinde, gölgede 
en yüksek hava sıcak
lığının hafta sonuna 
kadar 32-35, iç kesimlerde 
35-38, güneydoğu

Anadolu'da ise 
42-44 derecelere kadar 
çıkacağı kaydedildi. 
Hava sıcaklıklarının 
artması nedeniyle 
başta Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi 
ve iç kesimler 
olmak üzere 
yurt genelinde 
vatandaşların ve 
ilgililerin tedbirli 
olmaları istendi.
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Sınırda askeri 
hareketlilik

Hakkari'nin Yüksekova 
İlçesi üzerinden, 
sınıra doğru yeniden 
askeri sevkıyat başladı. 
Dün sabah saatlerinde 
Yüksekova llçesi'ne 
gelen ve aralarında 
sivil araçların da bulun
duğu askeri konvoy, 
Cengiz Topel

Büyükanıt Genelkurmay Başkanı oldu

Caddesi'nden 
geçerek Şemdinli 
llçesi'ne doğru 
gitti. Vatandaşların 
şaşkın bakışları 
arasında geçen askeri 
konvoy nedeniyle, 
çarşı merkezinde 
uzun süre trafik 
akışı aksadı.

■n» ınaH abone oldunuz mu? 
abone olun

SS5SS OKUYUN OKUTUN

Büyükanıt 
Genelkurmay 
Başkanı 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, Genelkurmay 
Başkanlığı'na Kara 
Kuvvetleri Komutanı

KPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM'ce 1-2 
Temmuz 2006 
tarihlerinde 
gerçekleştirilen 
ve öğretmen 
adaylarının da 
katıldığı Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS/1) 
sonuçları 
açıklandı. 
Adaylar, sınav 
sonuçlarını 
ÖSYM'nin 
www.osym.gov.tr 
internet adresinden, 
TC kimlik numa 
ralarını yazarak 
öğrenebilecekler.

Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt'ın atan' 
masına ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararını imzaladı. 
Büyükanıt 30 
Ağustos 2006

2006-KPSS 
sonuçları, sınav 
tarihinden itibaren 
2 yıl geçerli olacak.
2006-KPSS, 
Başbakanlık, 

gününden geçerli 
olmak üzere 
Genelkurbay 
Başkanı oldu. 
Hükümetin 
AŞ kararlarını 
beklemeden 

bakanlıklar, bunların 
müsteşarlık, 
başkanlık ve 
bağımsız genel 
müdürlük düzeyin
deki bağlı ve ilgili 

Genelkurmay 
Başkanlığı tartış
malarına son ver
mek için karar
nameyi Sezer'e 
erken gönderdiği 
öğrenildi.

kuruluşları ile bağlı 
ortaklıklarındaki 
özel yarışma 
sınavına tabi 
tutulmak suretiyle 
girilen ve belirli 
bir yetiştirme 
programı sonrası 
yeterlik sınavına 
tabi tutulan 
mesleklere ilişkin 
kadrolar ile 
özel idareleri ve 
belediyelerin teftiş 

kurullarına ilişkin 
kadroları içeren 
A grubu kadrolar 
ve öğretmen aday
ları için yapılmıştı.

http://www.osym.gov.tr
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I Doğalgaz ve elektriğe zam yolda
Elektrik sektöründe 
yaşanan sıkıntıların 
çözümü amacıyla, 
dün Bakanlar 
Kurulu öncesi 
4 bakanın katılımıyla 
yapılan mini 
enerji zirvesinde 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı, 
hazırladığı 
alternatif çözüm 
modellerini ilgili 
bakanlara sundu. 
Zirvede, olası 
doğalgaz ve 
elektrik zamlarının 
enflasyona etkisi 
değerlendirildi.
Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener 
başkanlığında, 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ile Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi 
Güler'in katıldığı 
toplantıda, oto- 
prodüktörler başta 
olmak üzere serbest 

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOMEJKAY ‘da YAPTIRABİLECEKSİNİZ

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

menopoz sonrasında kadınlarda bu durum daha belirgindir.
OSTEOPOROZ’da kemikler daha delikli hale gelir. Kemik dayanıklılığı azalır. Ufak 

tefek kaza ve düşme kırıkla sonuçlanabilir.
Bir çok hastalıkta olduğu gibi ancak erken teşhisle bu hastalığa
ENGEL OLMAK MÜMKÜNDÜR. Osteoporoz yani kemik erimesi teşhisi KEMİK 

ÖLÇÜMÜ (osteodansitometre) 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

elektrik üretici
lerinin sorunlarının 
yanı sıra enerji 
KIT'lerinin 
yatırımları 
masaya yatırıldı. 
Toplantıda 
doğalgaz ve 
elektriğe yapılması 
olası zamların 
enflasyona etkisi 
değerlendirilirken, 
herhangi bir elektrik 
zammının yılsonu 
enflasyon hedefini 
olumsuz yönde 
etkileyeceği ifade 
edildi. Toplantı 
sonrasında 
yapılan Bakanlar 
Kurulundan 
herhangi bir karar 
çıkmaz sa, sabah 
yapılan mini zirve 
benzeri bir toplan
tının, Bakanlar 
Kurulunun ardından 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdo ğan 
başkanlığında tekrar 
yapılabileceği de 
belirtiliyor.
Toplantıda, elektrik 
üretiminde kul
lanılan doğalgazdaki

(bin metreküpte 21 
YTL) Özel Tüketim 
Vergisi'nin (ÖTV), 
adı üstünte bir tüke
tim vergisi 
olduğunu, bu 
verginin üretimden 
alınmasının yanlış 
olduğu vurgu
lanırken, su ve 
kömürden üretilen 
elektrikte böyle 
bir verginin söz 
konusu olmadığına 
dikkat çekildi. 
Buna göre elektrik 
üretiminden ÖTV 
kaldırılması duru
munda, BOTAŞ'a 

yeni bir finansman 
imkanı verileceği, 
doğalgaz ve 
elektriğe zam 
ihtiyacının da 
azalacağı üzerinde 
duruldu.
Enerji Bakanlığı 
yetkilileri, 
TRT payı veya 
ÖTV gibi girdilerde 
herhangi bir 
azalma olmadığı 
takdirde, elektriğe 
ilk aşamada 
yüzde 5'lik 
zammın kaçınılmaz 
olduğu görüşünü 
dile getirdi.

Akaryakıt zammına 
karşı kampanya

Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
(TÜDEF) Genel 
Başkanı Ali Çetin, 
akaryakıt üzerindeki 
vergi yükünün 
azaltılması gerektiği
ni ve bunun için 
iktidarın bir tebliğ 
yayınlamasının 
yeterli olacağını 
belirterek, "KDV 
matrahına ÖTV'nin 
dahil edilmesi, yani 
ÖTV üzerinde bir de 
yüzde 18 KDV 
almaktan 
vazgeçilmesiyle 
akaryakıt 25 YKr 
ucuzlar" dedi.
TÜDEF'in 15 Eylül 
2005 İznik toplan
tısında alınan 
"Dünyanın en pahalı 
akaryakıtına karşı 
eylem" çağrısının 
ardından başlatılan 
"Zamlara seyirci 
kalma, 10 Eylül'de 
akaryakıt alma" 
kampanyasıyla ilgili 
bir basın toplantısı 
düzenleyen TÜDEF 
Genel Başkanı Ali 
Çetin, dünyanın en 
pahalı akaryakıtının 
sadece tüketicileri 
değil, üreticileri, 
akaryakıt istasyonu 
sahiplerini ve çiftçiyi 
de vurduğunu ileri 
sürerek, "Herkes 
şikayetçi. Akaryakıt 
istasyonu sahipleri 
hükümetlerin kendi
lerini 'vergi tahsilat 
memuru' yerine 
koymalarından son 
derece rahatsızlar.
Çünkü 3 YTL'lik 
benzinin 2 YTL'si 
vergi" şeklinde 
konuştu.
Çiftçilerin de 
akaryakıt fiyatların
dan şikayetçi 
olduğunu belirten 
Çetin, 1998'de 1 litre 
benzinin 2.4 kilo
gram buğdaya 
alındığını, 2006'da 
ise 1 litre benzinin 
8.2 kilogram buğ
daya alındığım 
söyledi. Kaçak 
akaryakıtın motorları 
bozduğunu belirten 
Çetin, şoför 
esnafının yolları 
kapatmaktan söz 

ettiğini, kamyoncu
ların ise şehir 
merkezlerini 
kamyonlarıyla 
tıkamaktan ve zam
lar durana kadar 
eylem önerileriyle 
geldiklerini bildirdi. 
Çetin, kampanyaları
na toplumun 
birçok kesiminden 
destek geldiğini de 
belirterek, 
Doğru Yol Partisi, 
İşçi Partisi, ATO, 
TÜRMOB, ASMM- 
MO, Ankara Barosu, 
TSEK, Radyo ODTÜ, 
Alem FM ve 
Evrensel Gazete 
si'nin açık ve tam 
destek verdiklerini 
belirtti. Bu konuda 
taleplerini siyasi ikti
dara iletmek için 
görüşme talep 
edeceklerini kayde
den Çetin, şunları 
kaydetti: 
"Kampanya 
süresince sürpriz 
eylemlerle kampa
nyayı tüm tüketi
cilere, tüm kesim
lere anlatacağız. 
Siyasi iktidar kendi 
halkının, kendi 
tüketicisinin, kendi 
çiftçisinin, kendi 
esnafının sesini 
duyana kadar dur
mak yok. Siyasi ikti
darın bu konuda 
kampanyaya 
duyarsız kalmadığını 
göstermek için 
hemen yapabileceği 
şeyler var. En azın
dan verginin vergisi
ni almak gibi bir 
insafsızlıktan 
vazgeçebilir. Bunun 
için bir ÖTV tebliği 
yeterlidir. KDV 
matrahına ÖTVnin 
dahil edilmesi, yani 
ÖTV üzerinde bir de 
yüzde 18 KDV 
almaktan vazgeçil 
mesiyle akaryakıt 
250 bin lira (25 YKr) 
ucuzlar. Buradan 
tüm tüketicilere, 
üreticilere, esnafa, 
memura bir kez 
daha sesleniyoruz. 
Yükseltin sesinizi, 
kampanyayı daha 
yükseklere taşıya 
lım” dedi
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Polen her derde deva
Arılar tarafından 
çeşitli bitkilerden 
toplanan çiçek 
tozlarından mey
dana gelen polenin, 
birçok hastalığın 
tedavisinde kul
lanıldığı, bünyenin 
güçlenmesi için de 
çok yararlı bir gıda 
olduğu belirtildi. 
Uzmanlar, polenin 
içerdiği bol vitamin 
ve mineraller sebe
biyle bünyesi zayıf 
olan kişiler için çok 
yararlı olduğunu 
ifade etti. Polenin 
tıbbi bir bitki 
olduğunu belirten 
uzmanlar, polenin 
faydalarını şu 
şekilde sıralıyor: 
"Polen, kanser 
türlerinde, kalp 
ve damar hastalık
larında, romatizmal 
hastalıklarda, 
karaciğer hastalık
larında, sedef, 
egzama, sivilce, 
saç dökülmesi, 
cilt lekeleri, 
prostat hastalık
larında, ruh ve sinir, 
göz, astım, bronşit, 
ülser, basur, felç, 
kansızlık, beyin

hastalıklarının 
tedavisinde ve 
çocuk gelişiminde 
oldukça önemlidir. 
Polen, beyin ve 
vücut yorgun
luğunu gidererek, 
kısa zamanda 
canlılık verir.
Polen, çocukların 
gelişiminde etkili 
olduğu gibi, anemi 
hastalığının 
tedavisinde de 
her gün bir 
kahve kaşığı 
polen yenmesi 
vücudun savunma 
sistemini meydana 
getiren alyuvarların 
sayısını arttırır.
Polen 
ayrıca vücudun

eksik maddelerini 
tamamlar. Bağırsak 
iltihaplanmasına, 
zayıflık, şişmanlık, 
kabızlık, ishal 
gibi birbirine zıt 
olan rahatsızlıkların 
da tedavisinde, 
düşünme yeteneği
ni artırmada, alyu
var sayısı ve 
kandaki hemoglo
bin sayısının 
yükselmesinde, 
görme yeteneğinin 
artmasında, 
saç dökülmesini 
önlemede ve 
saçların canlanması 
ile cilt hastalık
larının tedavisinde 
oldukça önemli 
sonuçlar verir." Ceviz depresyona iyi geliyor

“Cemlik Körfez’internette Mgemlikkorfezgazelesi.com
Dengeli beslenmenin 
insan vücudu için 
önemine dikkat çeken 
uzmanlar, sonbahar
da bollaşan, cevizin 
depresyonun ilacı 
olduğunu belirtti.

Uzmanlar, her 
mevsimin kendine 
özgü sebze ve 
meyveleri olduğunu 
açıklayarak, "Zira 
doğa, besinler 
konusunda da çok

Omega 3 ve B 
vitamini.yönünden 
zengindirler ve 
kışın görülen 
depresif ruh haline 
iyi gelirler. Bu 
tür yağlı tohumların

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

özel bir dengeye 
sahip. Bizim de kışın 
kilo almamamız için 
sebze ve meyveler
den en doğru biçimde 
faydalanmamız 
gerekiyor. Söz gelişi, 
sonbaharda bollaşan 
ceviz depresyona iyi 
geliyor. Eylül ayı, taze 
fındık ve ceviz gibi 
yağlı tohumların çık
tığı, bol bulunduğu 
bir aydır. Bu besinler

kalori değerlerinin 
çok yüksek olduğu 
unutmamalı ve 
hepsinden düzenli 
olarak az miktarlarda 
yenmeli. Mevsiminde 
çıkan sebze ve . 
meyveleri daha 
sık tüketirsek ve 
arada şırada 
mevsim dışı ürünlere 
yönelirsek, çok 
büyük bir sorun 
yaşamayız" 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

Mgemlikkorfezgazelesi.com
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Aşırı sıcaklar kalp krizi 
riskini arttırıyor

Türk Kalp Vakfı 
Başkanı Çetin 
Yıldırımakın, aşırı 
sıcaklar ile nemli 
havanın kalp krizi 
riskini artırdığını 
belirterek, vatan
daşları uyardı. 
Yıldırımakın, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
tatile çıkmadan 
önce insanların 
kalplerini kontrol 
ettirmelerinin 
önemine işaret etti. 
Vatandaşları yedik
lerine, içtiklerine

dikkat etmeleri, 
yağlı yiyeceklerden 
kaçınmaları ve 
bünyelerine uygun 
spor yapmaları 
konusunda uyaran 
Yıldırımakın, 
sebze ve meyve 
ağırlıklı yiyecek 
tüketilmesinin öne
mine dikkat çekti. 
Yıldırımakın, kalp 
krizi riskini tetikleye- 
cek hareketlerden 
kaçınılması gerek
tiğini sözlerine 
ekledi.

n Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybet- 

tim. Hükümsüzüdür.
* Hüseyin BİÇER

o Diyarbakır Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybet- 

tim. Hükümsüzüdür.
K SEYİTHAN DEMİRER

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1,’sl ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

1 Ağustos 2006 Salı 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No: 43 
GEMLİK

8ÖH® BU,SA
DERSANELERİ kültür koleji

İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarılaş (OKS): 2231515
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

■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2507 

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... 
(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
MotİERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kÜÇİik AyRINTISINEİA bİİE LeNEİİNİ CjÖSTEREN 

lülİTElİ MALZEMESİ, EkoNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAJİARiyİA, 

EVİER UZAY MANZARASINA kAVUŞiyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / 8 Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79



İÛZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

"İyi bir gelecek Aykent ile başlor"
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

AYKENT

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 

2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 
-ı 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

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....

7. SINIF
8. SINIF

4.750 YTL
4.750 YTL

Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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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

Pazarda denetim yapan ekipler, belediyeden yer kiralayan pazarcıların yerlerini başkalarına kiraladığını saptadı

Dere üstünde seyyara izin yok
Güne Bakış

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının emirleriyle oluşturulan Denetim Komisyonu, 
boşaltılan Minibüs Garajı’nda tezgah açan seyyar satıcılara izin vermedi. Seyyarlardan 
şikayetçi olan esnaf denetimlerin devamını istedi. Ekipler, pazarcı esnafını da denetle 
yerek Pazar Yeri Açma Belgelerini kontrol etti. Birçok esnafın belgesi çıkmadı. Syf 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Seyyarla uğraşmak..
Seyyar adı üstünde, seyahat edendin
Seyyar satıcı, gezerek satış yapan kişilerdir.
Bizdeki seyyar anlayışı tam tersidir.
Seyyar satıcı, bir yerde durarak ürünlerini 

satan kişidir.
Aslında seyyar satıcılık, ekonomiyle ilgilidir.
Siz köylerde seyyar satıcı gördünüz mü?
Belki tek tük gelen satıcılar vardır onlarda 

malı satar giderler..
Seyyar satıcılar, kırsaldan kentlere göç eden 

insanların aş bulamaması sonucu, kent 
yaşamında küçük sermayeleriyle evlerini 
geçindirmek için kolay ticaret yoludur.

İşsizliğin çok olduğu ülkelerde, seyyar 
satıcılık bir sektördür.

Bununla baş etmek de başlı başına bir iştir.
Gemlik’te 20 yıl önce seyyar balıkçılar, sey

yar dondurmacılar, seyyar gazete satıcıları, sey
yar sütçüler, odun satıcıları vardı.

Bunlar mahallelerde, sokak aralarında 
bağırarak ürünlerinin satışını yaparlardı.

Gemlik’in nüfusunun artmasıyla, seyyar 
satıcılarda görünmeye başladı.

Bugün, ana caddelerde birçok seyyar satıcı, 
bir köşeyi kaparak gezmeden ticaret yapıyorlar.

Sorun önce çevrelerindeki esnaftan geliyor. 
Kira ödeyen, vergi veren esnaf, bu seyyarlardan 
şikayetçi.

Yasalar da seyyara izin vermiyor ama, seyyar 
satıcı ile de başa çıkamıyorlar.

Seyyar satıcının sermayesi güçlenirse, sabit 
satıcı haline gelebilir.

Bu iş polisiye önlemlerle çözülmüyor.
Sorun ekonomik.

Sokağı pireler bastı
Demirsubaşı 
Mahallesi Cami 
aralığı sokağını 
pireler bastı. 
Sokak sakinleri, 
belediye yetkili
lerine yaptıkları 
müracaatların 
sonuçsuz kal
dığını belirttiler. 
Haberi sayfa 4’de 

irıncılar ekmeğe zam isliyor
Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF) 
Başkanı Halil İbrahim Balcı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının, un fiyatlarındaki 
artış ve merdivenaltı ekmek üretiminin 
önlenmesi konusunda gereken önlemleri 
almaması halinde, bir ay sonra ekmeğe 
yapılacak zammın yüzde 25'ten az 
olmayacağını söyledi. Haberi sayfa 8’de

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

■■a

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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FEN LİSELERİ

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

ANADOLUI LİSELERİ

İŞTE 2005 ■ 2006 OKS GURUR TABLOMUZ

>xGEMLIK

Y€$IIIRMAK
Sıra no ADI S O YA D I KAZANDIĞI OKUL

1 BURAK ERDEN İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
2 İSHAK ŞAHİN BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ FEN LİSESİ_________________
3 M. ALİ BEYTORUN ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ ____________________
4 FERHAT ERCÜMEN PROF.DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
5 M. NUR AYDIN ÖZEL NİLÜFER FEN LİSESİ
6 HAŞAN GÜNGÖR YALOVA FE N LİS ESİ _______________
7 BİRSEN ER BİLECİK REFİK ARSLAN ÖZTÜRK FEN LİSESİ____________ J

Sıra no ADI S O YA D I KAZANDIĞI OKUL
1 MURAT ŞAŞMAZ AHMET HAMDİ GÖKBAYRAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
2 HÜSEYİN ÖZAY Y.İLHAN ALANYALI AN.ÖGRT.LİSESİ
3 FATİH ÖZAYDIN Y.İLHAN ALANYALI AN.ÖGRT.LİSESİ
4 ZEYNEP ÖZTÜRK İ.ÖNALANADOLU ÖĞRETMEN LİSSESİ
5 CİHAN BARBAROS YALOVA ANADOLU ÖĞRT. LİSESİ
6 CAN GÜLTEKİN YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
7 MUHAMMET PARLAK ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESSİ _______
8 MERVE ÇAKIR İNEGÖL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Sıra no ADI S O YA D 1 KAZANDIĞI OKUL
1 NİYAZİ KAVLAK MİLLİ PİYAN GO-ANADOLU LİSESİ
2 SEMİH FİDAN MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ
3 SÜLEYMAN EROGLU U LU BATLI HAŞAN ANADOLU LİSESİ
4 CENKHAN DURAN ŞÜKRÜ S EN KAYA ANADOLU LİSESİ
5 SAMIM S EN OCAK OSMAN GAZİ ANADOLU USESİ
6 TÜRKER İLKER DENİZ BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ
7 NAİL KOZLU BURSAANADOLU KIZ LİSESİ
8 EN ES KARAÇAVUŞ CE LAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
9 SERCAN COLAKOĞLU CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
10 EZGİ CAN SEV GÖKÇE CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
11 ASYA BAŞARAN CELAL SAYAR ANADOLU LİSESİ
12 H. YASİN CAMCIOĞLU CELAL SAYAR ANADOLU LİSESİ
13 SAMET SADE CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
14 OĞUZ AH MET ÖZGÜVEN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
15 GÜRKAN GÜVEN CELAL SAYAR ANADOLU LİSESİ
16 FEYZA POTUR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
17 GÖKHAN ASLAN CELAL S AYAR ANADOLU LİSESİ
18 AYKUT KARAGÖZ CELAL SAYAR ANADOLU LİSESj
19 KÜBRA ÇETİN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
20 MUHAMMET SOYLAR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
21 Y. ZEKERİ YA ATAM AY CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
22 NAZAN ÇOLAK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
23 TUĞCE CAN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
24 EMİNE ELIKESİK CELALBAYAR ANADOLU LİSESİ
25 ELİF MEKİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
26 ZEYNEP DÖNMEZ CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
27 ABDULKADIR FIRTINA CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
28 ÖMER DEMİROK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
29 A. SAİTADANUR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
30 MELİKE ATMACA CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
31 GÖKSU YILDIRIM CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ’
32 M. RECEP GEMİCİ CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
33 İSMAİL CAN SEVEN CELAL BAYAR-ANADOLU LİSESİ
34 EMRE MERT CELAL BAYAR ANADOI U 1 İSESİ
35 FEYZA ÖZEL CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
36 KADİR TATLI PINAR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
37 ÜSAME OTLAK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
38 A. YASİN AÇAR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
39 AKİF YILMAZ CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
40 SENA EBRAR BOZ CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
41 MERVE DEDE CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
42 EBUZER DEMİRCİ , CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
43 MERVE İŞGÜDER CFI. Al BAYARANADOI U 1 İSFSİ
44 CİHAN BEKAR CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
45 H. ELİF ATMACA CFI Al BAYAR ANADOI U 1 İSESİ
46 AYCjAN GÜ LERYÜZ CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
47 SAFİYE ÇAKMAK CFI Al BAYAR ANADOI U 1 İSFSİ
48 MENEKŞE CAM CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
49 EMRE DEMIRCAN CFI Al BAYAR ANADOI U 1 İSFSİ
50 MERVE OĞULMUŞ CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
51 RAMAZAN AKAT CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
52 TARIK KURT CFI Al BAYAR ANADOI U 1 İSFSİ
53 HAŞAN BİLGİN CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
54 A. SERDAR HATİP OĞLU öğretmen fyiip topçu anadoi u i isfsi
55 MERT ÇANTALI ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ
56 MERVE TANRI ÖVER ÖÇRETMFN FYÜP TOPÇU ANADOI U 1 İSFSİ
57 HAKAN KAT1MOĞULLAR ÖĞRETMEN EYÜ P TOPÇU ANADOLU LİSESİ
58 ESMA ÇİLİNGİR öğretmen fyüp topçu anadoi u i İsfsi
59 NŞHİR TÜRKGELDİ ÖĞRETMEN EYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ
60 GÜLSELİN BİLGİN ÖĞRETMEN FYÜP TOPÇU ANADOİ U 1 İSFSİ
61 KADER ŞİMŞİR ÖĞRFTMFN FYÜP TOPÇU ANADOI U 1 İSFSİ
62 DEMET BOSTANCI ÖĞRETMEN FYÜ P TOPÇU ANADOLU 1 İSFSİ
63 SEMİH ASLAN ÖĞRETMEN FYÜ P TOPÇU ANADOI U 1 IŞFŞI
64 KÜ BRA KARAKAYA ÖĞRETMEN' FYÜP TOPÇU ANADOLU 1 İSFSİ
65 MERVE KAYNAK ÖĞRETMEN FYÜP TOPÇU ANADOI U 1 IŞFSI

66 BU SRA ARSLAN nftDFTMFN FYÜP TOPÇU ANADOLU LİSESİ 1
67 DİLARA BAYAZIT AYDI N ATATÜ R K AN ADÖLU Lİ S ESİ >
68 AYBÜKE İL RANDAMA AYYII DİZ ANADOLU LİSESİ
69 SAUH TEKE CİFTLİKKÖYANADOLU LİSESİ
70 TUGBA AK FMİPDAfi ANADOI U 1 İSESİ
71 SAMET CANBİCER INFGOl ANADOI U 1 ISFSSI____________________________ __
72 ESRA KABAKÇI FRTUĞRU 1 GAZI ANADOI U 1 İSESİ
73 KAAN SANLI İZNİK ANADOI U 1 İSESİ ____________ :_____________
74 FATMA KILIÇ İZNİK-ANADOI II 1 İSESİ ।
75 ÖZGE ULU KAYA İZNİK ANADOLU LİSESİ --------------------
76 SEÇKİN BİLGİN İZNİK ANADOI U LİSESİ____________________________ ___________
77 EDA KAYA İZNİK ANADOI U 1 İSESİ__________________________ :___ ____
78 SELÇUK GÖR IZNIKANADOI U 1 İSESİ_____________________________ _____
79 MEÇİ T BİNGÖL İZNİK ANADOI U t İSESİ__________________________ _____________
80 FIRDEVŞ TUNA IZNIKANADOI U 1 İSESİ
81 İNCİ PAMUK OPHANFI 1 TlIPKAN-SAİT Yll M.A7 ANADOLU 1 İSE
82 ÖMER FARUKARIDIL O7FI RAİ 1 KESİR FIRAT ANADOLU LİSESİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
Sıra ne ADI SOYADI KAZANDIĞI OKUL .

1 ÜFEYLA KARSLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ____ _
2 ELİF SARIOĞLU ANADOLU İMAM HATİP USESİ
3 M.ABDULLAH BAYDAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

ANADOLU TEKNİK ve ANADOLU MESLEK LİSELERİ
Sıra no ADI S O YA Dİ KAZANDIĞI OKUL ____ '

1 SERKAN SELVI A O SÖNMEZ AND TL AND M L T L _i
o MUSTAFA ULAŞ AO SÖNMEZ AND .TL.AND.M L.T L. —-J
3 UĞUR YAZICI A O SÖNMEZ AND T.L AND M L.T L____________ _______J
4 ŞAHIN BAKI AO SÖNMEZ AND T.L AND.M L.T.L
5 BÜSRA BALCI A O SÖNMEZ AND.T.L.AND M L.T.L __
6 M. MUSTAFAAKGUL A.O SÖNMEZ AND .T L AND M L T.L__________ ___ __ —ı
7 ECEM GEDİK A TL A M L "TEKNİK LİSE. E.M.L.
8 EMRE KAHVECİ ATI. A MI. TEKNİK LİSE. E M L
9 ÖZGE BİÇER AO SON MEZ .AND TL AND M LT L. ______
10 FATMA GÜLER ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ_____
11 BÜSRA YILGIN ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ--------
12 ESİN ALPTEKİN ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ--------- ,
13 PINAR MARAL ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZMESLEK LİSESİ
14 NAZIFE ÜNAL ANADOLU MESLEKLİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ -
15 YEŞİM ELIKESİK ANADOLU MESLEKLİSESİ VE KIZ MESLEK LİSE SI
16 EN ES BOZKURT ATL TEKNİK L VE END MESLEK LİSESİ ______ _
17 M HAŞAN DEMİRCİ HÜRRİ YET AN A T L .AND M L TEK L VE E M L ___ .
18 EMRE ÖZTÜRK HÜRRİ YET AN A TL AND M.L TEK L VE E M L. ___ J|
19 RIDVAN ASLAN KÖŞEK Ö Y AN ADÖLU TEKNİK ÜŞESİ ELEKTRİK________ _
20 B PELİN CENGİZ " NE 1-AIIBE . ANAP KJZ M ES. ME S LİSE Sİ_______ -jM 1
21 EMEL KANBUR N E C AT 1 EîE Y AN AÜ KJZ M ES . ME S L .... ————
22 BERNA GÜLER ÖSMANoAZ; IMKB ANADOLU KIZ MESLEK LİSESİ ___ i
23 A. BURAK YILMAZ OVAAI- c A TE AS ANA TEK ÂNAMES.LIS________ _______ 4 1
24 MELİH YİĞİT OVAAI: ı A 1 E AS ANA TEK. ANA MESLİS.TEKL .... _
25 NİLAY NALCACI GEML.II- END MES US TEK LİS VE ANA TEK US ------
26 ERDOĞAN GÜZEL GEMLII- END MES US TEK.LİS VE ANA TEK US___ ____ _
27 MELTEM DAĞLI OSMANGaZI ANADOLU OTELCİLİK VE TUR MES.L---------- -
28 BURCU SERDAR O S MA N AZI ANADOLU OTELCİLİK VE TUR. MES. L- -
29 ALPARSLAN SAYKAL ' OSMANn.AZl ANADOLU OTELCİLİK VE TUR MES L —
30 GİZEM ÖZGEN TAZAPHAN AND .İLETİŞİM MLVE AND TML__________—

37
33
34
35

UM MUHAN DOYGUN
TUGBA GUL 
SENA UYSAL 
HÜSEYİN AYHAN 
M MERVEPALA

GEMLİK TICARE T MES LİSESİ VE AND TIC MES 
GEMLİK TIÇARE T MES.LİSESİ VE -AND T|C MES - 
GEMLİK TİCARET MES.LjSESİ VE AND TİÇ MES - 
GEMLİK TİCARET MES LİSESİ VE AND TIC MES 
UMURBEV CELALBAYAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ. 
UMUREi£ V£ELAL SAYAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ
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Pazarda denetim yapan ekipler, belediyeden yer kiralayan pazarcıların yerlerini başkalarına kiraladığını saptadı

yerek Pazar Yeri Açma Belgelerini kontrol etti. Birçok esnafın belgesi çıkmadı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kaymakamlık ve 
Belediye 
Başkanlığı’nın tali
matı ile oluşturulan 
Denetim Komisyonu 
boşaltılan dere 
üstüne tezgah 
açan seyyarlara 
izin verilmedi.
Dün, öğle saatlerinde 
Zabıta Amiri Hilmi 
Demirel başkanlığın
daki İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Esnaf 
Odası, Sağlık Grup 
Başkanlığı ile İlçe 
Tarım Müdürlüğü’n 
den oluşan ekipler, 
dere üstüne 
operasyon düzenledi. 
KAMU HİZMETİ 
YAPIYORUZ 
Tezgahların derhal 
toplanmasını isteyen 
ekiplere "Biz vatan
daşa ucuz mal 
satarak kamu hizmeti 
yapıyoruz" diyen 
seyyarlara göz açtır
mayan denetim ekip
leri, kısa süre içinde 
açılan tezgahları 
toplattırdılar.
Çevrede bulunan 
esnafın da şikayet
lerini alan seyyarların 
dükkanlarının 
önünde satış yap
malarını istemeyen 
esnaflar, bu tür 
operasyonların 
sabah erken saatler 
ile akşam mesai 
saatinden sonra da 
yapılması gerektiğini 
söylediler.
TEZGAH AÇMA 
BELGEM 
"ARABAMDA” 
Denetim ekipleri 
Pazar içinde yaptık
ları denetimleri de 
sıklaştırırken, esnafın 
Belediye’den aldığı 
"Pazar yeri açma 
Belgesi" her hafta 
olduğu gibi dünde

sorun yarattı.
Ekiplerin pazarcı 
esnafından istediği 
Pazar Yeri Açma 
Belgesine her hafta 
olduğu gibi dünde 
"Tezgah açma 
belgem arabamda" 
yanıtı verildi. 
Birçok esnafın baş 
kası yerine pazar 
yerini kullanması 
nedeniyle sorunlar 
yaşanırken, 
belediyeden.yer 
kiralayanların 

buralarını başkaları
na yeniden kiraladık
ları saptandı.
Tezgah açtıkları 
yerlerin numarasını 
dahi bilemeyen 
bazı kişilerin tezgah 
açma belgelerinin 
bulunmadığı 
gerekçesiyle 
zabıt tutularak, 
ceza uygulamasına 
gidileceği Öğrenildi. 
Yıllardır Gemlik 
ilçe pazarında 
denetimsizlik

sonucu istedikleri 
gibi tezgah açan, 
yerlerini istediklerine 
kiraya verenlerin 
başlatılan denetimler 
sonucu sıkıntı 
yaşadıkları 
gözlenirken, 
Pazar yerinde 
başkalarından 
yer kiralayanların 
çoğunluğunu 
ise emekli işçi 
ve memurların 
oluşturması 
dikkat çekti.

GEMLİK

■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE MM

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

Yazı YOR C M

Milliyet Gazetesi 
merhaba...

Milliyet internet sayfalarında 
yazılarımın yayınlanması, yaşlıların her 
zaman yaptığı gibi beni geçmişe 
götürdü...

Milliyetin yayın hayatına girdiği 1954 
yılından beri alan, okuyan, zaman zaman 
okuyucu mektuplarıyla, kenarından 
köşesinden içinde bulunmaya çalışan 
ben, belki de Milliyet’in okuyucuları 
arasında ilk sıralarda olduğumu tahmin 
ediyorum...

O seneler de Ankara’da gazete olarak 
Ulus ve zorlama Zafer vardı..

Ama bir dergi “Akis” çok okunuyor, 
konuşuluyor, sahibi Metin Toker’in Sayın 
İsmet İnönü’nün de damadı oluşu sebe
biyle ses getiriyordu..

Ankara Üniversitesi’nde okuyan benim 
gibi bazı gençlerde gücümüzce dergiye 
destek olmaya çalışıyorduk...

Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde olan Güneri Cıvaoğlu’da bu 
dergide çalışıyordu..

Bu ortamda Milliyet yayın hayatına 
girdi.. O tarihler de İstanbul’da yayınlanan 
irili ufaklı bir çok gazete, dergi bu gün 
yok, yayınlanmıyor..

Ama Milliyet değişmeyen ilkeleri, Laik 
-Demokratik Türkiye hedefi altında 
yürüdü ve yürüyor...

Genç okurlar; Bu nokta çok mühim.. 
Onun için altını bir defa daha çiziyorum... 
Milliyet logosu altında “Basında güven” 
yazar...

Bu kolayca oraya yazılan bir ibare 
değil...

Elli senelik bir ciddi çalışma ve emeğin 
eseri, karşılığıdır..

Samimi olarak yazayım; Milliyet sahip 
değiştirdi.. Karacan ailesi (Basından 
gelen bir aile) gitti, Sayın Aydın Doğan 
(Doğan ailesi) geldi.. Benim gibi bir çok 
eski Milliyet okurunun aklına acaba 
gazete de değişiklikler olabilir mi sorusu 
geldi...

Bunu rahatça söylüyorum ki, Doğan 
ailesi Milliyet çınarını daha da gürleştirdi 
ler, kökleştirdiler..

Yıllardır Milliyet’te yazmak benim için 
hedefti.. Aileme, çocuklarıma bırakacağım 
manevi bir değer olarak görüyordum..

Milliyet’te yazmak, onun sayfalarında 
okunmak, benim yaşımda olanlar iyi bilir
ler (Bizler yavaş yavaş canlı tarih olmaya 
başladık.), bir yazar, eli kalem tutan için 
erişilecek son noktalardan biri..

Yazılarımın yayınlanmasıyla Milliyet 
bana olan vefa borcunu yerine getiriyor 
gibi geldi...

Teşekkür ederim Milliyet.....

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sokağı pireler bastı
Elif ESMEN
Demirsubaşı 
Mahallesi Cami 
aralığı sokağında 
görülen pire istilası 
çevrede oturanlarla 
sokaktan geçenleri 
tedirgin ediyor. 
Yaklaşık 10 gündür 
pirelerle mücadele 
ettiklerini söyleyen 
sokak 'sakinleri, 
belediye yetkililerine 
yaptıkları müracaat
ların sonuçsuz 
kaldığını belirterek, 
Belediye Temizlik 
Işleri'nin sokağı 
ilaçlaması için 
bir an önce harekete 
geçmesini istiyorlar. 
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne şah
sen ve telefonla 
müracaat ettiklerini 
söyleyen Demirsu 
başı Mahallesi Cami 
Aralığında oturan 
Haşan Maya, "Bir 
haftadır görülen 
pireler yüzünden 
sokağa rahat 
çıkamıyoruz. Çocuk
larımızı dışarı çıkar
tamıyoruz. Bu pireler 
evlerimize kadar 
girdi, defalarca 
belediyeye gittik, 
geleceğiz,

sıcak havaların da 
etkisiyle çokça 
görülen pire

istilasının yok masını isteyen çevre
edilmesi için kesin- sakinleri Temizlik
likle ilaçlama yapıl- işleri'ni bekliyorlar.

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, ArslIıArazi 
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 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

t

İcra Müdürü
Ordu’ya tayin oldu

Elif ESMEN
Gemlik İcra 
Müdürü Seyfettin 
Bahadır, Ordu 
Merkez İcra 
Müdürlüğü’ne 
tayin oldu.
Yaklaşık 4 yıldan 
bu yana İlçemizde 
İcra Müdürü 
olarak görev 
yapan Seyfettin 
Bahadır, güzel 
anılar yaşadığını 
ifade ettiği 
Gemlik'ten 
ayrılacağından 
dolayı üzgün 
olduğunu 
söyledi.

Kendi isteği ile 
Ordu'ya tayin 
olan Seyfettin 
Bahadır, yerine 
gelecek olan 
arkadaşının da 
işini bilen bir 
İcracı olarak 
Gemlik'e faydalı 
olacağını belirterek, 
görevinde 
başarılar diledi, 
icra Müdürü 
Seyfettin 
Bahadır'ın yerine 
Gemlik İcra 
Müdürlüğü’nde 
Çalışan Selma 
Taşpınar'ın 
görev yapacağı 
öğrenildi.

Duayenin iıjm mi mMi

f------------«I
Bağ-Kur Sanayi

3----------- -

Eski Sahilde 3+1110 m2 asansörölü, kombi kaloriferli daire
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 arazij uıııuruey ue ıı uuııuııı aıa^ı

1 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

Elif ESMEN
Gemlik iş 
dünyasının 
duayenlerinden 
İşadamı Tevfik 
Solaksubaşı 
mutlu günler 
yaşıyor.
Önceki gün 
80 yaşına 
giren Tevfik 
Solaksubaşı'na 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı 
Haşan Sözüneri 
çiçek vererek, 
yaş gününü kutladı. 
Gemlik TSO 
Meclis üyesi 
Tevfik Solaksubaşı 
aynı zamanda 
Milletlerarası 
Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu 
Üyeliği de yapıyor. 
6 Kasım 1950 
tarihinde Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'na üye 
olarak kaydını 
yaptıran Tevfik 
Solaksubaşı,

sırasıyla' 1964-1987 
yılları arasında 
TSO Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, 
1987-1992 yılları 
arasında ise Meclis 
Başkanlığı görev
lerinde bulundu.
İş hayatında 
büyük başarılara 
imza atan Tevfik 
Solaksubaşı, 
kendisine gösterilen 
yaş günü ilgisinden 
mutlu olduğunu 
belirtirken geçtiğimiz

hafta içinde 
DEİK (Dış Ekonomi 
ilişkiler Kurumu) 
yönetim kurulu 
üyeliğine seçildi. 
Gemlik'in önde 
gelen iş adamların
dan Tevfik 
Solaksubaşı'nın 
80 yaşına girdiği 
şu günlerde iş 
hayatına dün 
başlamış gibi 
çalışkanlığı ve 
azmi insanları 
kıskandırıyor.
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Fatih Özyürük, Dış 
Hastanesi’ne atandı

Seyfettin SEKERSÖZ
Eski SSK kurumunun 
tecrübeli Diş 
Doktorlarından Fatih 
Özyürük Bursa 
Duaçınarı Diş 
Hastanesi’ne atandı. 
Gemlik'te 9 yıldan bu 
yana görev yaptığı 
hastanede yaklaşık 
50 bin hastaya hiz 
met veren Fatih Özyü 
rük, dün itibariyle 
Gemlik Muammer 
Ağım Sahil Devlet 
Hastanesi’ndeki 
görevinden ayrıldı. 
Aynı zamanda diş 
cerrahi dalında 
uzman olan Fatih 
Özyürük, 29 yıldan 
bu yana görev yaptığı 
hastanelerden biri 
olan Gemlik'te 
hastalarından 
gördüğü yakınlığı 
unutamayacağını 
dile getiriyor.

Bursa Duaçınarı 
Ddiş Protez ve 
Tedavi Merkezine 
kendi isteğiyle 
atanan Diş Hekimi

Fatih Özyürük, 
görev yaptığı 
Gemlik'te bir 
hastasının kendisine 
gelerek "Bize insan

olduğumuzu hatırlat
tın" demesini ise 
yaşamı boyunca 
asla unutamaya
cağını ifade etti.

Bursa’da 
6 aylık cenini 

toprağa gömdüler

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

Kaplıkaya'da kimliği 
belirsiz biri kadın iki 
kişi, piknik yapan 
vatandaşların gözleri 
önünde kazdıkları 
çukura bir cenin 
gömdü. İlk anda 
gömülen cismi 
kedi leşi sanan 
vatandaşlar, cenin 
olduğunu anlayınca 
durumu polise 
bildirdi.
Emniyet Müdürlü 
ğü'nden alınan bil
giye göre, olay, 
Siteler Mahallesi 
Kaplıkaya Parkı'nda 
meydana geldi. İddi
aya göre, saat 19.00 
sıralarında ellerinde 
beyaz bir kutuyla 
parka gelen biri 
kadın 25-30 yaşların
daki iki kişi, sopayla 
kazdıkları toprağa 
bir cisim gömdü. 
Bu sırada çevrede 
piknik yapan vatan
daşlar, gömülen cis

min bir kedi ölüsü 
olabileceği düşünce
siyle olayla ilgilen
medi. Ancak, kimliği 
belirsiz çift, olay 
yerinden ayrıldıktan 
hemen sonra, 
aldığı kokuyla 
toprağı kazan sokak 
kedileri, bir cenini 
ortaya çıkarınca, 
vatandaş, durumu 
polise bildirdi. 
Kısa süre içerisinde 
olay yerine gelen 
polis, 6 aylık bir 
bebeğe ait olduğu 
öğrenilen cenini, 
adli tıp kurumuna 
götürdü. Savcılık 
olayla ilgili soruştur
ma başlatırken, 
vatandaşların verdiği 
bilgiler doğrultusun
da mavi bir otomo
bille olay yerinden 
ayrılan kimliği belir
siz çiftin yakalan
ması için çalışma 
başlatıldı. BHA

NOVUOK 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 S + K.D.V. 
boşlayan fiyatlarla

UKM.D.V. 
başlayan fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ Sfl™z.ccoT

Baytaş İnşaat

GEMSİAD
Tatcan Zeytincilik

www.gemlikkorfezgazetesl.com 
www.baytasinsaat.net 
www.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org

www.gemliktirkoop.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

ıiAiıiAif Rll jaı lifi m Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSA NOWOX BİLGİSAYAR

- ADSL ABONELİK PAKETİ
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboaeliğiNr arada 

HEDİYE!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
nsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemlikweb.com
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Bebe ye W Fuarı yarın açılıyor 
TÜYAP ve BEKSİAD'm ortaklaşa düzenlediği 
fuarda çocuklar ve bebekler için üretilen tüm 

ihtiyaç malzemeleri sergilenecek.
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ ile 
Bebe Çocuk 
Konfeksiyonu 
Sektörü Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği'nin 
(BEKSİAD) birlikte 
organize ettikleri 
Bebe ve Çocuk 
Hazır Giyim Fuarı 
yarın kapılarını, 
ziyaretçilere açacak. 
Bursa Çocuk 2006, 
Çocuk İhtiyaçları 
Fuarı ile eş zamanlı 
olarak BUTTİM 
fuar alanında 
gerçekleştirilecek 
organizasyonda, 
çocuklar için 
her şey olacak.
Fuarla ilgili düzenle* 
nen bilgilendirme 
toplantısında 
konuşan TÜYAP 
Bursa Fuarcılık 
AŞ Genel Müdürü 
ilhan Ersözlü, 
Bursa'da ilk kez 
gerçekleştirilecek 
fuara, 9 ülkeden 
102 firma ve 
temsilcilerinin 
katılacağını kaydetti. 
Türkiye ekonomisine 
üretim ve istihdam 
açısından önemli 
kazanımlar sağlayan 
Bursa'nın son 
dönemde bebe 
ve çocuk hazır 
giyim üretimindeki 
kapasitesini de

artırdığını anlatan 
Ersözlü, bu fuarın da 
0-14 yaş arası 
çocuklar için üretim 
yapan ve hizmet 
sunan firmalar ile 
ilgilileri buluşturacak 
önemli bir platform 
olacağını söyledi. 
Ersözlü, 3-6 Ağustos 
tarihlerinde sabah 
11.00, akşam 20.00 
arasında ziyaret 
edilebilecek 
fuarda, 5 Ağustos 
Cumartesi günü 
Neşe Erberk'in 
katılımıyla Neşeli 
0-14 Dergisi'nin 
imza gününün 
gerçekleştirileceğini 
belirtti.
Fuarda  ̂çocuklara 
ve ebeveynlere 
hem eğlenceli 
hem de eğitici 
ortamların sunula
cağını kaydeden 
Ersözlü, organizas 
yon kapsarrrmda 
battaniyeden 
biberona, bebe 
giysi setlerinden 
araç gereçlerine, 
kozmetik ve hijyenik 
ürünler ile gıdalara 
yer verileceğini 
bildirdi.
SAVAŞA RAĞMEN 
Ersözlü, 
Ortadoğu'daki 
sıcak savaşa 
rağmen Iran, Irak 
ve Ürdün'den

birçok heyetin 
fuara katılacağını 
söyledi.
Ayrıca Yunanistan, 
Gürcistan, 
Azerbaycan ve 
Rusya'dan toplam 
160'ya yakın firma 
temsilcisinin 
fuara katılacağını 
ifade eden Ersözlü, 
organizasyona 
farklı ülkelerden 
işadamları ve 
firma temsilcilerinin 
de ilgi göstereceğini 
dile getirdi. 
BEKSİAD Başkanı 
Nihat Alpay 
ise, ilk defa 
gerçekleştirilecek 
bu fuarın özellikle 
Bursa'daki bebe 
ve çocuk giyimi 
üzerine hizmet veren 
üreticilere önemli 
ölçüde destek 
sağlayacağını 
kaydetti.
Sektördeki firmaların 
tanınması ve dış 
pazarlara açılması 
açısından da fayda 
getirecek olan fuara 
katılımın yüksek
liğinin sevindirici 
olduğunu belirten 
Alpay, önümüzdeki 
yıl daha kapsamlı bir 
fuar organizas 
yonuyla BursalIların 
karşısına çıkmak 
istediklerini 
sözlerine ekledi.

Taşucu Turnuvası’na 24 saat yetmedi
Bu sene 4.su yapılan 
Ulusal Taşucu 
Plaj Voleybolu 
Turnuvası erkeklerde 
20, bayanlarda ise 
14.iddialı takımın 
katılımı ile kıran 
kırana geçiyor... 
Erkeklerde ŞİNO- 
MEVLİT (Adana), 
GÜROL-BARIŞ 
(KKTC), RAMİZ-EROL 
(Adana), CEYHUN- 
OĞUZ (İstanbul) 
takımları yarı 
finallere kalırlarken, 
bayanlarda 
IULIANA-SONIA 
(Romanya), 
ÇİĞDEM- ASLIHAN 
(İstanbul), ASLIHAN- 
ÇAĞLA (KKTC), 
INCİ-ÇİĞDEM (KKTC) 
ve DUYGU-ÇİĞDEM 
(Ankara) aralarında 
bugün Şampiyonluk 
mücadelesine 
girecekler.
Müsabakaların 
zevkli ve çekişmeli 
geçmesi ve uzaması 
dolayısıyla dünkü 
programın bu sabah 
saat 05.45'e kadar 
sarkmasından 
hakemler, sporcular 
ve seyircilef 
şikayetçi olmadılar. 
ŞAMPİYONLAR 
BU GECE BELLİ 
OLACAK 
Ulusal Taşucu

BURSA HAKİMİYET V€ 
K€NT GfiZ€T€l€RİN€ 
İLAN ve R6KLAM ALINIR

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

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

ÜVAİA kATHAN ‘ TAŞUClM.ULUŞALLPLp 
^AKIMLARA ' ®

Ur ÛlllYÖRtIM . T”
UCU] BEtjEDlVt BAŞK^>.. *'! f +GpMM

Plaj Voleybolu 
Turnuvası şampiyon
ları bu gece belli 
olacağı belirtilirken, 
ödülleri de 
dağıtılacak 
Bu arada "EPİRDEN 
TURKUVAZ 
BAYRAĞI" da 
Taşucu Belediye 
Başkanı Ali Şahin'e 
daima dalgalandırıl- 
ması ricasıyla

EPİRDEN 
hoca tarafından 
emanet edilecek. * 
Taşucu Turnuvası'nın 
hemen ardından 
2.Kızkalesi 
Ulusal Turnuvası 
başlayacak... 
Bu turnuvada 
8 bayan ve 8 erkek 
takımı mücadele 
edecek.

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

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

4.su
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Sözleşmeli öğretmenliğe dava
Eğitim-Sen, 
sözleşmeli öğretmen 
çalıştırılmasına 
olanak sağlayan Milli 
Eğitim Bakanlığı 
genelgesinin iptali 
ve yürütmesinin 
durdurulması 
istemiyle Danıştay'da 
dava açtı.
Sendika, Danıştay'ın, 
sözleşmeli öğret
menliğe olanak 
tanıyan 657 sayılı 
Yasanın 4/B mad
desinde yapılan 
değişikliği de 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götürmesini istedi. 
Eğitim-Sen Genel 
Sekreteri Emrali 
Şimşek, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Danıştay'ın, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
1 Eylül 2005 tarihli 
2005-2006 öğretim 
yılı için "Kısmi 
Zamanlı Geçici 
Öğretici" (Sözleşmeli 
Öğretmenlik) ahmına 
ilişkin genelgesinin 
yürütmesini durdur
duğunu hatırlattı.

Bunun üzerine 
hükümetin, yasal 
değişikliğe başvu
rarak sözleşmeli 
öğretmenliği yeniden 
gündeme getirdiğini 
belirten Şimşek, 657 
sayılı Yasanın 4/B 
maddesinde yapılan 
değişiklikle, "norm 
kadro sonucu ortaya 
çıkan öğretmen ihti 
yacının kadrolu 
öğretmenlerle kap
atılmaması halinde, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
nın sözleşmeli öğret
men görevlendirme
sine olanak sağ
landığım" bildirdi. 
Şimşek, Eğitim-Sen 

olarak söz konusu 
yasada yapılan 
değişikliğin

Anayasaya, Milli 
Eğitim Bakanlığının 
ilgili 2006/58 sayılı 
genelgesinin de 
hukuka aykırı 
olduğunu düşündük
lerini savundu. Bu 
nedenle Anayasaya 
aykırılık itirazını 
içeren ve genelgenin 
yürütmesinin durdu
rulması ve iptali 
istemiyle Danıştay'da 
dava açtıklarını 
kaydeden Şimşek, 
Danıştay'ın, 657 
sayılı yasanın 4/B 
maddesinde yapılan 
yasal değişikliği 
Anayasaya aykırılık 
itirazıyla Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götürmesini istedik
lerini de ifade etti.

OSS tercih robotuyla kolay tercih
(OSS) sınavının 
ardından gündeme 
gelen ve öğrencileri 
yakından ilgilendiren 
OSS tercihlerinde 
Denizli'de bir 
rehberlik uzmanı 
hazırladığı sistemle 
öğrencilere büyük 
kolaylık sağlıyor. 
ÖSS sınavının ardın
dan tercih konusu da 
öğrencilerin kafasını 
bir hayli karıştırıyor. 
Denizli'de Psikolojik 
Danışman ve 
Rehberlik Uzmanı 
Erkan Kavas, 
geliştirdiği bir sistem 
sayesinde öğrenci
leri bu karmaşadan 
kurtarıyor.
ÖSS tercih robotu 
adı verilen sistemde, 
alınan puan girilerek 
hangi üniversitelere 
girilebileceği ortaya 
çıkıyor. Psikolojik 
Danışman ve 
Rehberlik Uzmanı 
Kavas, "Bu yıl

Kazalarda Avrupa’nın önündeyiz

tercihleri incelerken, 
geçen yıl 185 barajını 
geçen öğrenci sayı 
sıyla bu yılki öğrenci 
sayısı arasında bü 
yük farklar var.
Başarı sayılarının 
tutmayacağını gör 
dük. Bu da bizi bir 
arayışa sevk etti. 
Nasıl isabetli doğru 
tercih yaptırabiliriz 
diye düşündük. İlk 
anda kontenjanları 
toplayalım düşüncesi 
bizde oluştu.
Burada da sayısalda 
ve eşit ağırlıkta 
başarılı olanları 
hesaba katmamızı

düşündük.
Tüm bu düşünce 
terimizi birleştirerek 
yeni bir program 
hazırladık.
Bu sistemimizde 
öğrencinin başarı 
sırasını girildiğinde, 
yüzdelik dilim 
çevirmeleri ve 
puanlarla uğraş
madan nerelere 
girebileceği 
açıklanıyor.
Bu sistem ÖSS'nin 
son açıklamalarıyla 
uyuşan yüzde 
doksan oranında 
başarı veren bir 
sistemdir" dedi.

SSK’da bürokrasi kaldırıldı mı?
Sağlık Bakanlığı, 
SSK hastanelerinin 
bakanlığa devriyle 
"bürokratik işlemler 
ortadan kaldırıldığını, 
geriye giden hiçbir şey 
olmadığını, insanlar ve 
hizmet veren kesimin 
memnun olduğunu" 
belirtirken, Türk-İş ise 
devrin, mevcut sorun
ları çözmediği gibi 
yeni sorunlara neden 
olduğunu, kurumun 
hizmet satın almaya 
başlamasının 
maliyetleri artırdığını 
savunuyor. Sağlık 
Bakanlığı Tedavi 
Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı İnci 
Yılmaz, devirden önce 
sağlık hizmetlerinin 
değişik kaynaklarca 
planlanıp sunul
masının sıkıntıya yol 
açtığını ifade ederek, 
"Devrin ardından, 
Sağlık Bakanlığı, kay
nakları tek elden plan
lamaya başladı. Bu da 
verimliliği artırdı" dedi. 
Devirden sonra has
taneye ve ilaca ulaşıla
bilirliğin arttığını kay 
deden Yılmaz, "Hizmet 

। aliminin artmasından 
dolayı maliyet art- 
tıysa.buna yapılacak 
bir yorum yok.
Kaldı ki bu maliyet 
çok bariz değiC'diye 
konuştu. Yılmaz,

devirle ilgili olarak, 
"Geriye giden hiçbir 
şey yok. Ama, her 
geçen gün ileri adım 
attığımıza inanıyorum, 
insanlar çok memnun, 
hizmet veren kesim de 
memnun" değer
lendirmesinde bulun
du. Öte yandan, Türk- 
Iş Sosyal Güvenlik 
Danışmanı Celal Tozan 
ise yaptığı açıklamada, 
sigortalılara tüm has
tanelerin açılmasının 
ve ilaçlarını serbest 
eczanelerden temin 
etmelerinin olumlu 
olduğunu belirterek, 
"Ancak kurumun, 
bu hizmetleri satın 
alacak mali güce sahip 
olması da Igzım" dedi. 
Serbest eczanelerde 
yapılan protokolün 
maliyetleri artırdığını 
ifade eden Tozan, 
"Eczanelere ilaç 
bedelleri protokolde 
öngörülen süre 
içinde ödenemiyor. 
Dolayısıyla eczaneler 

de özellikle pahalı 
ilaçları sigortalılara 
vermek istemiyorlar" 
diye konuştu.
Sağlık hizmetlerinin 
satın alma esasına 
dayandırıldığını 
anlatan Tozan, şöyle 
devam etti: "Özel 
sağlık kuruluşlarının 
giderek öne çıkartıl
ması ve devlet has
tanelerinin işletmeye 
dönüştürülerek 
özelleştirilmesinin 
amaçlanması, sağlığı 
ticari meta haline 
dönüştürecektir. Bu da 
düşük gelire sahip 
sigortalıların yararlan
masını engelleyecektir. 
Maliye Bakanlığının 
Tedavi Yardımına 
İlişkin Uygulama 
Tebliğinin nedeni de 
sağlıktaki artan 
maliyettir. Üniversite 
hastaneleri ve özel 
hastaneler tebliğin 
belirlediği fiyatla 
ücret veremeyecekleri
ni açıkladılar.

Her .yıl binlerce 
kişinin hayatını 
kaybettiği trafik 
kazalarında, Türkiye 
kaza başına ölüm ve 
yaralanma oranı 
açısından birçok 
Avrupa ülkesinin 
önünde yer alıyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
hazırladığı AB 
Ülkeleri ve Türkiye 
Karayolu Trafik 
Kazaları-2003 
istatistiklerinden 
derlediği bilgiye göre, 
Türkiye'de 67 bin 31 
trafik kazasının 
meydana geldiği 2003 
yılında, 3 bin 946 kişi 
hayatını kaybetti. 
Aynı yıl İngiltere'de 
214 bin 30 kazada 
3 bin 508 kişi, 
Avusturya'da 43 bin 
426 kazada 931 kişi, 
Hollanda'da 31 bin 
635 kazada bin 88 
kişi, Almanya'da ise 
354 bin 334 kazada 6 
bin 613 kişi öldü. 
Bu rakamlara göre 
Türkiye'de her 100 
kaza başına ölen kişi 
sayısı 5.9 olarak 
gerçekleşirken, 
Almanya'da bu oran 
1.9, 2000 rakamlarına 
göre Belçika'da 3, 
2001 yılına göre 
İtalya'da 2.8, 
Avusturya'da 2.1, 
Ingiltere'de ise 1.6 
oldu. En düşük orana 
sahip Malta'da ise 
her bin kazada 
1 kişi ölüyor.

Kazalarda yaralanma 
oranı açısından 
Türkiye ilk sırada 
geliyor. Yine 2003 yılı
na göre 118 bin 214 
kişinin yaralandığı 
Türkiye'de her 100 
kazada ortalama 
yaralananların sayısı 
176 kişi olarak 
gerçekleşti.
Aynı oran Belçika'da 
138.5, Almanya'da 
130.4, Hollanda'da 
120, Avusturya'da 
131, Ingiltere'de 134, 
İtalya'da 142.3 
Fransa'da 128.5 oldu. 
Malta'da ise her 
100 kazada
8.4 kişi yaralandı. 
Selçuk Üniversitesi 
Kazaları Araştırma, 
önleme ve Uygulama 
Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Ömer Halis 
Tombaklar, Avrupa 
ülkelerinin kara yolu 
ulaşımı açısından 
Türkiye'nin 
çok önünde 
olduğunu söyledi. 
Bunun yanı sıra 
Avrupa'da vatan
daşının otomobil 
kullanırken daha 
bilinçli hareket ettiği

ni vurgulayan 
Tombaklar, şunları 
kaydetti: 
"Öncelikle emniyet 
kemeri kullanımı çok 
yaygın. Bu yüzden 
ölüm ve yaralanma 
oranları çok düşük. 
Aslında ülkemizde 
kanunla da olsa 
emniyet kemeri kul
lanımının biraz daha 
yaygınlaşmasıyla 
ölüm oranlarında 
biraz düşüş oldu. 
Ama yine de Avrupa 
ülkelerinde kaza 
başına ölüm oranı 
bizden çok daha az. 
Türkiye'de de sürücü
lerin bilinçlendirilme
si ve kara yollarının 
iyileştirilmesiyle bu 
oran AB ülkeleri 
seviyesine düşebilir." 
Gelişmiş Avrupa 
ülkelerinde Türkiye'ye 
oranla taşıt sayısının 
çok daha fazla 
olduğunu belirten 
Tombaklar, "Nüfusa 
oranla taşıt sayısı 
göz önüne alındığın
da ülkemiz trafik 
kazalarında Avrupa 
ortalamasının çok 
üzerinde" dedi.
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Mortgage için son dönemeç
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
hükümetin Genel 
Kurmay Başkanı ata
masıyla ilgili olarak 
yapılması gerekeni 
yaptığını kaydetti. 
Bakan Şener ayrıca 
Mortgage yasasının 
da 2006 yılının 
sonunda faaliyette 
olacağını söyledi. 
Bir dizi programlara 
katılmak için 
Nevşehir'e gelen 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'i, 
Valilik binası önünde 
TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Mehmet Elkatmış, 
AK Parti Nevşehir 
milletvekilleri Rıdvan 
Köybaşı ve Osman 
Seyfi, Vali Asım 
Hacımustafaoğlu, 
Belediye Başkanı 
Haşan Ünver 
karşıladı. Burada 
gazetecilerin soru
larını yanıtlayan 
Bakan Şener, 
hükümetin Genel 
Kurmay Başkanı'nın 
atamasıyla ilgili 
yapılması gerekeni

yaptığını belirtti. 
Bakan Şener, 
"1991'den beri 
meclisteyim.
Siyasette olmanın bir 
özelliği var. Devletin 
ve ülkenin üst düzey 
kurumlan arasında 
olup biteni sürekli 
izlersiniz ve buna 
göre daha genel 
düşünce alışkanlığı 
elde edersiniz.
Siyaset aynı zaman
da evrensel düşünme 
imkanı da sunar.
Çoğu zaman görü
nenler başka, yorum
lanan başka olur. 
Bununla ilgili 
rastgele yorumlar, 
fısıltılar kamuoyuna 
yayılmaya çalışılıyor. 
Hükümet, bence bu 
konuda atamayla 
ilgili olarak yapılması 

gerekeni yaptı'' dedi. 
Elektrik fiyatlarına 
zam yapılıp yapıl
mayacağı yönündeki 
soruya Bakan Şener, 
"Bir şey yapılmışsa 
açıklanır.
Açıklanmamışsa 
yapılmamış demektir. 
Bununla ilgili olarak, 
Enerji Bakanlığı 
gerekli çalışmaları 
yapıyor. Bizde 
Ankara'da bir zirve 
gerçekleştirdik.
Enerji sektörü 
önemli bir sektör 
ve dünya son 
yıllarda 
enerjiye yoğunlaştı. 
1979-1980'li yıllarda 
dünyada petrol 
sorunu çıkmış ve o 
yıllarda Türkiye'de 
petrol bulunamaz 
hale gelmişti.

Fırıncılar ekmeğe zam isliyof
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu (TFF) 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının, un fiyat 
■arındaki artış ve 
merdivenaltı ekmek 
üretiminin önlenmesi 
konusunda gereken 
önlemleri almaması 
halinde, bir ay sonra 
ekmeğe yapılacak 
zammın yüzde 25*ten 
az olmayacağını 
söyledi.
TFF, un fiyatlarındaki 
artış ve ekmek 
piyasasındaki 
gelişmeleri değer
lendirmek üzere, 
81 ildeki fırıncı 
derneklerinin başkan 
ve yöneticilerini 
önceki gün 
Ankara'ya topladı. 
İki gün süren toplan
tının bugün basına 
açık bölümünde 
konuşan TFF 
Başkanı Balcı, un 
fiyatlarının, son bir 
ay içinde yüzde 16- 
25 artarak, 25-26 
YTL'den 29-33 
YTL'ye yükseldiğini, 
ancak ekmeğin kilo

fiyatının ise son üç 
yıldır değişmeyerek, 
1,25-1,5 YTL'de 
kaldığını söyledi. 
Elektrik, su, işçi 
ücretleri gibi girdi 
lerdeki artışın "fırıncı 
esnafını kımıldaya- 
maz hale getirdiğini" 
savunan Balcı, buna 
rağmen 2,5- 3 yıldır 
zam yapmayan fırıncı 
esnafının yaptığı 
fedekarhğın görmez
den gelinemeyeceği
ni ifade etti.
Un fiyatlarındaki 
artıştan sonra, 
federasyon olarak 
bakanlık yetkilileri ile 
bir araya gelerek bir 
değerlendirme yap
tıklarını ve yapılan 
çalışma sonuçlanana 
kadar fırıncıların 

ekmek fiyatlarını 
artırmaması 
konusunda bir 
genelge yayımladık
larını anlatan 
Balcı, fırıncılardan 
bir ay daha bek
lemelerin istedi. 
Balcı, "Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, 
bu bir ay içinde, un 
fiyatlarındaki artış ve 
merdivenaltı üretimin 
önlenmesi konusun
da gereken önlemleri 
almazsa, süre 
sonunda yapılacak 
zam, yüzde 25'ten 
az olmayacaktır. 
Federasyona bağlı 
odalarımız aracılığıy
la, enflasyona endek
sli fiyat tarifelerini 
uygulamaya koya
cağız" dedi.
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İHALE İLANI
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

HİZMET ARACI SATIN ALINMASI 
alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

^hale Kayıt numarası
1-İdarenin

a) adresi

: 2006/95125

b) telefon ve faks numarası

: ŞÜKRÜ ALEMDAR MAH. K.KUMLA 
KÖY İÇİ K.KUMLA/GEMLİK/BURSA

: 224 5381605 - 224 5381600 
cj elektronik posta adresi (varsa): baskan_k.kumla@mynet.com 

2* İhale Konusu Malın
a) niteliği, türü ve miktarı 
b) teslim yeri

: 1 adet binek aracı
: Bursa Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal

Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının uygun göreceği yerde Kabul Komisyonu 
tarafından teslim alınacaktır.

c) teslim tarihi
3- İhalenin

a) yapılacağı yer
b) tarihi ve saati

: Sözleşme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde

: Küçük Kumla Belediye Başkanlığı Başkanlık Odası 
: 17 / 08 / 2006 -14 : 30

4- ihaleye 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 bulun- 

|duğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin 
‘içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge,
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi 
standart/belge/bilgi:
1-Araç ve ekipmanlar TSE Uygunluk belgesine sahip olacaktır.
2-Yüklenici TSE 12 047 Yetkili Servisler - Motorlu Araçlar için Kurallar Belgesine 

• sahip olacaktır.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 
sirküleri;
4.1.3. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri 
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, ,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bent
lerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yâptırıla- 
maz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri 
ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin 
beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel 
kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş 

} deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhüt
name.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler

*4.3.1. İş deneyim belgeleri
isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde 
gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım 
veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi 
gösteren belgeler.
İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50 
oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelik
teki atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılan araç satışları 
kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- ihale tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanı Küçük Kumla Belediye Başkanlığı Sahil kesimi Hizmet Binası 
Garaj Amirliği Odası adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur..
8- Teklifler 17/08/2006, saat 14:30'a kadar Küçük Kumla Belediye Başkanlığı 
Başkanlık Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9- istekliler tekliflerini,götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzer
ine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imza
lanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

» 10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleye
cekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim 
günü olmalıdır.

t 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler
Diğer hususlar:
1-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2- Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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UPS için bugün son gün
Doçent adaylarına 
yönelik Üniversiteler
arası Kurul Yabancı 
Dil Sınavı'na (ÜDS) 
başvurular, bugün 
sona eriyor.
ÜDS'ye katılmak 
isteyen adaylar 
bugün mesai bitimine 
kadar rektörlüklere 
başvurabilecekler. 
ÜDS, 8 Ekim 2006'da 
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 İngilizce olarak 
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 
kullanılabileceğinden 
lisans programı

mezunuile lisans 
programlarının 
son sınıfında 
veya sondan bir 
önceki sınıfta 
okuyan öğrenciler 
de bu sınava 
girebilecek. Yabancı 
dil koşulunu karşıla
mak için doktora ve 
sanatta yeterlilik 
sınavına katılacak 
adaylar da 
ÜDS'ye girecekler.

Bütçe rakamlarında revizyon
Maliye Bakanlığı, 
Merkezi Yönetim 
bütçe rakamlarını, 
yeni gerçekleşme 
tahminlerine 
göre revize etti. 
2006 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Gerçekleşmeleri 
ve Beklentiler 
Raporu'nun Temmuz- 
Aralık 2006 dönem
ine ilişkin beklentiler 
ve hedefler 
bölümünde, bütçeye 
ilişkin yeni gerçek
leşme tahminleri 
yer aldı. Buna göre, 
2006 yılı bütçesinde 
174 milyar 322 
milyon YTL olarak 
öngörülen Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Giderlerinde, 
gerçekleşme tahmini 
172 milyar 244 
milyon YTL’ye 
çekildi.
Faiz hariç giderler 
ise 128 milyar 62 
milyon YTL'den, 125 
milyar 984 milyon 
YTL’ye düşürüldü. 
Raporda, 46 milyar 
260 milyon YTL 
tutarındaki faiz 
giderlerinde 
herhangi bir değişik
lik öngörülmedi.
Bu şekilde bütçede 
160 milyar 326 
milyon YTL olarak 
yer alan bütçe gelir
lerinin 163 milyar 41 
milyon YTL olması 
öngörüldü. Aynı 
şekilde bütçede 132 
milyar 199 milyon 
YTL olarak hedefle
nen vergi gelir
lerindeki gerçek
leşme tahmini de 134 
milyar 234 milyon 
olarak yenilen

düzenlendi. 
Yeni gerçekleşme 
tahminleri ışığında, 
13 milyar 996 
milyon YTL olarak 
öngörülen bütçe 
açığı 9 milyar 203 
milyon YTL’ye 
düşerken, faizdışı 
fazla rakamı da, 
32 milyar 264 milyon 
YTL'den 37 milyar 
57 milyon YTL’ye 
yükseltildi. Bu 
şekilde, bütçedeki 
faiz dışı fazlanın 
GSMH'ye oranı yüzde 
6'dan yüzde 6,7'ye 
çıkacak. Program 
tanımlı faiz dışı fazla
da ise yüzde 5'lik 
hedef yakalanacak. 
Maliye Bakanlığı, söz 
konusu tahminlere, 
TMSF portföyünde 
bulunan şirketlerden 
tahsil edilecek ve 
bütçe tahminleri 
içinde yer alan 
kısmı aşan vergi 
gelirleri karşılığında 
yapılacak harca
maların dahil 
olmadığını bildirdi. 
Yeşil kart harca
maları, SSK'ya 
transferler ile 
gelir desteği 
ödemelerinde ihtiyaç 
duyulacak ödenek 
de, harcamaya 
dönüşmeyecek ve 
önceliği bulunmayan

ödenek kalem
lerinden karşılana 
cak. Raporda, finans
man politikasına 
dönük değer
lendirmelerde de 
bulunuldu.
Buna göre, borçlan
ma politikasının 
yürütülmesinde 
karşı karşıya 
kalınabilecek faiz 
ve döviz kuru 
risklerinin hafi
fletilmesi amacıyla, 
borçlanmalar ağırlıklı 
olarak sabit faizli ve 
YTL cinsinden 
gerçekleştirilecek. 
Maliye Bakanlığı, 
Performans 
Esaslı Bütçeleme 
Rehberi'ni gün
celleştirmeye hazır
lanırken, Ayniyat 
Talimatnamesini 
yürürlükten kaldırıp 
yerine Taşınır Mal 
Yönetmeliğini çıkara
cak. Söz konusu 
yönetmelik ise 
2007 yılında yürür
lüğe girecek. Zorun 
lu olan bazı giderle 
rin dışındaki tüm 
harcamalarda öde 
nek üstü harcama 
yapılmasına izin 
vermeyecek 
uygulama ise 
1 Ağustos 2006 
tarihinden itibaren 
uygulamaya girdi.

mailto:baskan_k.kumla@mynet.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çocuklarda göz hastalıkları
Çocukların görme 
yeteneğinin gelişimi 
doğumdan hemen 
sonra başlar ve 
6- 7 yaşına kadar 
devam eder.
Çocuk gelişimi 
sırasında görmeyi 
öğrenir. 6 -7 yaşına 
kadar devam eden 
bu öğrenme süreci 
sonucunda görme 
yeteneğini kazanır. 
Bu süre içinde 
çocuğun görmesini 
engelleyen herhangi 
bir neden varsa 
örneğin konjenital 
gelişme bozuklukları 
yüksek dereceli 
miyop, hipermetrop 
ve astigmat, konjeni
tal katarakt, retina 
gelişme geriliği, 
kornea lekeleri gibi; 
bu durumda görme 
yeteneğini kazana
maz ve göz 
zayıf kalır. Sık 
gördüğümüz neden 
yüksek derecelerdir. 
Eğer nedene yönelik 
tedavi yapılabilir 
ve erken yaşta 
başaitıhrsa amblyopi 
dediğimiz göz 
zayıflığı engellenir. 
Çocukların göz 
muayenesi doğum
dan başlayarak 
belirli aralıklarla 
yapılmalıdır.
- 2-3 aylık bir 
bebek ışık gözüne 
geldiğinde gözünü 
kapatır, yüzünü 
çevirir, bu çok 
doğal bir reflekstir. 
- 3 aydan başlayarak 
parmak ucunu ve ya 
bir çişimi kısa süre 

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€Dİ¥€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

takip eder. 
- 4 aylık iken 
gördüğü nesneyi tut
mak için uzanır, yani 
görme duyusu ile 
motor fonksiyonunu 
birlikte kullanır.
- 6 aylık olduğunda 
artık baktığı nes
neleri takip eder. 
- 2. yaşa geldiğinde 
görme keskinliği 
% 50 dir.
2. yaşın çok önemi 
var, çünkü bu 
dönemde çocuk 
yakın mesafe uyu
munu yapmaya 
başlar. Bu uyum 
yeteneği bazen çok 
güçlüdür ve içe 
şaşılık ilk olarak bu 
yaşlar civarında 
ortaya çıkar. 
İçe şaşılığın en 
büyük nedeni yüksek 
dereceli hipermet 
roptur. Çocuklarda 
yapılan g'örme 
muayenesi bütün 
bu gelişim dikkate 
alınarak yapılır.
5 yaşın altındaki 
çocuklarda göz 
muayenesi ilaçla 
göz bebeği genişlet! 
lerek yapılır. Bunun 
iki nedeni vardır. 
Birincisi çocuk soru
lara bu yaşta doğru 
cevapveremez ve 
kendini ifade ede- 
mez.ikinci neden 
çocuğun çok güçlü 
olan uyum yeteneği 
göz bozukluğuna 
neden olan dereceyi 
gizler. Göz bebeği 
genişletilerek 
gerçek göz derecesi 
tespit edilir.

5 yaşın üstündeki 
çocuklarda ise 
şekiller gösterilerek 
muayene yapılabilir. 
Çocuklarda gözlükle 
tedavi gerektiğinde 
yapılır. Eğer şaşılık 
nedeni yüksek 
derece ise mutlaka 
gözlükle tedavi 
gerekir.Ayrıca 
.gözlerde zayıflığı 
engellemek amacıyla 
gözleri çalıştıran 
kapatma tedavisi 
uygulanabilir. 
Çocuklarda Şaşılık: 
- En önemli neden 
yüksek dereceli 
hipermetrop,miyop 
ve astigmattır.
- Ayrıca konjenital 
olan göz kaslarındaki 
felçler ve hareket 
kusurları, doğuştan 
olan kataraktlar, 
gözün saydam olan 
ön tabakasındaki 
lekeler, goz dibinde 
görme noktasındaki 
bozukluklar, doğum
sal gelişme bozuk
lukları bu nedenler 
arasındadır.
Şaşılıkta temel tedavi 
erken teşhis tedavi 
yöntemini uygula
maktır.

Yumurta pişirmeye 
2 pratik çözüm

Yumurta pişirirken 
kıvamı tutturmak için 
ocağın başında sayı 
sayarak dakikalar 
geçirmek artık sona 
eriyor. Geliştirilen 
yeni 2 yöntemle artık 
herkes, çaba harca
madan yumurtayı her 
defasında sevdiği 
şekilde yiyebilecek.

İngiltere'nin yumurta 
kalitesini denetleme 
kurumu "Lion Ouality 
eggs” geleneksel 
yumurta pişirme 
yöntemlerine son 
vermek amacıyla 
yumurta kabuğuna 
bir logo yerleştirdi. 
Bu logo, 
pişirilirken yumur
tanın hangi kıvama 
geldiğini gösterebili 
yor. Böylece birkaç 
aya kadar logolu 
yumurtaları satın ala
bilecek olan İngilizler 
artık yumurtayı iste
dikleri kıvamda 
kolayca yiyebilecek. 
Irlandah bir 
öğrencinin buluşuysa 

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

yine istenilen kıvamda 
yumurta yemeyi 
kolaylaştıracak gibi. 
Ben Harris adlı 
rafadan yumurta 
sever öğrenci, 
suyu kaynatmadan, 
8 dakika ve 
30 saniye sabit 
sıcaklık sağlayarak 
istenilen kıvamda 
yumurtayı pişirmeye 
yarayan bir yöntem 
geliştirdi.
Harris, her sabah 
sofrada katı yumur
tayla karşılaşmaktan 
ve ekmeğini 
yumurtaya batırama- 
maktan sıkıldığını, bu 
nedenle bu yöntemi 
geliştirdiğini belirtti.
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Güneş ile dengeli 
ilişki kurun

Güneş ışınlarına 
fazla maruz 
kalmanın sağlık 
açısından ciddi 
sorunlar getirdiğine 
yönelik uyarılar 
çeşitli kurumlar 
tarafından sık sık 
yapılırken, Dünya 
Sağlık Örgütü 
(WHO) ise güneşle 
çok az temas 
etmenin de kronik 
sağlık sorunlarına 
neden olabileceğine 
dikkati çekti ve 
insanların güneş ile 
"dengeli" bir ilişki 
kurmaları 
gerektiğini kaydetti. 
VVHO'nun resmi 
ınternet sitesinde 
yayınlanan son 
raporunda, UV ışın
larına fazla maruz 
kalmak kadar, yeter
siz alınmasının da 
bir dizi kronik rahat
sızlığa davetiye 
çıkarabileceği belir
tiliyor. UV ışınlarının 
hangi şiddette 
olduğunu güneşin

açısı, gökyüzünün 
bulutlu ya da 
açık olması, bulun
duğunuz yerin yük
sekliği, bulunulan 
yerin ekvatora yakın 
bir enlemde olup 
olmaması gibi fak
törler belirliyor. 
Uzmanlar, açık 
tenlilerin UV 
ışınlarına daha kısa 
sürelerle maruz 
kalmaları gerektiğini 
kaydediyorlar.
WHO raporunda, 
gerekli miktarda 
D vitamininin vücut
ta bulunmasının, 
raşitizm, kemik 
erimesi ğibi kemik 
hastalıklarına 
yakalanma riskini 
azalttığına işaret 
edildi. Araştırmada, 
"UV ışınlarına aşırı 
maruz kalmanın 
zararlarının, D vita
mini eksikliğine 
bağlı hastalıklara 
oranla çok daha 
tehlikeli olduğu" 
uyarısı yapılıyor

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’sl ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.
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ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu - GEMLİK 
TEL: 513 82 59

I KÜLTÜR buib*
DERSMELERİ kültür kolejİ
I İhsaniye (OKS): 249 79 79 - Santa; (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

GEMUKTN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2508 

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

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

İstiklal Cad. Bora Sok. Nö:3/B
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzk;y 
UZHY'da mutfaklar hayatın keyfi hâline 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 kÜÇİik AyRINTISINtİA bİlt ReNCİİnİ CjÖSTEREN 

lulİTElİ MAİZEMESİ, EkoNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAjlARiyİA, 
EvlER UZAY MANZARASINA kAVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA 

Orhangazi Cad. No: 82 / 8 Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79



AYKENT

OOZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
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"İçi 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,
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 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 
m 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;

7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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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

Personel Dağıtım Cetveli uygulaması Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nde uzman doktor sıkıntısına yol açacak

Uzman doktora kısıtlama
Gemlik’i etkileyecek

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hastanelerde doktor sorunu..
Gemlik Sağlık hizmetleri açısında şanslı 

kentlerden biri.
SSK Hastanelerinin kapatılmasından sonra 

ilçede iki Devlet Hastanesi oluştu.
SSK’li, Bağ-Kur’lu, Emekli Sandığı’ndan sağlık 

güvencesi olan hastalar, sağlık kuruluşlarından 
hangisinde isterlerse tedavi olabiliyorlar.

. Gazetemizdeki habere göre, Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nde günde 4 bin, Sahil Devlet 
Hastanesi’nde ise 6 bin hastaya bakılıyormuş.

Bu süper bir sayı.
Sağlık Bakanlığı her gün bir yeni kararla sağlık 

çalışanlarını huzursuz etmeyi sürdürüyor.
Gemlik’teki hastanelere doktor atamaları bu 

bakanlıkça yapıldı.
Şimdi uzman doktor sayısı ikiden fazla olan 

hastanelerdeki doktorlar başka hastanelere 
atanıyor.

Bir süredir bu uygulamanın rahatsızlığı sürü 
yordu. Şimdi daha da arttı.

Gemlik’teki hastanelerde kalitenin artması için 
çaba harcanıyor.

Manastır Hastanesi’nde yeni binanın da 
hizmete girmesi ile yatak kapasitesi artacak.

Hastalar poliklinik hizmetini biraz daha rahat 
alabiliyorlar.

Bu hastanelerde doktor sayısını azaltmak bil
hassa yaz aylarında büyük sıkıntılar yol açar.

Gemliklilerin sorunu hastanede olmayan 
uzman doktorların atanmasını sağlamaktı.

Deri ve Zührevi Hastalıklar branşında eksiklik 
giderildi. Sıra diğerlerinde..

Doktor sayısını azaltmak yerine maddi durum
larını iyileştirerek, muayehanelerinin kapatıl- 
masını sağlamak bence daha olumlu olur.______

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı imzasıyla has
tanelere gönderilen PDC (Personel Dağıtım 
Cetveli) uygulamasının Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nde uzman sıkıntısına yol aça
cağı ileri sürülüyor. Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nde günde ortalama 4 bin, Sahil 
Devlet Hastanesi’nde ise 6 bin 500 hastaya acil 
ve poliklinik hizmeti veriliyor. Sayfa 3’de

“Evliyayım” diyerek 
yaşlı kadını dolandırdı 
Bursa'da yaşlı bir 
kadının kapısını 
çalarak evliya oldu 
ğunu söyleyen kim 
liği belirsiz bir 
dolandırıcı, yaşlı 
kadını rüyasında 
görüp geldiğini 
söyleyerek, içeri 
girdi. "Sen de büyü 
var" diyen kimliği 
belirsiz kadın, yaşlı 
kadım dolandırdı. 
Haberi sayfa 3’de

Ecevit yaşama 
dört elle sarıldı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniy le 75 
gündür GATA’da yoğun bakımda tutulan 
Ecevit, artık sürekli gözlerini açık tutuyor, 
duyabiliyor ve talimatlara tepki veriyor... 
Gelişmelerin aynı şekilde devam etmesi 
halinde yakın bir zamanda Ecevit’in konuş
maya başlayabileceği açıklandı. Sayfa 6’da

Emeklilerden TÜFE 
farkı için dava

İşçi Memur, Bağ-Kur Emeklileri Derneği 
(IMBED), "emekli, dul ve yetimlerin maaş 
larına TÜFE farkının yansıtılması ve 29 
aylık eksik ödemenin yapılması" istemiyle 
Danıştaya iletilmek üzere İstanbul idare 
Mahkemesinde dava açtı. Sayfa 9’da

Çalışana vergi iadesi yerine indirim 
Gelir Vergisi kanununda köklü değişiklik
ler yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda 
gelir vergisine tabi gelirler, "çalışma, 
faaliyet ve sermaye gelirleri" olarak 
yeniden tanımlanıyor. Haberi sayfa 8’de

'Gemlik Körfez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yarım günlük 
İskelece rağbet yok

Ahmet Cevdet İşler 
Aykent’in yeni Müdürü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önce iki aylığına 
sonra tamamen 
kapatılan, bir 
sonra ise yarım 
gün açık kalmasına 
karar verilen 
Gemlik Belediye 
Iskelesi’ne 
rağbet gösterilmiyor. 
Gece 24.00 ile 
gündüz 13.00 
saatleri arasında 
Tahmil Tahliye 
işlemlerine izin 
verilen İskelede 
1 Temmuz tarihi 
itibariyle sadece 
bir gemi yük 
indirdi.
Önce yüksek 
tutulan navlun 
ücretleri, sonrasında 
ise iki aylığına 
aniden 
kapatılan Iskele’de 
şimdi martılar 
tatil yapıyor.
Navlun ücretlerinin 
ton başına 
Gemlik'te Belediye 
işgaliye ve rüsum 
ücreti dahil 4 dolara 
geldiği belirtilirken 
bu ücretin 
Mudanya'da 
2 dolar olmasının 
iskelenin kapatıl
masıyla birlikte 
işlerin Mudanya 
ve özel limanlara

kaydırıldığı 
gözleniyor. 
Her türlü imkanın 
sağlandığı özel 
limanlarda bile 
navlun ücretlerinin 
tahmil tahliye dahil 
3 ile 4 dolar 
arasında alındığına 
işaret eden iş 
sahipleri Belediye 
Iskelesi’nde 
tahmil tahliyenin 
yarım gün 
olmasının şu anda 
cazip olmadığını 
belirtiyorlar. 
Iskele’de tahmil 
tahliyenin yarım 
güne indirilmesinin 
bir çok sakıncayı 
beraberinde 
getirdiğine işaret 
eden iş sahipleri, 
gece yarısı kapanan 
işlemlerde gemide 

çok az bir mal 
kalmasına rağmen 
aradan bir gün 
geçtiği için 
Belediyeye yeniden 
rüsum ödemek 
zorunda kaldıkları 
için iskelenin tam 
gün açılışına 
kadar işlemlerin 
başlayamayacağını 
savunuyorlar. 
Aileleriyle birlikte 
yaklaşık 500 
kişinin ekmek 
yediği Belediye 
Iskelesi’nde 
yaşanan sıkıntının 
yarım güne inmesine 
rağmen hem zaman 
azlığı hem de 
Belediye’nin aldığı 
işgaliye ve rüsumlar 
nedeniyle cazip 
durumdan çıktığı 
belirtiliyor.

Eğitim ve öğretimi 
kaliteli olarak öğren 
çilerine vermekle 
öğünen Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Müdür 
Yardımcılığından 
emekli olan, tecrübe
li yönetici Ahmet 
Cevdet Işler'i 
Müdürlüğe atadı.

i Öğretmenliğe 
1979 yılında başla- 

| yarak sırasıyla 
Sinop, Artvin ve 
Adana'da görev 
yapan tecrübeli 
eğitimci Ahmet 
Cevdet İşler, 
1989 yılında

Tavanı temizlerken beton zemine çakı
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
meydana gelen 
olayda, M.Y. 
isimli şahıs iş 
makinesinin üzerine 
çıkarak tavandaki 
kurumlan

BURSfiHAKİMİV€TV€ 
KCNT GAZ€T€l€RİN€ 

İHIN ve RCKlflM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

KÖRFEZ
REKLAM

istiklal Caddesi Bora Sokak No :3B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel:|0.224)513 9683Fax:513 35 G5

Gemlik'e atanarak 
Gazi İlköğretim 
Okulunda 
göreve başladı. 
1993 yılında aynı 
okulda yöneticilik 
görevine başlayan 
ve Müdür Baş 
Yardımcılığı ile 
Okul Müdürlüğü'ne 
kadar uzanan 
eğitim yaşamını 
2006 yılı Temmuz 
ayında noktalayan 
Ahmet Cevdet işler, 
birikmiş tecrübesini 
Özel Aykent'teki 
öğrencilere verecek. 
Tecrübeli eğitimci 
Ahmet Cevdet İşler, 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu bünyesine 

temizlemeye 
çalışıyordu. 
Ancak dengesini 
kaybeden talihsiz 
işçi, 2 metre 
yükseklikten 
beton zemine çakıldı. 
Kaldırıldığı

geçerken duygu
larını, "Toplumu 
muzun değerleri ile 
örtüşen, güçlü 
kurum kültürümüzle; 
profesyonel 
yönetim anlayışını, 
ilkel il iği ve 
paydaşların 
mutluluğunu 
esas alan, çağdaş 
metot ve teknikler 
ile teknolojiyi 
kullanarak kaliteli 
eğitim-öğretım 
veren örnek lider 
bir kurum olmaktır" 
hedefini benimseyen 
bir okulda temel 
hedefinin kalite 
ve başarıyı artırmak 
olacağını söyledi.

hastanede tedavi 
altına alınan 
M.Y'nin, hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
bildirildi. Polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı. BHA
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Personel Dağıtım Cetveli uygulaması Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nde uzman doktor sıkıntısına yol açacak

Uzman doktora kısıtlama diş Hekimi Ozcan VURAL 
ozcanvuraH 933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.com

Yazı YORUM

“Yapanın yanına kar kalıyor”

Gemlik1! etkileyecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarlığı 
imzasıyla hastanelere 
gönderilen PDC 
(Personel Dağıtım 
cetveli) uygula
masının Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nde 
uzman sıkıntısına 
yol açacağı ileri 
sürülüyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 
hasta yatak 
sayısına göre 
hastanelerdeki 
uzman sayısını 
dengeleme çalış
masının yatak 
sayısı az olmasına 
rağmen daha çok 
hasta bakılan 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinde 
sıkıntı yaratması 
bekleniyor. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin 
Manastır Binasında 
acil ve poliklinik 
hizmeti olarak 
günde ortalama 
4 bin hastaya 
bakıldığı, Sahil 
binasında ise 
bu rakamın 6 bin 
500 olduğu 
belirtilirken, yatak 
sayısı nedeniyle 
uzman doktorun

“Evliyayım” diyerek yaşlı kadını dolandırdı
Bursa'da yaşlı bir 
kadının kapısını 
çalarak evliya 
olduğunu söyleyen 
kimliği belirsiz bir 
dolandırıcı, yaşlı 
kadının kulağındaki 
küpeleri okumak 
bahanesiyle çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi llçe- 
si'nde kızı ile 
birlikte yaşayan 
65 yaşındaki 
Necmiye Tanrıverdi, 
kızının işte olduğu 
saatte zilin çalması 
üzerine kapıyı açtı. 
Tanımadığı ve elinde 
sopa olan bir kadınla
karşılaşan Tanrıverdi, belirsiz kadını

azaltılmasının 
hasta hizmetini 
de olumsuz yönde 
etkilemesi 
bekleniyor. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nin 
Gemlik'te yaşayan
ların dışında 
başta Armutlu, 
Küçük Kumla ve 
Kurşunlu gibi sahil 
şeridindeki tüm 
yazlıkçılara hizmet 
vermesi nedeniyle 
azalacak olan 
uzman sayısının 
büyük sorun

kendisinin evliya 
olduğunu ve yaşlı 
kadını rüyasında 
görüp geldiğini 
söyleyen kimliği

yaratacağı ileri 
sürülüyor.
Yatak sayısına 
bakılarak yapılacak 
düzenlemede 
uzman doktoru 
bulunmayan 
hastanelere hasta 
sayısı çok az olsa 
bile PDC'ne göre 
uzman doktor 
verilecek. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 
PDC'ye göre 
düşürülecek olan 
uzman hekimlerin 
her iki hastanede 

içeriye aldı.
Yaşlı kadın, misafir 
ettiği dolandırıcıya su 
ikram ederek konuş
maya başladı.
Tanrıverdi'yi rüyasın
da gördüğünü öne 
süren kimliği belirsiz 
şahıs, "Gelmeseydim 
felç olacaktın" 
diyerek yaşlı kadının 
eline bir takım otlar 
koyarak okumaya 
başladı. Necmiye 
Tanrıverdi'ye 
"Sen de büyü var" 
diyen kimliği belirsiz 
kadın, kulağındaki 
küpeleri ve altınlarını 
bir kağıda sarıp 
getirmesini istedi. 
Evliya rolündeki 

görev yapmaları 
ve iki acilin 
bulunması 
nedeniyle sayılarının 
düşürülmesinin 
yanı sıra 
yükseltilmesi 
isteniyor.
Yapılacak uygula- 
madaher hangi 
bir branşta iki 
uzmanın bulunduğu 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 
bir doktorun başka 
yere gönderilmesiyle 
sıkıntının 
artacağı öğrenildi.

dolandırıcı, 
"Ben bunları 
okuyup geleyim" 
diyerek evden 
ayrıldı. Tanımadığı 
kadının bir daha 
gelmemesi 
üzerine durumdan 
şüphelenen 
Necmiye Tanrıverdi, 
kızına ve polise 
haber verdi. 
Olay yerine gelen 
polis, yaşlı kadının 
ifadesini alarak 
araştırma başlattı. 
Olayla ilgili soruştur
ma devam ederken, 
polis dolandırıcılık 
yapan kimliği 
belirsiz şahsın 
peşine düştü.

“Yapanın yanına kâr kalır” gibi bir 
atasözü başka dillerde var mı bilmiyorum 
ama bu sözün insanları başarılı olmak 
için her türlü yolu denemeye teşvik ettiği
ni biliyorum..

Aslında iyi anlamda söylenen bu söz 
zamanla mana değiştirerek, kötü iş 
yapanın yanına kaldığı, ceza görmediği 
anlamında kullanılmaktadır.

Çünkü son yüzyıldır Türk coğrafyasın
da olayları araştırmak, aydınlatmak, 
sorumlulardan hesap sormak gibi bir 
alışkanlık yoktur..

Kahraman Maraş’ta bir katliam 
yapılmış, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Abdi 
İpekçi ve diğer onlarca suikastın gerçek 
failleri ortaya çıkarılamamıştır.

Türkiye’nin yakın tarihine damgasını 
vuran bu gibi olayların hiçbirinin sonuçu 
ne yazık ki olumlu değildir...

Bunlar herkesin hafızasında kalan olay
lardan, bir kaçı..

Gazete manşetlerine çıkan, hatta gün
lerce orada kalmasına rağmen, unutulan 
irili ufaklı yüzlerce olay vardır..

Yargıya da yansıyan bazı davalardan 
bir sonuç elde edilip edilmediğini 
bilmediğimiz, tozlu raflarda dosya 
kabarıklı içinde unutulan bir çok dava 
vatandaşın zihninden çoktan silinmiş 
oluyor..

Neticesini görmediği için vatandaşın 
hukuk ve ceza sistemine olan güveni 
sarsılıyor. “ Yapanın yanına kâr kalıyor” 
diyor, kendine ve sisteme kırgın, bu kötü 
örneklerle çocuklarına da hayat tecrü
belerini anlatırken, onları da yanlış 
şeylere yönlendiriyor...

Her şeyde Avrupa’yı misal gösteriyo 
ruz, ben bundan hoşlanmıyorum ama elin 
gavuru öyle sistemler kurmuş ki ister 
istemez anlatmak kalıyorum.. Çünkü 
orada adalet sistemi insanları suçtan cay
dırıcı bir etki taşıyor. AvrupalI yasalardan, 
onun cezalarından çekiyor, çekinmek ne 
kelime korkuyor..

Bizde ise açık söyleyelim ki, yasalar 
bizde böyle bir işlev görmüyor..

Onun için Bodrumda Belediyelerde 
çalışanlar korkusuzca bir Turistik ilçeyi 
katlediyor, Bodrum’un mavi bayraklı koy
ları birer ikişer beton yığınına dönüyor 
(Gemlik’de de şehrin ortasına 12 katlı 
bina dere üzerine yapıldı.)

Çünkü diken, dikdiren adam biliyor ki 
“Yapanın yanına kâr kalır”

Böyle olmasa Gemlik’in ortasına böyle 
bir bina dikilir mi ?

Kimsenin kılı kıpırdamıyor... 
Kıpırdamaz da...

Kendi balkonunu izinsiz kapatan küçük 
kat sahibinin kentlerin yağmasına sessiz 
kalması gibi, herkes küçük veya orta 
boyutta bir suçun ortağı oluyor..

Zaman zaman bir şeyler değiştiği izleni 
mine kapılsak bile, aslında hiçbir şey 
değişmiyor, günlük yaşamın akışı gerçeği 
yüzümüze tokat gibi bazı olaylar çakıyor, 
sonra unutup “Yapanın yanına kâr kalır” 
diyoruz...

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 43 Ağustos 2006 Perşembe

Filozof Rıza öldü
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemliklilerin “ilçenin 
renkli siması” 
dedikleri "Filozof 
ve "Bakan" lakaplı 
M. Rıza Karakaçan 
(58) geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
yaşama veda etti. 
Gemlik sokaklarını 
her gün gezerek, 
bir çok dostuyla 
muhabbet eden ve 
herkesin sevdiği 
renkli bir kişiliği 
olan Rıza 
Karakaçan'ın 
ani ölümü tanıyan
larını üzdü.
Yaklaşık iki aydan 
beri prostat ve şeker 
tedavisi gören 
Rıza Karakaçan, 
önceki gün tedavi 
gördüğü hastanede 
kalp, krizi geçirdi. 
Buradan Bursa 
İhtisas Hastanesi’ne 
sevk edilen 
Karakaçan, 
yapılan tüm 
müdahalelere karşın 
kurtarılamadı. 
RENKLİ KİŞİYDİ 
Üniversite çağında 
geçirdiği rahatsızlık
tan sonra okulu 
bırakan Karakaçan, 
ilginç konuşmaları

Elektrikte saatlik W uygulaması başladı
Türkiye'nin batısındaki 13 ilde 1 Temmuz'da 
yaşanan elektrik kesintisiyle gündeme gelen, 
otoprodüktörler başta olmak üzere özel sektör 
elektrik üreticileri ile yaşanan sorunların 
çözümünde yeni bir adım atıldı.
Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 

(DUY) uygulamaya konulmasıyla, sektörde 
"saatlik fiyat" dönemi başladı. Elektrik üreten 
özel ve kamu üretim santrallarında yeni dü 
zenlemeler içeren sistemle, hem arz güvenliği 
nin sağlanması, hem rekabetin özendirilmesi, 
hem de özel sektöre belli kolaylıklar sağlan
ması planlanıyor. DUY sisteminde, özel sektör 
ve kamu elektrik üretim şirketleri sistemdeki 
arz talep dengesini sağlamak üzere, aylık 
olarak, santrallarının durumu ve kendi maliyet
lerini dikkate alarak, üretebilecekleri elektriği 
ve satacağı elektriğe dönük fiyat tekliflerini, 
sistem operatörü olan TEİAŞ Milli Yük Tevzii 
Merkezi'ne bildirecek. Merkez böylelikle, bir ay 
boyunca şirketlerin "gün gün ve saat saat" 
hangi fiyattan elektrik satacağını bilecek.

İ

I 
I

ve ciddi görünüşüyle 
Gemlik’te çevresinde 
bir sevgi yumağı 
yaratmıştı.
1 çocuk babası 
olan Rıza 
Karakaçan'ın 
cenazesi dün ikindi 
namazından sonra 
Haydariye Köyü’nde 
dost ve sevenleri 
tarafından 
toprağa verildi.

BİVIIIIMAFİ

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 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

t
Yalova’da Termal Barajı’nın 

altında 408 m2 arsa • Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

Umurbey’de 12 dönüm arazi

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Madde ÖZALP

i 
&

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21Vü MCUl MVŞatylllCI 1114b UMRlima ■ V. ■ w «w — ■ ■ . ■ ■ V - . ■ v <

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG)

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır.
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt.
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 44 92

Göçük altında 2 saatlik can pazarı
Samsun'da Onkoloji 
Hastanesi inşaatının 
kanalizasyon çalış
ması sırasında mey
dana gelen göçükte, 
toprak altında kalan 
1 işçi, yaklaşık 45 
dakika süren kurtar
ma çalışması 
sonucu ağır yaralı 
olarak çıkartıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay, Samsun 
Devlet Hastanesi 
bahçesinde bulunan 
Onkoloji Hastanesi 
inşaatında dün saat 
15.00 sıralarında 
meydana geldi.
Yapımı devam eden 
ve Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın 
Ağustos ayı içinde 
açılışını yapacağı 
Onkoloji Hastanesi 
nin kanalizasyon 
inşaatının yapımı 
sırasında göçük mey
dana geldi. İşçilerden 
Alaaddin Yeşilbaş 
(39), toprak altında 
kaldı. Olay sonrası 
Samsun polisi, Sivil 
Savunma Arama 
Kurtarma Birliği ekip
leri, Samsun Büyük 
şehir Belediyesi Kara

Kırım Kurtarma ekip
leri seferber oldu. 
Toprak altında kalan 
Alaaddin Yeşilbaş'a 
ilk müdahale sağlık 
ekipleri tarafından 
olay yerinde yapılır 
ken, Samsun Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Ferhat 
Günaydın, göçük 
altında kalan işçiyi 
kurtarmak için olay 
yerine giderek 
kurtarma ekiplerine 
yardımda buiundu. 
Bu sırada, kurtarma 
sırasında ikinci bir 
göçük olayına sebe
biyet vermemek için

önlem alan polis ile 
olayı seyretmek 
isteyen vatandaşlar 
arasında arbede 
yaşandı. Alaaddin 
Yeşilbaş, yaklaşık 45 
dakika süren çalışma 
sonucu göçük altın
dan çıkartılarak, 
ambulansla 
kaldırıldığı Samsun | 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'nde 
tedavi altına alındı. 
Hastaneye koşan 
işçi Alaaddin 
Yeşilbaş'ın yakınları 
ise fenalık geçirdi. 
Olayla ilgili soruştur
ma sürdürülüyor.
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Bursa'da genç 
kızı taciz edip 
bıçakladılar

Bursa’da ilaç toi cocuklan w
Döviz fiyatlarındaki artışla birlikte başgösteren ve 
Bursa'da 2 yaşındaki Kağan Demirci'nin ölümüne 

sebep olan ithal ilaç sıkıntısı devam ediyor.
Bursa'da bir genç 
kız, işe gitmek 
için evinde hazır
landığı sırada 
kimliği belirsiz 
kişi tarafından 
bıçaklanarak tacize 
uğradığını iddia 
etti. Saldırgan, 
genç kıza "Benim 
olacaksın" diye 
bağırarak, 
kayıplara karıştı 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
llçesi'ne bağlı 
Mollaarap Mahallesi 
Harmanyeri 
Sokağı'nda 
meydana gelen 
olayda isminin 
P.S. (25) olduğu 
öğrenilen genç 
kız, sabah saat
lerinde müstakil 
evlerinin birinci 
katında işe gitmek 

için hazırlık 
yaparken tanımadığı 
bir şahıs açık 
olan pencereye 
tırmanıp içeriye 
girdi.
P.S.'nin saçını 
çekip bira şişesi 
ile başına vurduğu 
öne sürülen zanlı. 
"Ben sana 
demedim mi? 
Benim olacaksın" 
diye bağırıp 
P.S.'yi taciz etti. 
Daha sonra P.S.'yi 
kalçasından ve 
omzundan 
bıçakla yaralayan 
zanlı, kaçarak 
izini kaybettirdi. 
P.S., Bursa Devlet 

. Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alınırken; polis 
ekipleri, olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.

Vücuttaki bağışıklık 
sistemini zayıflatan 
Ölümcül kavvasaki 
hastalığı sebebiyle 
yüzü, kolları ve 
vücudu şişen 2,5 
yaşındaki BursalI 
Resül Yıldırım da, 
fiyat anlaşmazlığı 
sebebiyle ithal 
edilemeyen 
Immunglobulin 
Serumu'nu bekliyor. 
Bursa Eczacılar 
Odası Başkanı 
Deniz İçer, 60 kadar 
çocuk hastanın 
ilaç beklediğini, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
fiyat ayarlaması 
için yaptığı yüzde 
5'lik zammın 
tatmin edici bulun
madığını söyledi. 
Bir fabrikada çalışan 
Talat Yıldırım'ın iki 
çocuğundan birisi 
olan 2,5 yaşındaki

Resül geçtiğimiz 
hafta yüksek ateş 
şikayetiyle hastaneye 
götürüldü.
Doktorlar durumunu 
ciddi buldukları 
küçük çocuğu, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
gönderdiler.
Burada yapılan 
muayenede 
Resül'ün kavvasaki 
hastalığına yaka
landığı belirlendi. 
Fomara Çocuk 
Hastanesi'ne 
sevkedilen Resül'e 
ilk etapta acil 
iolarak 5 miligram 
Immünglobin 
enjekte edildi.
Ancak ilaç sıkıntısı 
sebebiyle daha 25 
miligram Immünglo- 
bin ihtiyacı bulunan 
küçük çocuğun

vücudunda şişmeler 
meydana geldi. 
Başhekimlik, Sağlık 
Müdürlüğü, aile ve 
Eczacılar Odası, 
yaşanan ilaç 
sıkıntısına çözüm 
bulabilmek için 
seferber oldular. 
Yapılan araştırmada 
Bursa'daki hastane 
lerde ve eczacılarda 
immünglobin serumu 
temin edilemedi. 
Bursa Eczacı Odası 
Başkanı Deniz İçer, 
ithal ilaç sıkıntısının 
devam ettiğini 
belirterek, "Şu anda 
ilaç bulabilmek için 
Türkiye'nin her 
yeri ile irtibat 
halindeyiz. Bu ilaç 
varsa temin etmeye 
çalışıyoruz. Bununla 
ilgili sıkıntının 
devam ettiğini, 
Vali Nihat

Canpolat ve Sağlık 
Müdürlüğü'ne 
illettik. Bu sıkıntı 
sadece Bursa'ya 
özgü değil. İlaç 
fiyat kararnamesinin 
getirdiği bir 
sonuç. Bununla 
ilgili bakanlık 
çalışma yapıyor. 
Bunun temin 
edilmesi için bir 
takım girişimler oldu. 
Ancak piyasadaki 
varlığı sağlanamadı. 
Kan ürünü denilen 
bağışık sistemini 
güçlendiren 
ilaçlar. Bursa'da 
malesef geçtiğimiz ay 
bir hasta çocuğu
muzu kaybetmiştik. 
Sağlık bakanlığının 
yüzde 5'lik ithal 
mallara zam karan 
sıkıntıyı çözmedi. 
İlacın eksikliği ölümle 
sonuçlanabilir." dedi

N0W0X 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

HERKESE

527 $ + K.D.V. 
bfiçloyon fiyatlarla başloyan fiyotlorlo

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik

Gemlik Llons Kulübü

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

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYARİVVllVJt Mlkavivriirui www.gemliknowox.com

-ABSLABONEÜKPAKETİ
Hem ADSL modem, hem de 

ADSL aboneliği bir arada 

HEDİYE!

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com
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Çinin mili ekonomist öğrencileri Bursa'ja Ecevit yaşama 
dört elle sarıldı

* Üniversite öğrenci
leri tarafından 
yönetilen dünyanın 
en büyük eğitim ve 
değişim 
organizasyonu 
AlESEC’in 
işadamlarına yönelik 
bilgilendirme 
görüşmeleri için 
Bursa’ya gelen 
Çinli öğrenciler, 
ülkelerinin Türkiye 
için tehdit değil, 
fırsatlar ülkesi 
olduğunu belirttiler. 
Çinli öğrenciler, 
AIESEC Bursa 
Şubesi Danışmanlar 
Kurulu Başkanı 
Kenan Sertalp ve 
Bursa Şubesi 
Başkanı Fuat Mert 
Kaya ile birlikte 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Recai 
Ekmekçi’yi Tarihi 
Belediye Binası’nda 
ziyaret etti. 
Sertalp, öğrencilerin 
Bursa, Konya ve 
Denizli’deki 
işadamları 
derneklerinde 
ülkeleriyle ilgili 
bilgiler vereceğini 
ve sanayicilerle 
bire bir görüşmeler 
yapacağını söyledi. 
Pekin Uluslararası 
Ekonomi Üniversitesi 
öğrencisi 5 Çinli 
adına konuşan 
İsabet Ivon da, 
ülkelerinin ekono
mide gösterdiği 
atılımın diğer 
ülkelerin ekonomisini

bitirmeye yönelik 
olmadığını belirtti. 
Ivon, özellikle 
Türk sanayici ve 
işadamları için 
Çin’de büyük imkan 
ve fırsatlar olduğunu 
ifade ederek, 
“Bursa, Konya ve 
Denizli’de 
yapacağımız 
görüşmelerde 
ülkemizin Türkiye 
için tehdit değil, 
fırsatlar ülkesi 
olduğunu anlata
cağız. Özellikle 
Türkiye ve Türk 
sanayicisi 
ülkemizdeki ikili 
işbirliklerini iyi 
değerlendirmeli.” 
dedi.
Ekmekçi: “Çin, 
çalışarak kalkınıyor” 
Büyükşehir 
Belediye Başkan

Vekili Recai 
Ekmekçi de, 
2 hafta önce Çin’e 
yaptıkları ziyaretteki 
anılarını anlatırken, 
“Çin’deki ucuz 
işçilik ve maliyetlerin 
azlığı gibi konular 
sanayicimiz tarafın
dan sürekli dile 
getiriliyor. Ama ben 
Çin’e gittiğimde 
ülkemiz çalışanı 
ile Çinliler arasında 
inanılmaz bir 
performans farkı 
olduğunu gördüm. 
Orada insanların 
büyük çoğunluğu 
10-12 saat çalışıyor. 
Bizimle Çin arasında 
çalışan performansı 
olarak büyük 
fark var. Almanya’da 
2. Dünya Savaşı 
sonrasında böyle 
kalkınmıştı.”

diye konuştu. 
Ziyarette Çin 
gezisi dönüşünde 
öğrenci değişimi 
için Bursa’ya 
gelen biri 
Tayvanh biri 
Çinli öğrencileri 
evinde görünce 
çok şaşırdığı 
yönündeki ilginç 
hatırasını da dile 
getiren Ekmekçi, 
ziyarette Bursa ile 
ilgili bilgilerde 
verdi. *
Öğrenciler daha 
sonra BUSİAD 
ve KOSGEB gibi 
kuruluşlarının 
yanı sıra çeşitli 
firmalara da 
ziyaretlerde bulu
narak, Çin’in 
gelişen ekonomisi 
hakkında bilgi 
verdiler.

Geçirdiği beyin 
kanaması nedeniy 
le 75 gündür '
GATA’da yoğun -
bakımda tutulan 
Ecevit, artık sürekli I 
gözlerini açık 
tutuyor, duyabiliyor I 
ve talimatlara tepki I 
veriyor...
DSP’nin Onursal 
Genel Başkanı ve 
eski Başbakan 
Bülent Ecevit’in 
sağlık durumunda 
olumlu gelişmeler 
yaşandı. Beyin kana
ması nedeniyle 
kaldırıldığı Gülhane 
Tıp Fakültesi Akade 
misi’nde (GATA) 75. 
gününü dolduran 
Bülent Ecevit, artık 
sürekli gözlerini açık 
tutuyor, duyabiliyor 
ve bazı küçük tali- ’ 
matlara tepki veriyor. 
Danıştay’a yapılan 
saldırıda hayatını 
kaybeden Mustafa 
Yücel Özbilgin’in 
cenaze törenine 
katıldıktan sonra 
18 Mayıs gecesi 
rahatsızlanan ve 
yüksek tansiyona 
bağlı beyin 
kanaması nedeniyle 
kaldırıldığı 
GATA’da tedaviye 
alınan Ecevit, 
aradan geçen sürede 
gösterdiği azimle 
doktorları bile 
şaşırttı.
GATA Beyin ve 
Sinir Cerrahisi Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Tabip

Albay Engin Gönül 
ve ekibi tarafından 
4 saat süren 
bir ameliyatla 
hayata döndürülen 
Ecevit, son 
günlerde inanılmaz 
gelişmeler gösterdi. 
TEPKİLER OLUMLU 
Eşi Rahşan Hanım • 
tarafından bir an 
olsun yalnız 
bırakılmayan Ecevit, 
uzun süren koma 
halinden çıktıktan 
sonra yaşam 
belirtileri göstermeye 
başladı. İlk olarak 
solunum cihazından 
çıkarılan Ecevit’in 
artık, sürekli 
gözlerini açık 
tuttuğu öğrenildi. 
Doktorlarını ve 
yakınlarını 
duyabilen Ecevit’in, 
“Buraya bakar 
mısınız?” gibi 
talimatlara da 
olumlu tepki 
gösterdiği belirtildi. 
Gelişmelerin aynı 
şekilde devam 
etmesi halinde 
yakın bir zamanda 
Ecevit’in konuşmaya 
başlayabileceği 
ifade ediliyor.

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

•w34 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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Murat Başaran Kumla’yı salladı
Çakıl Aile Gazinosu genç kızların sevgilisi Murat Başaran'ı sevenleriyle 

buluşturdu. Sempatik sanatçı söylediği şarkılarıyla hayranlarına 
gece boyunca keyifli dakikalar yaşattı.

Berkay KARABULUT 
Çakıl Aile Gazinosu 
bu yaz da Güllü'nün 
ardından ikinci 
bombayı Murat 
Başaran ile patlattı. 
Konsere Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre 
eşi ve yakınları ile 
katılırken, yaklaşık 
600 kişi Çakıl Aile 
Gazinosu Murat 
Başaran hayranları 
ile doldu.
Gecenin ilerleyen 
saatlerinde orkestrası 
ile sahne alan 
Başaran yaklaşık 
4 saat kadar en 
güzel şarkılarını 
sevenleri ile birlikte 
seslendirdi.
Hayranları ise gece

boyunca yakışıklı 
sanatçı ile fotoğraf 
çektirmek için adeta

birbirleriyle yarıştılar. 
MURAT BAŞARAN 
İLE ÇOK ÖZEL 
Kendisi ile 
görüştüğümüz 
Murat Başaran 
geçtiğimiz günlerde 
yapmış olduğumuz 
haberimizi de 
ilgi ile okuyarak, 
gazetemizi 
beğendiğini söyledi. 
KUMLA’DA İLK KEZ 
İlk olarak sahne 
performansı ile-ilgili 
sorduğumuz soru
muza cevap veren 
sanatçı daha önce 
Gemlik'te veya 
Kumla'da sahne 
almadığını belirtti. 
Konserlere, 
belediye festivallerine 
ve düğün etkinlikle 
rine her zaman 
pop sanatçısı olarak 
çağırıldığını aslında 
repertuarında 
halk müziğinden 

özgün müziğe 
kadar bir çok 
türde parçalarının 
bulunduğunu belirten 
Başaran, yoğun 
çalışmalarından 
dolayı gece hayatında 
pek görünmediğini 
zaman zaman 
haftanın yedi günü 
dahi çalışmak 
zorunda kaldığını 
söylerken, iş hayatını 
ne kadar sevdiğini bir 
kez daha vurguladı. 
Yoğunluktan 
dolayı uzun süredir 
İstanbul'a dahi 
uğrayamadığını 
dile getiren Başaran, 
yurdun pek çok 
yerinde konser 
verirken, kış 
aylarında da 
Almanya, Avusturya, 
Belçika ve hatta 
Amerika ve 
Kanada'da konserler 
vereceğini belirtti.

Murat Başaran,-v, 
Çakıl -Aile 

•Gazinosir’rtü.; '
dolduran XV £ ~ ? 

•^ayranlarım’ 
'coşturdu - i -

i adlı şarkısına 
Düzce'de sürpriz 
bir işimle klip 
çekeceğini söyledi. 
Bu yıl Kral TV 
video müzik ödül
lerinde en iyi pop 
erkek sanatçısı 
ödülünü aldığını da 
hatırlatan Başaran, 
ileriki yıllarda 
Kumla'da daha 
büyük etkinliklerde 
yer almak istediğini 
de belirtti.

Daha önce iki albümü 
bulunan ve yaptığı 
üçüncü albümü 
"Sana Ölürüm" ile 
esas patlamayı 
yaptığını belirten 
pop müziğin prensi, 
albüm satışlarının 
MP3 ve korsana 
rağmen 150 binleri 
bulduğunu bildirdi. 
Hayranlarına bir de 
müjde veren Başaran 
önümüzdeki hafta 
"Geç Bunları Yalan"
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PKK ile mücadele sonuç verecek Çalışana vergi iadesi yerine indirim

I
 Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü Namık 
Tan, Irak'ın, son 
dönemde terör 
örgütü PKK'nın 
ülkedeki faaliyet
lerinin durdurulması
na ilişkin almayı 
öngördükleri 
tedbirler hakkında 
Türkiye'ye bilgi 
verdiğini belirterek, 
"Bu tedbirlerin en 
kısa zamanda somut 
sonuçlar vermesini 
beklemekteyiz" dedi. 
Tan, haftalık basın 
toplantısında, Iraklı 
liderlerin terör örgütü 
PKK ile ilgili son 
zamanlardaki 
mesajlarının hatır
latılması üzerine, 
"PKK terörüyle ve 
bu örgütün ortadan 
kaldırılması konusuy
la ilgili olarak yapılan 
çalışmalar, gerek 
hükümetimizin, 
gerekse güvenlik 
güçlerimizin ve tüm 
ilgili devlet kuram
larımızın en öncelikli 
görev talimatlarından 
bir tanesidir" 
diye konuştu. 
Terörle Mücadele

Kurulunun da bu 
konuda çok etkili 
çalışmalar yürüt
tüğünü hatırlatan 
Tan, konunun Irak 
ve ABD nezdinde çok 
dikkatli ve çok yakın
dan takip edilmekte 
olduğunu vurguladı. 
Sözcü Tan, 
"Tedbirlerin en kısa 
zamanda somut 
sonuçlar vermesini 
beklemekteyiz. 
Bunun da yakın 
takipçisiyiz. Bunları 
sizler de önümüzdeki 
günlerde somut 
sonuçlar ortaya 
çıktıkça göre
ceksiniz. Biz de 
bunun etkin 
takipçisi olacağız." 
"PKK TERÖR 
ÖRGÜTÜ MUTLAKA 
YENİLECEKTİR"

PKK terörüyle ilgili 
olarak güvenlik 
güçlerinin kendile 
rine verilen direktifler 
çerçevesinde çok 
etkin çalışmaları 
bulunduğuna işaret 
eden Tan, "Bunları 
sizler yine, gerek 
faaliyetlerin, bu 
mücadelenin 
unsurları ortaya 
çıktıkça, gerekse 
yapılan açıklamalar 
çerçevesinde takip 
etmektesiniz. Bu 
mücadele sürecektir 
ve neticede PKK 
terör örgütü mutlaka 
ve mutlaka yenile
cektir. Biz de bunun 
somut bir şekilde 
ortaya çıktığını 
çok yakında 
göreceğiz" diye 
konuştu.

Gelir Vergisi 
kanununda köklü 
değişiklikler yapıl
ması öngörülüyor. 
Bu kapsamda gelir 
vergisine tabi gelir
ler, "çalışma, faaliyet 
ve sermaye gelirleri" 
olarak yeniden 
tanımlanıyor. 
Çalışanların vergi 
iadesinin yerini 
'özel indirim' alıyor. 
Kurumlar vergisinin 
ardından gelir ver
gisinin de yeniden 
yazımı için kolları 
sıvayan Vergi 
Konseyi, mevcut 
durum ile yeni 
Kanunda yer ye 
rilmesi planlanan 
düzenlemelere ilişkin 
bir "ara rapor" 
taslağı hazırladı. 
Taslak, kamu ve özel 
sektörün görüşüne 
kunulacak.
Rapor taslağında 
yeni sistemin ana 
hatları da, şu şekilde 
ortaya kondu:
-Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunları, 
Gelir Vergileri 
Kanunu olarak bir
leştiriliyor. Gerçek 
kişilerle ilgili 
bölümde, vergiye 
tabi kazanç ve iratlar, 
çalışma, faaliyet ve 

sermaye gelirleri adı 
altında 3 kategoride 
toplanacak.
-Kontrol edilen 
yabancı şirketlerle 
ilgili güvenlik 
hükümleri, transfer 
fiyatlandırması, 
kazanç karinesi-gider 
bildirimi esası, ön 
kontrollü beyan
name, FAVÖK 
bildirimlerinin değer
lendirilmesi amacıyla 
sektörel marjların 
belirlenmesi, hizmet 
işletmelerinde ortala
ma asgari hasılat 
kohtrolü ve vergi cen 
netleri ile mücadele 
gibi müesseseler de 
sisteme girecek. 
Taslağa göre, Kazanç 
karinesi-gider bildiri
mi ile Vergi İdaresi, 
hayat tarzına ve sa 
hip olduğu kaynak 
lara nazaran düşük 
gelir beyan eden 
mükellefler için, as 
gari bir matrah takdir 
edebilecek. Buradaki 
ölçütler, ikamet edi 
len konut veya ikinci 
konutun kira değeri, 
temizlikçi hariç evde 
eleman çalıştırılması, 
sahip olunan binek, 
deniz, hava taşıtı, 
binek veya yarış atı 
ile 450 cm3'den

büyük motosiklet, 
özel kulüp üyelikleri 
ve turistik amaçlı 
yurt dışı seyahatler 
olarak belirlenecek. 
Ön kontrollü 
beyanname, 
kasden veya hataen 
yanlış matrah beyan 
etme riski taşıyan 
mükelleflerin 
beyannamelerinin 
ön kontrol işlevi 
üstlenecek 
mercilerin değer
lendirmesinden 
geçmesi suretiyle 
işletilecek.
-Ticari kazançlardan 
indirilebilecek gider
ler: Çalışmalarda, 
özel işlem vergisi ile 
binek otolarında mtv 
gibi vergilerin mutla
ka gider yazılabilme
si konusunda muta
bakat sağlandı.
Kıdem kazminatı 
karşılıklarının da, bu 
iş için kurulmuş fon
lara ödenmiş olmak 
şartıyla gider olarak 
yazılabilmesine 
imkan tanınacak.
-Esnaf muaflığı, PTT 
acentalarında kazanç 
istisnası, eğitim ve 
öğretim işletmelerin 
de kazanç istisnası, 
sergi ve panayır 
istisnası olacak.

V

VaillaniULUKAYA D0GALGAZ ısı SAN' 
"T” | ■ HÜSEYİN ULUKAYA ■ CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI

GEMLİK ANA BAYİİ

I konitovcıhadanga 
ÜRER ■

► DOGALGAZ 
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
> MERKEZİ ISITMA 
► RADYATÖR 

i ► 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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Emeklilerden TÜFE farkı için dava
İşçi Memur, Bağ-Kur 
Emeklileri Derneği 
(İMBED), "emekli, 
dul ve yetimlerin 
maaşlarına TÜFE 
farkının yansıtılması 
ve 29 aylık eksik 
ödemenin yapılması" 
istemiyle Danıştaya 
iletilmek üzere 
İstanbul İdare 
Mahkemesinde 
dava açtı. 
SSK emeklisi olan 
İMBED Başkanı 
Hamdi Öz'ün 
avukatı Mehmet 
Keske'nin Danıştaya 
iletilmek üzere 
İstanbul idare 
Mahkemesine verdiği 
dava dilekçesinde, 
emekli aylıkları ile 
telafi edici 
ödemelerin her 
ay TÜFE artış oranı 
kadar artırılmasının 
yasa hükmü olduğu 
vurgulandı. 
Hamdi Öz'ün 
SSK'dan toplam 
82.72 YTL maaş 
farkı alacağı olduğu 
belirtilen dilekçede, 
"Ancak SSK 1 
Ocak 2000 tarihinden 
itibaren ödenen 
maaşlarda TÜFE

farkı hesabında hata 
yapmış ve maaş 
farklı doğmuştur" 
denildi.
Dilekçede, bu 
konuyla ilgili 
gerekli başvurunun 
yapıldığı davalılar

Başbakanlık ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığının 
herhangi bir işlem 
yapmadığı anlatıldı. 
SSK'nın Bakanlar 
Kurulu tarafından

belirlenen ödeme 
tarihini esas aldığı 
ifade edilen 
dilekçede, şu 
görüşlere yer 
verildi:
"Ancak Bakanlar 
Kurulu tarafından 
belirlenen ödeme 
gününe göre TÜFE 
oranının yansıtıl
masından kay
naklanan hak 
kaybı söz konusu 
olmuştur. 4447 
Sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanununda 
eksiklikler ve çeliş
kiler bulunmaktadır. 
Davalı kurumun söz 
konusu işleminin bu 
nedenle iptali 
gerekmektedir." 
Alacakların öden- 
memesinin daha 
fazla dava açılmasına 
neden olacağı 
kaydedilen 
dilekçede, bu neden
le yasanın uygulan
ması için ilgili 
Bakanlar Kurulu 
kararının düzeltilmesi 
ve alacakların hak 
sahiplerine verilmesi 
için gerekli düzen
lemelerin yapılması 
gerektiği ifade edildi.

İS Barbarosça 
jMaaıiHi

3 BOYUTLU MAÇ

1. Türkiye Kupası Finali
2. Lig Şampiyonluğu Finali Kupası

İlk dakikalarda GS kalecisi bir golü önle
di. Maçı GS’lılar alır gibi oldu.

İlk yarının 20. dakikası BJK kalecisi bir 
golü önledi bu dakikaya kadar maç ortak 
geçiyordu.

Her iki takımda defansa ağırlık vererek 
oynamaya dikkat ediyordu. Zaman zaman 
her iki takımda neticeye gitmek ister gibi bir 
halleri vardı.

Klasik GS takımı BJK’ın yeni transferi 
göz doldurdu. Maçın sonlarına doğru 
Beşiktaş biraz daha ağır basar gibi olu 
yordu. Yeni transfer Nobre pasif kaldı. 
Haşan Şaş biraz daha iyi gitti. Nobre’nin 
golü 3. kupa finali süper liğe gelen ilk der- 
biydi.

Piyasalar 
Temmuz ayı 

enflasyonunu 
bekledi

HALKIMIZIN DİKKATİNE!
KEMİK ÖLÇÜMÜ yani OSTEODANSİTOMETRE TETKİKLERİNİ ARTIK İLÇEMİZDE

TOMBKAY ‘da YAPTIRABİLECEKSİNİZ

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

menopoz sonrasında kadınlarda bu durum daha belirgindir.
OSTEOPORGZ’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

İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB) 2. seansında 
Bileşik Endeks 
kapanışa göre 
21.11 puan düşüşle 
35721.64 puandan 
kapandı.
Hisse senetleri 
ortalama yüzde 
0.06 oranında 
değer kaybederken, 
borsada 754 milyon 
784 bin 964 YTL'lik 
işlem hacmi 
gerçekleşti.
Minimum 35399.47, 
maksimum 
35935.22 
Ruanları gören 

ı/IKB Bileşik
Endeksi 35742.75 
puandan 
kapanmıştı.
Borsa kapanış 
itibarıyla dolar 
1.5015 (yüzde -0.53), 
euro 1.9225 (yüzde 
0.00), euro/dolar 
paritesi 1.2815 
(yüzde -0.10), altın

31.5692 (yüzde 1.93), 
cumhuriyet altını 
209.7534 (yüzde 
1.90), uluslararası 
piyasalarda altın 
661.80 dolar/ons 
(yüzde 0.36), 
gümüş 11.980 
(yüzde 1.96) 
düzeyinde 
seyrediyor. İMKB 
Tahvil ve Bono 
Piyasası Kesin 
Alım Satım 
Pazan'nda en çok 
işlem gören 16 
Temmuz 2008 
vadeli dün valörlü 
tahvilde ortalama 
basit faiz 21.24, 
bileşik faiz yüzde 
19.44. Gecelik 
repoda faiz oranı 
yüzde 17.65.
Brent ham petrolü 
0.50 dolar artışla 
76.53 dolar/varil, 
NYMEX ham petrolü 
ise 0.55 dolar artışla 
75.60 dolar/varil 
seviyesinde.

RADYOLOJİ MERKEZİ
✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) Dr. Ziya Kaya Mah. Dutluk Sok. No: 3

✓ ULTRASONOGRAFİ (US) (Eski SSK Hastanesi ile MIGROS arasında)
✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ Gemlik-BURSA

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

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

http://www.elele.org.tr
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“İlk süt bebeği koruyan ilk aşı gibidir”
Anne sütünün 
bebeklerin sağlıklı 
büyüme ve 
gelişmelerine katkı 
sağladığını belirten 
uzmanlar, düzenli 
olarak anne sütü 
alan bebeklerde 
birçok hastalığın 
önlendiğini kaydetti. 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Uzm. Dr. Elçin Balcı, 
1-7 Ağustos Dünya 
Emzirme Haftası ile 
ilgili yaptığı açıkla
mada, bebeklerin 
anne sütüyle beslen
mesinin önemine 
değindi. Özellikle 
az gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelerde yaygın bir 
sorun olan yetersiz 
ve dengesiz beslen
menin, bir yandan 
bireylerin fiziksel, 
sosyal, zihinsel 
gelişimlerini diğer 
yandan da toplumun 
ekonomik ve kültürel 
gelişimini olumsuz 
yönde etkilediğini 
vurgulayan Dr. Balcı, 
bu olumsuz etkilerin 
ise en çok bebek
lerde ve çocuklarda 
görüldüğünü belirtti. 
Dr. Balcı, anne 
sütünün yeterli 
olarak verilmemesi 
halinde çocuklarda 
görülen hastalıklara 
değinerek, "Anne 
sütünün yeterli 
sürede ve doğru 
şekilde verilmemesi 
sebebiyle ortaya 

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 
AYRICA SÜRPRİZ HEDİYELER

çıkan 'malnütrisyon', 
gelişmekte olan 
ülkelerdeki çocuk 
ölümlerinin yaklaşık 
yarısının nedenidir. 
Bu beslenme bozuk
lukları, ishalli bağır
sak hastalıkları ve 
alt solunum yolu 
hastalıklarının da 
zeminini hazırlamak
tadır. Bu hastalıklar
dan korunmada anne 
sütüyle beslenmenin 
çok büyük önemi 
vardır. Ayrıca anne 
sütüyle beslenmenin 
sağlanması halinde 
bebek ölümleri 
büyük ölçüde 
azaltılabilecektir.
Anne sütü, bebek
lerin sağlıklı büyüme 
ve gelişmelerine 
katkı sağlamanın 
yanında, aile ve 
ülkeye sosyal- 
ekonomik getirileri 
olan ideal ve vazge 
çilmez bir besin 
kaynağıdır" dedi. 
Bebeğin vücut ve 
ruh sağlığı için en 
uygun besinin, 
annenin kendi sütü 
olduğunu belirten 
Dr. Balcı, anne 
sütünün faydalarını 
şöyle sıraladı: 
"Emzirmenin doğum
dan hemen sonra 
başlatılması ve sık 
emzirmeyle süt 
yapımı kolaylaşır. 
Anne sütüyle besle
nen bebeğin D vita
mini ve flor dışında 
hiçbir ek sıvıya 
(hatta suya), ek 
besine, vitamine

ihtiyacı yoktur. 
Bebeğe ek sıvı ya da 
besinlerin verilmesi, 
emzirmeye devam 
edilse bile annenin 
süt yapımını azaltır. 
Bu nedenle ilk 6 ay 
anne sütü dışında ek 
gıdaya geçmek için 
acele edilmemelidir. 
İlk 6 ayda yalnız 
anne sütüyle besle
nen bebekler sağlıklı 
büyür ve gelişir. 
Başta ishal olmak 
üzere mikroplu 
hastalıklara yakalan
mazlar, bebeklik 
döneminden sonra 
da daha az hasta
lanırlar. Bebekliğinde 
anne sütüyle doğru 
beslenen çocukların 
ileriki yaşlarında 
şeker hastalığı, 
damar sertliği, bağır
sak hastalıkları, bazı 
kanserler ve alerjik 
hastalıklara yakalan
ma olasılığı daha 
azdır. Annenin 
bebeğini emzirme
siyle anne-bebek 
ilişkisi güçlenir, 
annenin bebeğini 
benimsemesi, 
bebeğin sağlıklı bir 
kişilik kazanması 
kolaylaşır.” şeklinde 
konuştu.

Unutkanlık ne zaman bunamadır?
Demans (bunama), çok 
defa ileri yaşlarda 
ortaya çıkan, yavaş 
ilerleyici bir hafıza- 
zeka kusuru, kendine 
ve çevreye ilgisizlik, 
duyularda azalma, 
düşünme ve ortama 
uymada aksaklıklardan 
oluşan klinik tablodur. 
Nörolog Doç. Dr. 
Serdar Dağ, yazdı. 
Demans çoğunlukla 
yavaş gelişir ve yavaş 
ilerler. Sinsi klinik, 
hastalığın çevresi 
tarafından fark 
edilmesini geciktirir. 
En önemli belirtisi 
yakın geçmişle ilgili 
hafıza aksamasıdır.

Buna karşın yıllar 
öncesinin olaylarını en 
ufak ayrıntılarına kadar 
anlatabilirler bu da 
hastanın yakınlarını 
yanıltır. Zamanla 
kişisel eşyaların yerini 
bulamama, odasının ve 
banyosunun yerini 
şaşırma çevredekilerini 
tanıyamama, üstüne 
gidildiğinde masal 
uydurma dikkati çeker. 
Hafıza kadar zekada da 
bozukluklar görülür. 
Önemli ile önemsizi 
ayıramazlar, olaylarda
ki ortak noktayı bulup 
değerlendirme, yeni 
durumlara alışma ve 
uyma, imkansız hale 
gelir. Anlama zorlaşır, 
düşüncelerin ifadesi 
basitleşir.
Hafıza ve zekadaki bu 
aksamalar hastalığın 
başlangıç döneminde, 
kişinin kendine ve 
yakınlarına karşı bazı 
aleyhte girişimlerde 
bulunmasına sebep 
olabilir. Demans nörop- 
sikiyatrik hastalıklar 
içinde adli tıp yönü en 
fazla olandır.
Çok kısa ve basit 
olarak demans çeşitle 
rine bir göz atarsak: 
1) Sinir sistemini oluş
turan hücrelerdeki 

hasardan kaynaklanan 
demanslar. Örnek: 
Alzheimer hastalığı 
2) Beyindeki dolaşım 
eksikliğinden kay- 
naKiaıidiı demanslar. 
Örnek: Beyin kanatlı
sından sonra oluşan 
demaslar, damar tıkan
masına bağlı gelişen 
demanslar.
3) Beynin ve omirlik 
kanalı içinde dolaşan 
sıvıdaki fazlalığa ve 
dolaşımdaki bozukluğa 
bağlı olarak gelişen 
demans. Örnek: 
Hidrosefali.
4)Tümorlere bağlı 
olarak gelişen 
demanslar
5) Vitamin eksikliğine 
bağlı olarak gelişen 
demanslar. Örnek: B12 
vitamini eksikliği, 
Tiamin eksikliği vs.
6) Toksik ve metabolik 
nedenlere bağlı 
olarakgelişen 
demanslar
Demans teşhisinin 
klinik olarak konul
duğu hastaların yak
laşık % 45'inde belirli 
bir sebep saptanma- 
maktadır.Bunlarda 
yardımcı laboratuar 
yöntemleriyle sadece 
beyinde küçülme 
gösterilir.

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 : (0.22-4) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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Ateşte fazla bekletilen 
dönere dikkat

Dr. Ertuğrul 
Bucaklıoğlu, fazla 
ateş karşısında bek
letilen döner 
kebabın özellikle yaz 
aylarında insan 
sağlığı için tehlike 
oluşturduğunu 
söyledi.
Dr. Ertuğrul 
Bucaklıoğlu, döner 
kebaba standart 
getirilmesi ve daha 
hijyenik bir ortamda 
hazırlanması gerek
tiğini söyledi. 
Bucaklıoğlu, özellik
le beklemiş tavuk 
döner kebaplarının 
zehirli ishal vakaları
na sebep olduğunu 
ifade ederek, "İnsan
lar, daha hızlı ayak 
üstü yemek ihtiy
acını karşılamak için 
genelde döner 
kebap çeşitlerini ter
cih ediyor. Döner 
kebabın yaz ayların
da 2 saatten fazla 
ateş karşısında 
kalması son derece 
sakıncalıdır.

Oysa çevremizde 
döner kebabın 
sabah erken saatler
den akşam geç 
saatlere kadar bek
letildiğini ve satış 
yapıldığını görmek
teyiz. Döner kebapta 
dış yüzeyde pişme 
olurken, iç kısımda 
da kokuşma gelişir. 
Bu bakımdan hazır
lanan döner etinin 2 
saatte bitecek şek
ilde hazırlanması 
gerekir. Gerektiğinde 
yeniden döner 
kebabı hazırlanmalı 
ve döner çapı buna 
uygun olarak 20 
santimetreyi 
geçmemelidir" diye 
konuştu.
Dönerin açıkta tutul
masının insan 
sağlığını olumsuz 
etkilediğini de kayd
eden Bucaklıoğlu, 
dürüm yapımında 
kullanılan yeşillik
lerin de çok iyi 
yıkanması gerektiği
ni vurguladı.

ti Gemlik Endüstkri Meslek
^3 Lise’sinden aldığım tastiknamemi
<£ kaybettim. Hükümsüzdür.
X Halil GÜN

s
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 

aldığım çalışma ruhsatımı 
kaybettim. Yeni alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Ertuğrul Muhsin SOYAK

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’sl ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.
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YASEMİN ECZANESİ 

İstiklal Caddesi - GEMLİK

KÜUüR BURSA

MESANELERİ kültür koleji
İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarılaş (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

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■MHİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2509 

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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ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey PasabahçeleF Mevkii

Tel: 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz

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.....

2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 
YILI ÜCRETLERİMİZ

SINIFLAR FİYAT
ANA SINIFI 3.300 YTL
1.SINIF 4.000 YTL
2. SINIF 4.750 YTL
3. SINIF 4.750 YTL
4. SINIF 4.750 YTL
5. SINIF 4.750 YTL
6. SINIF 4.750 YTL
7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■
4 Ağustos 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

Osmaniye Mahallesi’nde yaşayan Kolaçan Ailesi, evlerindeki eski eşyaları ve çöplerini atmamışlar.

Evlerinde yıllardır 
çöpleriyle yaşamışlar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Oy finduyum finduyumm!
Karadenizli fındık üreticisi meydanlara çıktı.
Fındık üzerine oynanan bir kara mizah var ki 

sormayın.
Bizim Marmarabirlik gibi Karadenizli fındık 

üreticisinin de en büyük fındık alımcısı 
Fiskobirliktir.

Fındık alım fiyatlarını Fiskobirlik o günün 
koşullarına göre belirler.

Üreticisinden fındığını ahr, kendi kaynakların
dan ve bankalardan alacağı kredi ile üreticinin 
parasını öder.

Üretici birliklerinde 57. hükümet döneminde 
yeniden yapılandırma kapsamında Birliklerin 
devlete olan borçları bir kalemde silindi.

Amaç, birlikler içinden çıkamadıkları borç 
batağından kurtulsun ve bir daha devletin sırtına 
yük olması. Bu nedenle piyasa koşullarına göre 
de âlım ve satım yapsınlar..

Marmarabirlik bu konuda başarılı sınav verdi.
Ama aynı şeyi Fiskobirlik için söylemek 

olanaksız.
Fiskobirlik üzerinde büyük siyasal baskı var.
Hükümet Birliği’n gere) kurulunda kendi yan

daşlarının yönetime getirilmesi için üreticiye 
baskı yaptı ama sonuç alamayınca işler karıştı. 
Şimdi yeniden genel kurula gidiliyor.

Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında 
olan Fiskobirlik’e bankalar kredi vermiyor.

Fındıkta oyun büyük.
Fındık üretişini zor durumda bırakan hükümet 

amacı Birliği ele geçirmek.
Bakın o zaman işler nasıl yoluna girer.
İşler ekonomik değil siyasi. Bu durum yakında 

zeytin üretişinin de başına gelebilir aman dikkat.

Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak’ta bulunan 
Nurkaya Apartmam’nda oturan sakinlerin, 
Kaymakamlık ve Belediyeye başvurmaları üze 
rine Ahmet Kolaçan’a ait eve giden ekipler, 
daireden yıllarca dışarıya çöp atılmadığım tes- 
bit ettiler. Kolaçan’ın paslı ve küflü eşyalarını 
vermek istememesi üzerine, eşyalar kamyona 
ikna edilerek taşınabildi. Haberi sayfa 3’de

Deniz taşımacılığında 
fiyatlar yükseliyor

Deniz taşımacılığında fiyatlarların 
petrole ard arda gelen zamlar ve güvenlik 
sorunlarının çoğalması nedeniyle yük
seldiği belirtiliyor. Haberi sayfa 8’de

Piyasaya sahte 
para sürenler 

yakalandı
Doktor Ziya Kaya Mahallesi’nde 
bir marketten alışveriş yapan V.Ö.S. 
adlı şahısın market sahibine verdiği 
100 doların sahte olduğunu anlayan 
market sahibi durumu polise 
bildirince piyasaya sahte 
para süren şebeke çözüldü. 
Şüpheliler V.Ö.S, Y.B. I.Y. ve T.A. 
suç delilleri olan sahte paralarla 
yakalandılar. Haberi sayfa 2’de

Kredi borçlularına fırsat
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF), Fona devredilen bankalardan 
devraldığı bireysel kredilerden kay
naklanan alacakları için yüzde 50 
indirim kampanyası başlattı. Sayfa 9’da

Lübnan’a Türkiye’den 
insani yardım

Türk Kızılay’ı özel sektörün ve sivil toplum 
örgütlerinin de katkısıyla toplanan 18 
TIR'da bulunan gıda, ilaç, temizlik malzeme 
si, çocuk bezi ve içme suyunu Lübnan 
gönderdi. Haberi sayfa 5’de

‘Gemlik Körfez’internette www.gemiikkorfezgazetesi.coin

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemiikkorfezgazetesi.coin
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Piyasaya sahte 
para sürenler 

tutuklandı

DYP’li hanımlar, havuzun 
çalıştırılmamasına tepki gösterdi

Doktor Ziya Kaya 
Mahallesi’nde 
bir marketten 
alışveriş yapan 
V.Ö.S. adlı şahısın 
market sahibine 
verdiği 100 doların 
sahte olduğunu 
anlayan market 
sahibi durumu 
polise bildirince 
piyasaya sahte 
para süren 
şebeke çözüldü. 
Olay, dün gece 
saat 00.30 
sıralarında 
meydana geldi.

Bebe ve Çocuk Fuarı açıldı
TÜYAP Bursa Fuarcı 
lık A.Ş tarafından 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası desteği, 
BEKSİAD Bebe 
Çocuk Konfeksiyonu 
Sektörü Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
işbirliği ile hazır
lanan Bursa Bebe ve 
Çocuk Hazır Giyim 
Fuarı, Bursa Çocuk 
2006, Bursa Çocuk 
İhtiyaçları Fuarı ile 
eş zamanlı olarak 
dün açılan fuar 6 
Ağustos 2006 saat 
19.oo’a kadar 
açık kalacak.
Bursa Bebe ve 
Çocuk Hazır Giyim 
Fuarı’nın ziyaretçi 
profilini toptancılar, 
zincir mağazaların 
satın alma yetkilileri, 
mağaza - market 
sahipleri, perakande 
firma sahipleri,

Doktor 
Ziya Kaya 
Mahallesi’ndeki 
M.Ö’ye ait 
markete giren 
V.Ö.S. aldığı 
mallara karşılık 
100 dolar verince, 
doların sahte 
olduğundan 
şüphelenen 
müşteki durumu 
polise bildirdi. 
Polisin olayla ilgili 
soruşturmayı 
yürütmesi sonucu 
şüpheliler 
V.Ö.S, Y.B. I.Y.

yöneticiler, ihracat 
yapan dış ticaret fir
malarının yönetici
leri, bayilik almak 
isteyen girşimciler 
(franchısıng), yurt
dışı ziyaretçilerin; 
Bursa Çocuk 
İhtiyaçları Fuarı’nın 
ziyaretçi profilini ise 
anne baba (ebeveyn
ler), anne baba aday
ları ve tüketicilerin 
oluşturması 
hedefleniyor.
Bursa Çocuk 2006, 
Bursa Çocuk 
İhtiyaçları Fuarı’nın 
kapsamını; bebek 
bakım ürünleri, 
eğitim ve öğretim 
gereçleri, hamile 
giyim, ve aksesuar
ları, sağlık gereçleri, 
bebek taşıma akse 
suarları, mobilya 
dekorasyon, oyun
cak, bebek çocuk 
oyun alanı, gereçleri, 
kırtasiye gereçleri, 

ve T.A. suç 
delilleri olan 
2 adet 20 YTL, 
1 adet 100 ABD 
doları ve 
17 adet 10 YTL 
sahte paralar ile 
yakalandılar. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
ifadeleri alınan 
V.Ö.S, Y.B. 
İ.Y. ve T.A. 
dün adliyeye 
çıkarıldılar. 
Adiyeye 
çıkarılan şahıslar 
tutuklandılar.

anne bakım ürün ve 
hizmetleri, biberon - 
emzik gibi gereçler, 
bebek bezi, hijyenik 
ürünler, kozmetik, 
gıda ve şekerli 
mamüller, bebek ve 
çocuk güvenliği, 
sağlık kuruluşları, 
anaokulu, danışman
lık ve psikolojik 
hizmet merkezleri, 
sigorta, bankalar, 
ilgili yayınlar ve 
kulüpler oluşturuyor. 
Fuara; yurtdışından 
Balkanlar, 
Ortadoğu, Türki 
Cumhuriyetler, 
Kafkasya, Kuzey 
Afrika’dan ve 
yurtiçinden 
sektörün yoğun 
olduğu 30’un 
üzerinde farklı 
şehirden gelecek 
profesyonel alım 
heyetlerinin ziyaret 
etmesinin hedef 
lendiği belirtildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Safiye Çevik 
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
bulunan havuz 
kenarında yaptığı 
açıklamada, 
havuzun çalıştırıl
madığını ileri sürerek 
tepki gösterdi.
DYP Kadın Kolları 
oiarak Gemiik 
halkının halkı ile 
Çarşı esnafının 
şikayet ve dileklerini 
basın yoluyla kamu 
oyuna duyurmak 
istediklerini ifade 
ederek, BUSKİ'nin 
sokak çeşmelerinin 
kapatmasının ardın
dan yazın sıcağında 
havuzsun çalıştırıl- 
mamasından dolayı 
da hem görüntünün 
bozulduğunu hem de 
sivrisinek yuvası 
haline dönüştüğünü 
ileri sürdü.
İlçeye gelen 
yabancıların göz
lerinin önünde 
bulunan meydan 
havuzunun kullanıl
madığı için pislik

ve sinek yuvası 
haline dönüşmesin
den çarşı esnafı 
kadar kendilerinin de 
rahatsızlık duyduk
larının.altını çizen 
Safiye Çevik, havuz 
önünde kadın kolları 
üyeleriyle birlikte 
yaptığı basın açıkla
masında "Bursa'da 
eski santral garajının 
üst kısmında bu 
havuzun aynısı 
var ve her gün 
çalışarak güzel 
görüntü veri yor. 
Başkan kendi yap
tırdığı havuzu 
çalıştırıyor, burasını 
neden çalıştırmıyor" 
diyerek tepki 
gösterdi.

OTOBÜSLER 
SAATİNDE 
HAREKET ETMİYOR 
DYP Kadın Kolları 
Başkanı Safiye 
Çevik, Halk Otobüs 
lerinin saatlerinde 
hareket etmedikleri 
için şikayetler aldık
larını söyledi.
Çevik, "Suskunluk 
lan artık yeter, halkın 
sesine kulak ver
melerinin zamanı 
gelmiştir. Bundan 
böyle DYP Kadın 
Kolları olarak Gemlik 
halkının dilek ye 
şikayetlerini gün
deme getirip ilgililere 
duyurarak çözüm 
arayışlarına gide
ceğiz" dedi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı, MEB Personel Kimlik Kartımı, 
Öğretmenevi Giriş Kartımı, Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. AYŞE ÇİFTÇİ 

■ > A l/lf) Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
K 11Y İM cüzdanım ve ehliyetimi kaybettim.
1 111 Hükümsüzdür. ZEKAİ ATEŞ

KAYIP Gemlik Lisesi’nden 2004-2005 eğitim ve 
öğretim yılında aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. ŞEREF GÜLER

BURSA ıın vs 
KANT GAZSIMNS 

İLAN ve ASU ALINIR
Her türlü ahm-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

KÖRFEZ 
REKIAM

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

Tel:(0.224)513 9683Fax:5133595
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Osmaniye Mahallesi’nde yaşayan Kolaçan Ailesi, evlerindeki eski eşyaları ve çöplerini atmamışlar. I YazıYORUM
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.sayfasi.comEvlerinde yıllardır

II

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Komşularının 
Kaymakamlık ve 
Belediye’ye verdikleri 
dilekçe üzerine 
Osmaniye Mahallesi 
Sümer Sokak’ta 
bulunan Nurkaya 
Apartmam’na gelen 
ekipler, şikayet edilen 
eve girdiklerinde 
gördükleri manzara 
karşısında şaşırdılar. 
Nurkaya Apartma 
mmn birinci katında 
oturan Ahmet 
Kolaçan ile eşi ve 
kızının yaşadığı 
daireden dışarıya 
yıllarca çöp atmadık
ları anlaşıldı. 
Belediye Zabıta 
ekipleri ile Temizlik 
İşlerinin Polisle 
birlikte geldikleri 
Nurkaya Apartmanı 
önünde biriken 
vatandaşlar, içeriden 
çıkarılan eski ve 
kullanılamayacak 
kadar değersiz 
eşyaları görünce 
daireye “Çöp Ev” 
adını verdiler. 
Kendine ait evde eşi 
ve psikolojik tedavi 
gördüğü öğrenilen 
kızıyla birlikte kalan 
Ahmet Kolaçan, 
kullanım vasfını 
kaybetmiş, paslı ve 
küflü eşyalarını önce 
vermek istemedi. 
Kendisinin ikna 
edilmesinin ardından 
ayağından rahatsız 
olan eşi ve kızını 
Devlet Hastanesi’ne 
gönderen ekipler, 
daha sonra temizlik 
işçilerinin gayretiyle 
evdeki tüm işe 
yaramaz eşyaları 
çöp kamyonuna 
taşıdılar.
DAHA ÖNCE 
BELİRLENMİŞ 
Komşuları tarafından 
Belediye Zabıta 
Müdürlüğü’ne 
bildirilen ev 
hakkında tespit 
tutanağı tutulduğu 
öğrenildi.
Evde eşi kızıyla 
birlikte oturan 
Ahmet Kolaçan'ın 
komşularına 
hiçbir rahatsızlığının 
olmadığı belirtildi.
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Asker affetmez....

Son günlerde bir Albay için pahalı bir 
yazlık aldığı için hakkında dava açılması; 
Ordunun yolsuzluk ve usulsüzlüklere 
karşı nasıl bir hassasiyet içinde olduğunu 
gösteriyor...

Asker, en küçük bir şüphede dahi dava 
açıyor, araştırıyor..

Asker hatasını yakaladığı mensubunun 
cezasını veriyor..

Siyasetçi ise gizlemeye, örtmeye çalışı 
yor... Kedi gibi...

Bu gün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yak
laşık 200 bin profesyonel anlamda, gene 
rai, subay, astsubay, yardımcı perşonel 
var..

Bunların içinde yanlış yapan, kötü yola 
sapan olursa hemen yargılanıyor, bu ister 
bir kuvvet komutanı olsun, ister Güneydo 
ğu’da çarpışan kahramanda olsa aynı tar 
tıya giriyor..

Peki, siyasette olan kirliliği temizlemek 
için böyle bir çaba görülümüyor mu?

Ortalık yeni bir yolsuzluk terimi olan 
“Ali Dibo”lardan geçilmiyor.

İmar rantçıları, yeşil alan yağmacıları, 
devlet ihalelerinde kollananlar, hazine ara 
zilerini kapatanlar, döviz vurguncuları, bor 
sa sahtekarları, banka hortumcuları, ilaç 
vurguncuları, eğitim ve sağlık bölümlerin 
ele geçirmeye çalışanlar, namuslu vatan
daş gibi dolaşıyor..

İnanan - inanmayan ayrımcılığı yapan
lar, tarikatçılar, din tacirleri, belediyeciler, 
ormanları villacılara tahsis edenler çoğun
lukta..

Varoşlardaki üretmeyen, cahil-fakir hal 
kı kendine bağlı kılanlara, adaleti yok sa 
yanlara, cennet bu dünyada değil öbür 
dünya’da diye halkı kandıranlara bir 
bakın. Senin rızkını yemekten göbekleri 
çatlayacak.. Bunlar için ne helal kazanma, 
ne de ahlak - vicdan önemli değil.

Götür götürebildiğin kadar!...
Bunlar, Askerler gibi araştırılsa, sorgu 

sual edilse, kamuoyunun karşısına çıka
cak az insan bulabilirsiniz...

Kimlerin rejimin altını oyduğu ve ülke 
yi kimlerin soyduğu hemen ortaya çıka
caktır...

Kapıkule’de kaçakçılık yapanları tutuk
layan Başsavcı Şenol Yılmaz Antalya’ya 
tenzili rütbe gönderilmiş.

Yasin El Kadı soruşturmasını yapan 
müfettiş Hamza Kaçar, olay sakata gittiği 
anlaşılınca Maliye Bakanınca görevden 
alınmış...

Görüyorsunuz, okuyorsunuz, yaşıyor
sunuz, gariban halkım, hangi partiden 
olursa olsun, hangi yönden gelirse gelsin 
bu yenen senin, çocuklarının rızkı, sofra 
nın ekmeği.

Asker “gusül abdesti” alıp en ufak bir 
lekesini temizliyor, rütbesi ne olursa ol 
sun kimsenin gözünün yaşına bakmadan 
cezayı veriyor.

Peki senin siyasetçileri ne yapıyor?
Aç gözünü de bunun hesabını sorma 

ya başla..
Yoksa yiyecek ekmeği de sofranda bu 

lamazsın....

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com ।
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Özürlüler Okulu fabrika gibi çalışıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Ata Mahallesindeki 
Özürlüler Okulu, 
kendilerine 
yaratılan her işi 
yapacak duruma 
geldiler.
Konserve fab
rikalarından getirilen 

fasulyeleri aileleriyle 
birlikte temizleyen 
özürlü çocuklar 
harçlıklarını da 
çıkarıyorlar.
Kurulduğundan 
bu yana özürlü 
çocuklara 
kendilerini ispat 

edecek her türlü 
imkanı yaratan 
Okul Müdürü Tamer 
Sivri, boş geçen 
zamanlarda 
fabrikalardan 
getirilen fasulyeleri 
temizleyerek okulun 
çeşitli ihtiyaçlarını 

karşılamak için 
çalışıyorlar.
Okul Müdürü Tamer 
Sivri, özürlü çocuk
lara yaratılacak 
imkanlarla iş 
yapmalarının sağlan
ması gerektiğini 
savunurken 

annelerinden 
gördüklerini uygu
layan çocuklar 
iş yapabilmenin 
zevkini de tatmış 
oluyorlar.
Sivri, okula gelir 
elde etmek amacıyla 
başlattıkları hurda 

kağıt toplama 
kampanyasının 
devam ettiğini ve 
ellerinde hurda 
kağıt bulunan 
kişi ve kuruluşların 
telefonla kendilerine 
haber vermelerini 
istedi.

i
İM NUSTAFA IfeLP M’M I

a
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
i

! 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 m4
|2 İ

j Bahkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _
i____ 3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan. Serce Sokak 54 m? 2 dükkan
4
_______________ I
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire |

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

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. £
Önünde 115 m2 Bahçeli i--- ‘---  —^^^1K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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 fiZÂLP
Tel :5132474 Fax: 51410,21

mm

Yeni bir parti kuruluyor
TBMM'de 20. 
dönem DYP ve 
DTP milletvekili 
olarak görev yapan 
Mahmut Yılbaş 
öncülüğündeki 
Türkiye Müdafai 
Hukuk Partisinin 
kuruluş dilekçesi, 
7 Ağustos Pazartesi 
günü İçişleri 
Bakanlığına 
verilecek.
Yeni partinin kuru
cuları arasında 
eski valilerden 
Kutlay ökten,

emekli tümgeneral 
Nurettin Türsan 
ve Ankara 
Üniversitesi eski

rektörlerinden 
Günal Akbay da 
yer alıyor

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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Lübnan’a Türkiye'den insani yardım
Kızılay'ın 18 TIR'lık konvoyu Lübnan'a doğru ilerliyor.

Lübnan ağlıyor, 
dünya seyrediyor. 
Hergün bombaların 
patladığı, çocukların 
öldüğü Lübnan'da 
bir dram yaşanıyor. 
Türkiye ise acıları bir 
nebze olsun dindire- 
bilmek için elinden 
gelen çabayı 
harcıyor. Bu konuda 
öncülüğü de Türk 
Kızılay'ı üstleniyor. 
İsrail'in saldırıları 
sonucu Lübnan'da 
yurtlarından, 
evlerinden, yakın
larından ayrılmak 
zorunda kalan 
insanların sayısı 
1 milyonu buldu. 
Bunların bir kısmı 
kendi ülkelerinde 
mülteci konumuna 
düştü. Bir bölümü 
de yaşadıkları 
ülkeyi terk etmek 
zorunda kaldı. 
Tüm dünya 
Ortadoğu'da 
yaşanan bu acıya 
şahit. Ancak sıra 
acıları dindirme 
konusunda adım 
atmaya, Lübnanlılara 
yardım etmeye

gelince dünya 
kamuoyunun 
yavaşlığı dikkatler
den kaçmıyor. 
Türkiye ise ilk 
günden bu yana 
Lübnan'dan kaçan
lara kucak açtı. 
Orada kalanların 
çektiği acıları biraz 
olsun hafiletebilmek 
için de elinden 
geleni yapmaya 
çalıştı.
Diyaliz hastaları 
için tıbbi yardım gön
deren de Türkiye idi, 
gıda malzemelerini 
en kısa sürede tırlara 
yükleyip Lübnan'a 
yollayan da. 
Türk Kızılay'ı ise

yardımlar konusunda 
hep öncü oldu. Son 
olarak 18 TIR dolusu 
insani yardımı 
Lübnan'a gönderen 
Türk Kızılayı, yardım
ların ihtiyaç sahiple 
rine güvenli bir 
biçimde ulaştırıla
bilmesi için gerekli 
önlemlerin alın
masını istiyor.
Kızılay tarafından 
Beyrut'a gönderilen 
18 TIR'da, özel 
sektörün ve sivil 
toplum örgütlerinin 
de katkısıyla 
toplanan gıda, ilaç, 
temizlik malzemesi, 
çocuk bezi ve içme 
suyu yer alıyor.

Anadolu liselerine öğretmen 
başvuruları bugün sona eriyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
(MEB), Anadolu 
liselerine öğretmen 
almak için 
düzenleyeceği 
sınav için başvurular 
bugün sona eriyor. 
Başvuracak öğret
menlerin, halen 
MEB'in eğitim ve 
öğretim hizmeti sınıfı 
kadrolarında görev 
yapıyor olması 
gerekiyor. Adayların 
bunun yanı sıra şu 
koşulları da sağlamış 
olmaları isteniyor: 
-En az lisans 
düzeyinde öğrenim 
görmüş olmak, 
-Sınava gireceği alan 
tercihinde, İLSIS 
özlük modülündeki 
Bakanlık atama 
alanına veya öğren
im durumu itibarıyla 
Talim ve Terbiye 
Kurulunun 119 sayılı 
kararında kaynak 
gösterilen yük
seköğretim pro
gramına uygun 
olmak,

-Son 3 yıllık görev 
süreci içinde iyi 
dereceden aşağı sicil 
almamış olmak, 
-Son 3 yıllık görev 
süreci içinde soruş
turma sonucu görev 
yeri değiştirilmemiş 
olmak, .
-Öğretmenlikte ve 
devlet memurluğun
da asıl olmak, 
-Eğitim ve öğretim 
hizmetleri sınıfında 
30 Eylül 2006 tarihi 
itibarıyla 3 yıl hizmeti 
bulunmak (aylıksız 
izinler hariç)
-Halen Anadolu lisesi 
öğretmenliği

kadrosu dışında 
çalışıyor olmak. 
Öğretmenler, 21 
Ağustosta düzen
lenecek sınav için 
Almanca, Beden 
Eğitimi, Biyoloji, 
Coğrafya, Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi, Felsefe 
Grubu, Fizik, 
İngilizce, Kimya, 
Matematik, Müzik, 
Rehber Öğretmen, 
Tarih, Türk Dili ve 
Edebiyatı ile 
Resim-iş/Resim 
olmak üzere 
15 alanda 
başvurabilecek.

N0W0X 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

^775 $ + K.D.V. 
başloyon fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat

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

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, hande 

ADSL aboneliği bir arada
DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

LIAlllAlf RH A Alf A VA Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR »mı

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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Tedavi Yardımı
Tebliğine dava

Irak’ta şiddet 
çocuk vurdu

YÖK, Maliye'nin 
tedavi yardımı 
tebliğinin iptali için 
dava açtı.
Yüksek Öğretim 
Kurulu'ndan Maliye 
Bakanlığı'nın tedavi 
yardımına ilişkin 
tebliğine dava açtı. 
YÖK, Maliye 
Bakanlığı'nın 
1 Temmuz 2006 
tarihli Tedavi 
Yardımına İlişkin 
Uvoulama 
Tebliğinin iptali 
ve yürütmenin 
durdurulması 
istemiyle 
Danıştay'da 
dava açtı.
YÖK'ün dava 
dilekçesinde,

SSteÖ,fe2' 

tebliğin, üniversite 
hastanelerinin 
sağlık ocağı gibi 
çalışmasına neden 
olacağı görüşü 
dile getirildi. 
Dilekçede, 
tasarruf adı 
altında uygulanmak 
istenen tebliğin 
sosyal hukuk 
devleti ilkesiyle 
çeliştiği belirtildi. 
Uygulamanın 
hekim ve 
hastaları sıkıntıya 
düşüreceği 
iddiasıyla 
Danıştay'a başvuran 
YÖK, tebliğin 
iptali ve yürütmenin 
durdurulmasını 
istedi.

Bağdat'taki bombalı 
saldırılarda 12'si 
çocuk 24 kişi öldü. 
Irak'ın başkent 
Bağdat'taki bombalı 
saldırılarda 12'si 
çocuk 24 kişi öldü. 
Bağdat'ta bir okulun 
arka bahçesinde 
meydana gelen 
patlamada, futbol 
oyna yan ve seyre
den 12 çocuk' 
hayatını kaybetti. 
Şiilerin yaşadığı 
mahallede meydana 
gelen olayda, bom
baların sahaya 
gömülerek sak
landığı belirlendi. 
Bağdat'ın doğusun
daki El Amin 
semtinde ise yol 
kenarındaki bir 
motosiklete yer
leştirilen bombanın 
patlaması sonucu 
12 kişi öldü, 21 kişi 
de yaralandı. 
Bağdat ve 
çevresinde şiddet 
olaylarının giderek 
tırmanması üzerine, 
Amerika Birleşik

Devletleri de 4 bine 
yakın askeri, 
Musul'dan Bağdat'a 
kaydırma kararı aldı. 
Irak Devlet Başkanı 
Celal Talabani, bom
balı saldırılara rağ
men, ülkede deneti
mi yıl sonuna kadar 
devralmaylı plan
ladıklarını açıkladı. 
Ancak Bağdat'taki 
görev süresi dolan 
Ingiltere Büyükelçi 
sinin Başbakan Tony 
Blair'e sunduğu ve 
basına sızan rapor, 
karamsar bir tablo 
çiziyor. Büyükelçi 
raporunda, Irak'ın iç 
savaşa sürüklendiği
ni belirtiyor.
Böyle giderse İrak'ta 
gelecek 10 yıl boyun 
ca şiddetin durma 
yacağı, ülkenin etnik 
ve mezhep temeline 
dayalı olarak 
parçalanacağı tahmi
ni yapan büyükelçi, 
her şeye rağmen 
Irak'taki durumun 
umutsuz olmadığını 
savunuyor.

Yüksek 
Askeri Şura 

bitti

3. gün çalışmaları 
Orgeneral Özkök 
başkanlığında dün 
başladı.
Yüksek Askeri Şura, 
3'üncü gün çalış
malarına, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
Malezya'da 
olması nedeniyle, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök 
başkanlığında 
başladı.
Yüksek Askeri 
Şura üyeleri, dün 
saat 09:00'da 
Genelkurmay 
Başkanlığı 
Karargahı'nda 
bir araya geldi. 
Şura, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nde 
görevli general, 
amiral ve albaylar
dan bir üst rütbeye 

yükselecekler, 
rütbe bekleme 
süreleri uzatılacaklar 
ve kadrosuzluktan 
emekliye sevk 
edileceklerin 
durumlarını 
ele alıyor.
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül, şura üyele 
rine öğle yemeği; 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
ve eşi de akşam 
yemeği verdi.
Şura kararlarının, 
bugün 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in onayına 
sunulması ve 
imzalanmasının 
ardından 
Genelkurmay 
Başkanlığı Genel 
Sekreterliği 
tarafından açıklan
ması bekleniyor.

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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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Halı Salıa FuH Tıırnuvası'nın litoi faya Simit Fimi ti
Berkay KARABULUT

i»

t

AK Parti Gemlik 
İlçe Gençlik Kolları 
ile Küçük Kumla 
Belde Teşkilatı 
tarafından ortaklaşa 
düzenlenen 16-18 
yaş arası Gençler 
Hah Saha Futbol 
Turnuvası final 
karşılaşmasında 
rakibi 87 Gençlik 
takımını 5-4 yenen 
Konya Simit Fırını 
takımı birinci oldu. 
Küçük Kumla 
Şampiyon Halı 
Sahada oynanan 
maçı AK Parti 
Bursa Milletvekilleri 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu 
ve Faruk 
Ambarcıoğlu'nun 
yanı sıra 
AK Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Bursa İl 
Gençlik Kolları 
Başkanı Gökay Bilir, 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
meclis üyeleri, 
il ve ilçe yöneticileri 
ile çok sayıda 
sporsever izledi. 
Turnuvayı düzenle
mekteki amaçlarının 
Küçük Kumla'da 
gençlere spor 
sevgisini aşılamak 
ve onların spora 
yönelmelerini 
sağlamak olduğunu 
söyleyen AK Parti 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, "10 takımın 
katıldığı turnuvada 
başarılı olan 
takımlarımızı 
gönülden kutlarken 
gençlerimize spor 

sevgisini aşılamanın 
ve centilmenliğin 
önemini vurgula
manın haklı gururunu 
yaşıyoruz." dedi. 
AK Parti Bursa 
Milletvekili 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu da 
takımları kutlarken 
iki finalistin ilerleyen 
tarihlerde birleşerek 
güzel bir takım 
kurmasını beklediğini 
ifade etti.
Öte yandan 
Konya Simit Fırını 
ile 87 Gençlik 
takımları arasında 
oynanan final 
karşılaşmasını 
hakem Al* Aslan 
yönetirken maçı 
5-4 lük sonuçla 
kazanan Konya 
Simit Fırını birincilik 

kupasını AK 
Parti Bursa 
Milletvekili 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu'ndan 
aldı.
AK Parti Bursa 
Milletvekili Faruk 
Ambarcıoğlu ise 
turnuvada ikinci 
olan 87 Gençlik 
takımına ikincilik 
kupasını verdi. 
Turnuvanın 
özel ödülü olan 
centilmenlik kupasına 
ise Beyaz Şimşekler 
layık görüldü. 
Turnuva sonunda 
finale kalan 
takımların 
oyuncularına plaj 
havlusu hediye edildi. 
Yorulan futbolculara 
maçtan sonra bakla
va ikram edildi.
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Enflasyon sürpriz yaptı Deniz taşımacılığında 
fiyatlar yükseliyor

Temmuz ayı enflas 
yon rakamları açık* 
landı. Tüketici Fiyat 
Endeksi beklentilerin 
üstünde çıktı. Üretici 
Fiyat Endeksi ise 
yüzde 0,86 ile beklen* 
tilerin altında kaldı. 
Aylık enflasyon: 
ÜFE: Yüzde 0,86 
Tüfe: Yüzde 0,85 
Yıllık enflasyon: 
Üfe: Yüzde 14,34 
Tüfe: 11,69 
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, bu 
yılın Temmuz ayında 
tüketici fiyatları 
(TÜFE) yüzde 0,85, 
üretici fiyatları (ÜFE) 
ise yüzde 0,86 arttı. 
TÜİK'in 2003 baz yıllı 
verilerine göre, 
Temmuz ayı itibarıyla 
yıllık enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 11,69, 
ÜFE'de yüzde 14,34 
oldu.
Bu arada yılın 7 ayın
da fiyat artışları, 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 5,76, üretici 
fiyatlarında ise yüzde 
12,64 olarak hesap

landı. Temmuz ayı 
itibarıyla 12 aylık 
ortalamalara göre yıl
lık enflasyon ise 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 8,64, üretici 
fiyatlarında yüzde 
5,82 oldu.
2004'TEN SONRAKİ 
EN YÜKSEK SEVİYE 
Böylelikle yıllık 
enflasyon, TÜFE'de 
Mart 2004,.ÜFE'de ise 
Kasım 2004'ten sonra 
en yüksek düzeyine 
çıktı. Enflasyon, 
TÜFE'de Mart 2004'de 
yüzde 11,83, ÜFE'de 
ise Kasım 2004'de 
yüzde 14,40 olmuştu. 
Geçen yılın Temmuz 
ayında fiyatlar aylık 
bazda TÜFE'de yüzde 
0,57 gerilerken, yıllık 
bazda yüzde 7,82 
artış olmuştu.
Temmuz ayında 
endekste yer alan 
442 maddeden, 77 
maddenin ortalama 
fiyatı değişmezken, 
280 maddenin fiyat
larında artış, 85 mad
denin ortalama fiyat
larında ise düşüş

gerçekleşti.
Üretici Fiyatları 
Endeksi (ÜFE) ise 
Temmuz ayında 
yüzde 0,86 oranında, 
yıllık bazda da yüzde 
14,34 artış gösterdi. 
Geçen yılın Temmuz 
ayında ÜFE'de, aylık 
yüzde 0,74 azalış, yıl
lık ise yüzde 4,26 
artış olmuştu.
Öte yandan Temmuz 
ayında endekste yer 
alan toplam 762 
maddeden, 185 mad
denin ortalama fiyatı 
değişmedi, 400 mad
denin ortalama fiyatı 
arttı, 177 maddenin 
ortalama fiyatı ise 
düştü.
ÖZEL KAPSAMLI 
TÜFE 
GÖSTERGELERİ 
Temmuz ayına ilişkin 
özel kapsamlı tüketici 
fiyatları endeksi 
göstergelerine bakıldı 
ğında, çekirdek enf 
lasyon yerine açık
lanan TÜFE göster 
geleri Temmuz ayın
da, mevsimlik ürünler 
hariç yüzde 1,61, 

işlenmemiş 
gıda ürünleri hariç 
yüzde 0,74, TÜFE 
işlenmemiş gıda 
ürünleri ve enerji 
hariç yüzde 0,48 
oranında arttı. 
TÜİK'e göre, 
enerji hariç yüzde 
0,63, enerji hariç 
ve alkollü içkiler 
ile tütün ürünleri 
hariç yüzde 
0,68, enerji hariç 
ve alkollü içkiler ile 
tütün ürünleri 
hariç ile fiyatları 
yönetilen/yön- 
lendirilen diğer 
ürünler, dolaylı 
vergiler hariç de 
yüzde 0,70, enerji 
hariç ve alkollü 
içkiler ile tütün 
ürünleri hariç ve 
fiyatları yönetilen 
/yönlendirilen 
diğer ürünler, 
dolaylı vergiler 
hariç ile işlenmemiş 
gıda ürünleri 
hariç TÜFE'de ise 
yüzde 0,51 oranında 
artış görüldü.

Deniz taşımacılığın
da fiyatlarların 
petrole ard arda 
gelen zamlar ve 
güvenlik sorun
larının çoğalması 
nedeniyle yükseldiği 
belirtiliyor. 
Limanların alt yapı 
eksikleri de taşı
macılığın başlıca 
sorunları arasında 
yer alıyor. 
Genişleyen dünya 
ticaretiyle birlikte 
hızlı bir büyüme 
dönemi yaşayan 
dünya deniz taşı
macılığındaki son 
gelişmeler Deloitte 
tarafından mercek 
altına alındı.
Sektörde gündemin 
birinci sırasında yer 
alan güvenlik sorunu 
ve yükselen petrol 
fiyatları nedeniyle 
maliyetler artıyor. 
Yüksek maliyetler
den çekinerek 
güvenlik konusunda 
gerekli yatırımı yap
mayan oyuncuların 
ayakta kalması 
güçleşiyor.
Limanların ise 
altyapı eksiklerini 
hızla gidererek 

ticari gemilere daha 
kapsamlı hizmetler 
sunması gerekiyor.
3 Ağustos 2006, 
İstanbul, Dünya 
çapında pek çok 
uluslararası deniz 
taşımacılık 
kuruluşuna 
hizmet veren 
Deloitte sektördeki 
gelişmeleri irdeledi. 
Deloitte’a göre, 
artan güvenlik 
ihtiyaçlarının ve 
yükselen petrol 
fiyatlarının 
getirdiği mali 
yükler ile liman 
hizmetlerindeki 
yetersizlikler 
sıkıntı yaratıyor. 
Sektörde rekabet 
koşullarının 
giderek ağırlaştığını 
kaydeden Deloitte, 
sektörün karşı 
karşıya kaldığı 
hususları;
Güvenlik, Sektörde 
Birleşmeler, 
Ana Limanlar, 
Limanların Daha 
İyi İşletilmesi ve 
Gemi Sayısının 
Yeterliliği başlıkları 
altında raporunda 
özetledi.

ülVailItınf ulukaya dogalgaz ısı san.
re». ■ ■ HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞI
GEMLİK ana bayii

V

A ısıtma, sıcak susa 
1 kontrol cihazlarında 

W üo ®

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

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

mailto:c_demirli@yahoo.com
http://www.ulukaya.ticaret-lfd.com
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Kredi borçlularına fırsat
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TMSF), 
Fona devredilen 
bankalardan 
devraldığı bireysel 
kredilerden 
kaynaklanan 
alacakları için 
yüzde 50 indirim 
kampanyası başlattı. 
TMSF'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, bireysel 
kredilerden (ihtiyaç, 
taşıt, konut, kredili 
mevduat, tarımsal 
kredi ve kredi 
kartı) kaynaklanan 
borçların tasfiyesine 
yönelik olarak 
düzenlenen 
kampanyada, 
borçlara ihtar 
tarihinden itibaren 
yıllık yüzde 
18 temerrüt faizi 
uygulanacak. 
Kampanyadan 

yararlanmak isteyen 
borçlular, ödeme 
tarihi itibariyle 
hesaplanacak 
borç tutarının yüzde 
50'sini, vekalet 
ücretleri ve icra 
masraflarının ise 
tamamını nakden ve 
defaten ödeyerek 
borçlarını 
kapatabilecek. 
Ancak, indirimli 
olarak hesaplanan

borç tutarının, 
Fona devredilen 
muhasebe 
bakiyesinin altında 
kalması halinde 
muhasebe bakiyesi 
dikkate alınacak. 
TMSF, bugüne kadar 
yüzde 95'ini tahsil 
ettiği-bireysel kredi 
alacaklarını 
2006 yılı sonuna 
kadar tamamen 
tasfiye etmeyi

“Türkiye büyüdü, ücretler geriledi
KESK'e göre, 
1980'den bu yana 
kamu emekçilerinin 
reel ücretleri Türkiye 
ekonomisi oranında 
büyüseydi, geçen yıl 
700 YTL olan 
ortalama memur 
maaşı yaklaşık 
2 bin YTL olacaktı. 
KESK'in "DPT ve 
TÜİK rakamlarına 
dayanılarak 
endeksleme 
yöntemi ile yaptığı 
araştırmada, 
son 25 yılda ekonomi 
3 kat büyürken 
kamu emekçilerinin 
ücretlerinin ge 
rilediği" ifade 
edildi.
Araştırmada, 
"kamu emekçilerinin 
gerçek ücretlerinin 
hala 1980 
öncesindeki

düzeyini yakalamaya 
çalıştığı" savunula 
rak, "kamu emekçi
lerinin ücretlerinin 
sadece 1992-1993 
ve 1997-1999 yılların
da 1980 öncesindeki 
düzeyi geçtiği" 
iddia edildi.
Araştırmada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"1980 sonrasında 
uygulanan kemer 
sıkma politikaların
dan en fazla kamu 
emekçileri mağdur 
oldu. Türkiye 
25 senede cari 
fiyatlarla 3 kat 
büyürken kamu 
emekçilerinin alım 
gücü ve reel 
ücretleri yerinde 
saydı.
Türkiye 2006'yı 
yaşarken kamu 
emekçilerinin

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG)

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır.
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt.
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK
Tel: (0.224) 513 44 92

amaçlıyor. 
Yaklaşık 60 bin 
kişiyi ilgilendiren 
bu kampanya ile 
5 ile 10 milyon 
dolar arasında bir 
tahsilat bekleniyor. 
31 Aralık 2006 
tarihinde sona 
erecek karnpanyadan 
faydalanmak ve 
daha ayrıntılı bilgi 
almak isteyen 
kişiler Esentepe'deki 
TMSF Tahsilat 
Dairesine, 212 288 47 
14 numaralı faksa, 
bireysel@tmsf.org.tr 
sitesine veya 212 340 
14 35, 212 340 14 40, 
212 340 14 62, 212 
340 14 63, 212 340 14 
87, 212 340 23 18, 
212 340 14 44 ve 212 
340 14 88 numaralı 
telefonlara 
başvurabilecek 

reel ücretleri 1980 
yılına takıldı kaldı.*' 
Araştırmada, kişi 
başına GSMH’nın 
1979'da bin 404 
dolar olduğu, bu mik
tarın 2005'de 5 bin 88 
dolara çıktığı ifade 
edilerek, "öğret
menin, doktorun 
ücretlerinin yerinde 
saymasının anlaşılır 
olmadığı, 
bu büyümeden en 
büyük payı 
rantiyenin, kolay _ 
yoldan köşeyi 
dönmeye çalışan
ların, hortumcuların 
aldığı" ifade edildi. 
Araştırmayı değer
lendiren KESK Genel 
Başkanı İsmail Hakkı 
Tombul, "26 yıl 
öncesinin ekonomik 
standartlarına bile 
ulaşamayan kamu

emekçilerinin yoksul
laşmasının önüne 
geçmenin yolu grevli, 
toplu sözleşmeli 
sendikal hakların kul
lanılmasıdır. Ancak 
hükümet, 
Anayasa'nın 90. mad
desine rağmen bu 
hakkın kullanılmasını 
engellemektedir.. 
Kamu emekçilerinin 
sçndikal hak 
mücadelesi, açlıkla 
ve yoksullukla 
sınanan bir 
mücadeledir. Oysa 
toplu görüşmeler 
devletle, devlet 
güdümlü 
sendikaların resmi 
bir seremonisine 
dönüşmüştür. 
KESK, bu seremoniyi 
kamu emekçileri 
lehine bozacaktır" 
dedi.

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

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ
Gemlik Rotaract Kulübü

As Başkanı 
e-mail:

yeldabykz@yahoo.com

Gemlik Körfez Gazetesi'nin 
Anket Değerlendirmesi

Gazetemizin internet sitesine girenler göre
cektir, burada Gemlik ile ilgili bir anket vardır. 
Gemlik'in en büyük sorunları neler dir diye? 
Yol, su, işsizlik, alt yapı, sosyal yapı tesisi 
eksikliği ve bir de hiçbir sorun yok, her şey 
yolunda diye, birkaç şıktan oluşturulmuş, 
Gemlik'in yapısına uygun bir anket.

Elbette ki bu halka açık bir görüş sorgula- 
ması. Kimse kimsenin görüşüne karışamaz; 
ama burada dikkat çeken bir şey var. 
Sonuçlara baktığımızda hiçbir sorun yok ile 
sosyal yapı tesisi eksikliği baş başa gidiyor. 
Onları alt yapı sorunu takip ediyor. Şimdi şöyle 
bir Gemlik'e baktığımızda belli başlı temel 
sorunları ele alınmış bir anket ortaya çıkıyor.

Halkın değerlendirdiği en önemli sorun 
olan 'sosyal tesis yetersizliği' az bir farkla başı 
çekiyor. Geçekten bu çok doğru. Deniz gibi 
elinde çok önemli bir kaynak olan bu ilçe de, 
ne yazık ki, ne bir marina; ne de halkın fay
dalanabileceği plaj tesisleri var. Kayıkhaneden 
başlayarak, Manastır Mevkiine kadar ne kadar 
güzel bir yapılandırma olurdu ya da bundan 
sonra olmalı (Burada önemle vurgulamak isti 
yorurp; hiçbir belediye başkanı bu konuda 
duyarlı olmamış.) Diğer yandan gençlerin vakit 
geçirebileceği (her ne kadar son zamanlarda 
spor da bir kıpırdanma olsa da bence yeterli 
değil) oturaklı bir yer yok. Hatta çocuklarımızın 
oyun oynayacağı yer bile kalmadı artık.

unutmadan terme gıûı önemli üir Kay
nağımız daha var. Onu akıllıca değerlendirip 
turist çekmemiz hiç de zor değil. Burada 
hamamdan değil, güzel bir kaplıca tesisinden 
bahsediyorum. En çok sorun olarak yer alan 
diğer şık ise; altyapı. Bu da iyi bir saptama. 
Gemlik'e bir yağmur yağıyor, seller götürüyor 
(özellikle de İstiklal Caddesi ve Yeni Sahil) her 
tarafı, ızgaralar yetersiz kalıyor. Bu sorun da ha 
dediğinde çözülmez. Demek ki 15-20 yıldır 
boyuna kazılan yerlerde hiç alt yapıya önem 
verilmemiş. Sadece göz boyanmış. Boşa emek 
ve para harcanmış. Ondan sonraki seçenek ise 
yol sorunu, benim kanımca yollarımızın darlığı, 
geçişleri zorlaştırıyor. Uzun yıllardan beri 
Yunanlılar'ın bırakmış olduğu yolları üstün 
körü kullanıyoruz. Yenilik mi? İşte Rıhtım ve 
İstiklal Caddesi. Öbür yollar ise zeytinlikti ve 
genişletildi. Ama bunlar da yetersiz kaldı. 
Bugüne kadar bazı yerlerde yıkılıp da yerine 
yapılan apartmanlar birer veya ikişer metre 
geriye çekilseydi, bugün yollarımız biraz daha 
rahatlardı. Bunu yanında kaldırımları da unut
mamak gerekir. Onlarda çok dar. Bu darlığın 
üstüne bir de dükkân sahipleri teşhir amaçlı 
çeşitli malzemeleri kaldırıma çıkartınca vay biz 
yayaların haline. Hiç geçiş yerimiz kalmıyor. 
Otopark şıkkında ise, bu sorunda çözümlen
meyi bekliyor. İstiklâl Caddesi, Rıhtım, ara 
sokaklar arabadan geçilmiyor. İçler acısı bir 
durum. Varolan otopark, sorunu kökten 
çözmüyor (kaldı ki otoparkı gösteren en ufak 
bir levhamız dahi yok, dışarıdan gelen insanın 
kâhin olması gerek sanırım). Su sorunu şıkkı 
için pek bir şey diyemeyeceğim, ufak tefek 
kesintiler dışında artık eskisi gibi sularımız 
kesilmiyor. Gemlik'te işsizlikte Türkiye 
genelinde olduğu gibi kanayan bir yara, sanayi 
kenti olmamıza karşın bir çok genç işsiz.

Yazık oluyor bu insanlara. Bir de anketin en 
başında bulunan hiçbir sorun yok, her şey yo 
lunda diye bir ş:k var.

Birçok insan bu şıkka oy vermiş.
Kesinlikle saygı duyuyorum bu kişilere.
Ama kanımca yolunda gitmeyen birçok şey 

var memleketimizde.
Ben bir Gemlikli olarak en büyük dileğim, 

elimizdekilerin bundan sonrası için iyi değer
lendirilmesi gerektiğidir.

mailto:bireysel@tmsf.org.tr
mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Sıcak hava 
stresi arttırıyor

Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sunar 
Birsöz, aşırı sıcak 
havanın stresi 
artırdığını söyledi. 
Sıcak havanın kişi 
üzerinde olumsuz 
etkiler oluşturduğu 
nu belirten Prof. 
Dr. Birsöz, "Sıcak, 
nem gibi dış 
dünyanın etkileri 
genel stresler 
olarak vücudu tehdit 
edip, direncini 
azaltıyor. Bu da 
kişide tepkisellik, 
mutsuzluk, uyuşuk
luk ve agresif lik 
yaratabiliyor" dedi. 
Sıcak havalarda 
mümkün olduğunca 
kapalı ortamlarda 
bulunmanın yararlı 
olacağını ifade eden 
Prof. Dr. Birsöz, 
şunları kaydetti: 
"Güneşin çok etkili 
olduğu saatlerde 
dışarı çıkmamak, 
kapalı ortama 
bulunmak, bol su 
içmek gerekiyor. 
Sıcakta öfke 
öfkeyi çektiği 
ve karşılıklı etkileşim 
söz konusu olduğu 
için mümkün 
olduğunca bu 
gibi durumlara 
maruz kalmamaya 
çalışılmalı. Örneğin 
aşıcı sıcak havada 
trafikte kötü

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

araba kullananların 
sayısı artıyor. 
Bu nedenle de 
karşılıklı öfke 
patlamaları 
yaşanabiliyor." 
Akdeniz ülkelerinin 
pek çoğunda 
'Akdeniz yaşam 
tarzı'nın benim
sendiğini söyleyen 
Prof. Dr. Sunar 
Birsöz, "Ancak 
Antalya'da, Akdeniz 
yaşam tarzı hakim 
değil" dedi. 
Akdeniz ülkelerinde 
aşırı sıcak havalarda 
saat 13.00 ile 
16.00 arasında 
'siesta* olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Birsöz, "Dinlenme 
saati olan bu zaman 
diliminde, aşırı 
sıcağın etkisinden 
bir ölçüde korunmak 
için işyerleri 
kapatılıyor, insanlar 
istirahate çekiliyor. 
Ancak Antalya'da 
aşırı sıcağa rağmen 
bu uygulanamıyor. 
Antalya, diğer 
şehirlerin 
yaşantısına 
uygun yaşıyor. 
Günlük tempoda 
değişiklik olmuyor" 
diye konuştu.
Prof. Dr. Sunar 
Birsöz, aşırı sıcak 
havanın başlı 
başına bir 
hastalığa neden 
olmadığını 
ancak

var olan psikolojik 
bir hastalığı 
etkileyebildiğini 
kaydetti. Prof. Dr. 
Birsöz, "Sıcak hava 
uyumu zorlayıp, 
stres hormonunu 
tetiklediği zaman 
bazen var olan ancak 
henüz ortaya çık
mamış hastalıkların 
ortaya çıkmasında 
etken olabiliyor.
Var olan hastalıkları 
da artırabiliyor. 
Örneğin psikotik 
hastalıklarda etkili 
olabiliyor" dedi. 
Sıcak havanın en 
çok dışarıda çalış
mak zorunda kalan 
kişileri etkilediğini 
kaydeden Prof. Dr. 
Birsöz, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Özellikle güneş 
altında çalışan 
pamuk işçileri, 
karayolları işçileri, 
postacılar, sıcakların 
yarattığı stresten en 
çok etkilenen meslek 
grubundaki insan
lardır. Ayrıca 
muhabirler de sıcak 
havada dışarıda 
haber peşinde olduk
ları için sıcak 
havadan etkilenen 
meslek grubuna 
dahildir. Bunların 
yanı sıra dışarıda 
çalışmak zorunda 
kalan tüm meslek 
grupları sıcak 
havanın etkisinde 
kalabiliyor."

Çocukları silahtan uzak tutun
Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ömer 
Tarım, silah kazaları 
sonucu çocuk ölüm
lerinin arttığını 
belirterek, "Çocuk
ların olduğu evde 
silah bulundurmamak, 
toplum açısından 
nihai hedef olmalıdır. 
Trafik kazalarına karşı 
alınan emniyet kemeri 
gibi önlemler silahlara 
karşı da alınmalı" 
dedi.

Prof. Dr. Tarım, barışçı 
çocuk yetiştirmek 
isteyen ailelerin, tele
vizyondaki şiddet 
filmlerini izlettirmeyip, 
çocukların şiddet 
içerikli video 
oyunlarını oyna
malarına izin 
vermemesi 
gerektiğini bildirdi. 
Elektrik çarpması, 
zehirlenmeler, trafik 
kazası kadar silahla 
oyun ya da silah me 
rakının da ölüm riski 
taşıdığını hatırlatan 
Prof. Dr. Ömer Tarım, 
"Bu nedenle trafik 
kazalarına karşı alınan 
emniyet kemeri gibi 
önlemlere benzer 
önlemlerin silahlara 
karşı da alınması 
gereklidir. Evde silah 
varsa çocuğun ulaşa
bileceği yerlerin 
uzağında olmalıdır. 
Silahlar aynı zamanda 
depresyon, alkol 
bağımlılığı ya da

Alzheimer hastalığı 
gibi sorunları olan 
kişilerden de uzakta 
tutulmalıdır. Çocuklar 
doğal olarak merak
lıdır ve keşfetmeyi 
severler. Eğer evde 
silah varsa boş 
olmalı, mermilerden 
uzakta olmalı ve kilitli 
tutulup anahtarı da 
sadece sorumlu 
erişkinlerin deneti
minde bulunmalıdır. 
Çocuklarınıza 
bilmedikleri bir cisim 
buldukları zaman 
nasıl davranmaları 
gerektiğini 
belirtiniz. Onlara 
'Dur, dokunma, 
uzaklaş, bir yetişkine 
söyle' gibi sözcükleri 
öğretin. Çocuğunuz 
başka bir evi ziyarete 
gidecekse o evde 
silah olup olmadığını, 
varsa uy gun 
koşullarda saklanıp 
saklanmadığını 
araştırın" dedi.

KULÜBÜ’müzün düzenlemiş olduğu 
TRAP, TEK KURŞUN, KOŞAR DOMUZ TABANCA 

Atış müsabakalarına tüm Gemlik halkı davetlidir.
İsmail Hakkı Dursun - Kulüp Başkanı

RVRKR 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
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Cep telefonları 
bakteri yuvası

Doktorlar, gün
lük yaşamın 
ayrılmaz 
parçası cep 
telefonlarının 
klozet kapağın
dan daha çok 
bakteriye ev 
sahipliği yaptığı 
uyarısında 
bulundu. 
İngiltere'nin 
Manchester 
Metropolitan 
Üniversitesin
den mikrobi 
yologlar, her bir 
santime- 
trekaresinde
onbinlerce mikrobun 
yaşadığı cep 
telefonlarının, bir 
tuvalet kapağı, 
ayakkabı tabanlığı 
veya kapı kolundan 
daha çok bakteriyi 
barındırdığını 
belirterek, sürekli el 
altında olması ve 
telefonların yaydığı 
ısının, normalde 
cildimizde bulunan 
tüm bakteriler için 
cep telefonlarını 
ideal bir üreme 
ortamı haline 
getirdiğine işaret 
ediyorlar. 
Mikrobiyolog 
Joanna Verran,

bu bakteriler 
arasında hastane 
enfeksiyonuna yol 
açan MRSA'nın 
yakın akrabası ve 
sivilceden, zatürree 
ve menenjite kadar 
birçok hastalığa 
neden olan 
"staphylococcus 
aureus"un da 
bulunduğuna 
dikkat çekti. 
Bazı cep telefonu 
üreticileri, 
kullanıcılara 
mobil telefonlarını 
antibakteriyel 
mendillerle 
silmelerini salık 
veriyorlar.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

la~Katau.Mm_ OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
4 Ağustos 2006 Cuma 
DEMİRİZ ECZANESİ

Semerciler Yokuşu
GEMUK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2510 

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

orumlu 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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1ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr
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"İyi bir gelecek Aykent ile başlar”
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

-ı YILI ÜCRETLERİMİZ
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AYKENT

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

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,
AAdcuaİi cd Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER;_________________________ Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, 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

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
5 Ağustos 2006 Cumartesi 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

8 bin 700 metre kare kapalı alanda, alışveriş mağazası yapılıyor

Özdilek inşaatı başladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Özdilek’in yükselişi
Hüseyin Özdilek, Bursa'nın tanınmış iş 

adamlarından..
1980Tı yıllarda başladığı tezgahtarlıktan sonra 

havlu satıcılığı, ardından havlu dokumacılığına 
atılış ve ileriki yıllarda yükselen başarı grafiği ile 
Özdilek Alışveriş Mağazaları zinciri. Havluda 
Türkiye çapında bir ün.

80'li yıllarda Bursa’ya girişteki bugünkü dev 
özdilek Tesisleri’nin yerinde küçük bir havlu satış 
mağazası vardı..

Gürhan Çetinkaya’nın anlattığına göre, yanına 
bir küçük çay ocağı eklenmiş.

İşe böyle başlanmış.
özdilek bir yandan imalat yaparken, bir yan

dan da satış mağazasını büyütmüş.
12 Eylül döneminden sonra ürettiği havluları 

Arap ülkelerine satmaya başlayarak, yükselişe 
devam etmiş. Ardından sıkıntılı bir dönem..

Bugünkü özdilek Mağazasını açtıktan sonra 
Bursa’da büyük mağazacılık fikrinin de babası 
oldu.

Bir yanda alışveriş yapılacak büyük bir işyeri, 
bir yanda çocukların eğlenebilecekleri güvenli bir 
alan, otopark sorunu olmayan bir yer..

Günübirlik ailece gidilip, hem alışveriş yapıla
bilecek, hem de dinlenilecek Bursa’nın ilk 
mekanı..

özdilek’ten sonra birçok alışverişi Merkezi 
açıldı ama hiçbiri özdilek gibi olmadı.

Özdilek Bursa dışına taştı.
İzmir, Afyon, İzmit, şimdi de Gemlik..
Özdilek 2007'de Gemlik’te.
İnşaat çalışmaları başladı. Yakında temele ilk 

harç konacak. Hayırlı olsun.

Gemlik'teki süper marketler zincirine bir yenisi daha ekleniyor. Eski Rıfat Minare 
Çiftliği'nde inşaatına başlayan Özdilek Alışveriş Merkezi 5 milyon YTL’ye mal 
olacak. Alışveriş Merkezi’nin 10 bin metrekare açık alanı olacak. Sayfa 3’de

Zemin çalışması Telekom’u susturdu
Ziraat BânkasTnin yan 
aralığında yapılan zemin etüt 
çalışmasında Telekom'a ait 
kabloların hasar görmesi 
yüzünden bölgede telefon ve 
bilgisayar sistemleri saat 
18.30’dan itibaren sustu. 
Olay yerine gelen Telekom 
Amiri Yusuf Turhan ile 
Ziraat Bankası Müdürü 
Raif İbiş arasında olay 
nedeniyle tartışma yaşandı.

Haberi sayfa 7’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Aslında her gün bayram...
Bayram değil, seyran değil, nereden çıktı bu 

bayram yazısı...
Hem de tozun dumana karıştığı bu zamanda...
İçimizin karardığı, günlerimizin kabusa döndüğü, 

yüreğimizi karabasanların bastığı bu dönemde.
Olsun.
Daha iyi ya işte.
İçimize bir parça su serpebilirsek ne mutlu bize...
Başka türlü de katlanılmıyor zaten.
Olana bitene...
Yani sözümüz ille de bayram üzerine.:.
Bilgi iletişim ağında gördüm.
Can Dündar kaleme almış. Bayramın ne anlama 

geldiğini...
Çok özlü..
Pek anlamlı..
Paylaşmak istedim.
"Zamanla anlıyor insan: 34 günü sıkışmış bir 

tatilden öte bir şey bayram...
Hayata rastgele serpiştirilmiş ilahi ikramlar, 

kıymet bilen kullara her daim bayram yaşatır.
Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde . 

soluksuz kalınca anlar insan...
Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık 

öğretir; sevmeninkini yalnızlık...
Sızlamayan her organ, hele de burun direği 

bayramdır.
Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden 

önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem 
olmayıp, "Çok şükür bugünü de gördük” diye
bilmek...

Sevdiklerinle geçen her gün bayramdır.
Küsken barışmak, ayrıyken kavuşmak, 

suskunken konuşmak bayramdır.
Bir kitabı bitirmek, bir binayı bitirmek, bir okulu 

bitirmek, kabuslu bir rüyayı, kodeste ağır cezayı 
bitirmek bayramdır.

Yoğun bakımda sancılı geceyi ya da kangren 
olmuş bir ilişkiyi bitirmek de öyle..

Vuslat da bayramdır öte yandan...
Endişe içinde beklediğinden mektup almak, tele

fonda ansızın sesini duymak, deli gibi burnunda 
tütenin boynuna sarılmak bayramdır.

En acıktığın anda dumanı tüten bir somunun 
köşesini bölmek, korktuğunda güvendiğine sarıla- 
bilmek, dara düştüğünde dost kapısını çalabilmek 
bayramdır.

Bir sürpriz paketinden çıkan hediye, tatlı bir şe 
kerleme de üstüne serilen battaniye, saçlarını müşfik 
bir sevgiyle okşayan anne bayramdır.

"Ona güvenmiştim, yanılmamışım” sözü bayram 
dır. Hiç aldatmamış, aldanmamış olmak bayram...

Yeni bir sözcük öğrenmek, bir tünelin sonuna 
gelmek, müzmin bir işin kapısını çarpıp uzun bir 
yola çıkıvermek bayramdır.

Zorluklara tek başına göğüs gerebilmek, 
gereğinde haksızlığın üstüne yalın kılıç yürüye
bilmek bayramdır.

Yeni eve asılan basma perdeler, alın teriyle 
kazanılmış ilk rızkın konduğu çerçeveler, yüklü bir 
borcun son taksiti ödenirken sıkılan eller bayramdır.

Evde yalnızlığı noktalayan insan nefesi, akşam 
kapıda karşılayan yavuklu busesi, sevdalı bir elin 
tende gezmesi, nice adağın ardından çınlayan çocuk 
sesi bayramdır.

Sonrasında gelen ilk diş bayramdır, ilk söz 
bayram, ilk adım, ilk yazı, ilk karne bayram...

Güne gülümseyerek başlamak bayramdır.
“İyi ki yanımdasın” bayram, “Her şeyi sana 

borçluyum” bayram, “Hiç pişman değilim” bayram.
Evlatların mürüvvetini görebilmek, eve dolu bir 

torbayla gidebilmek, konu komşuyla yarenlik ede
bilmek, akşamları eskimeyen bir keyifle çay 
demleyebilmek bayramdır.

Zamanı donduran eski fotoğraflara nedametsiz 
bakabilmek, altı çizilmiş eski kitapları aynı inançla 
okuyabilmek, yol arkadaşlarının yüzüne utanmadan 
bakabilmek bayramdır.

Alnı açık yaşlanmak bayramdır; ulu bir çınar gibi 
ayakta ölebilmek bayram...

Bunların kadrini bilirseniz, kıymet bilmeyi 
öğrenirseniz her gününüz bayram olur.

Meraklanmayın, öyledir diye size deli demezler.
Deseler de böyle delilik, bayram artığı günlerdeki 

nankör akıllıktan evladır.
Her gününüz bayram olsun 

Ağaçların kurumasına göz yumuluyor
Seyfettin SEKERSÖZ 
BUSKİ'nin abone 
olunmadığı için 
boşa akan sulan 
kesmesinin ardından 
yeşil alanlarda 
sulama sıkıntısı 
yaşanıyor.
Sıcak ve kurak 
geçen yaz aylarında 
muhakkak.sulan
maları gereken 
ağaçlar susuzluktan 
kurumaya yüz tuttu. 
Eski Pazar Caddesi 
bitimindeki 
Ahmet Süren 
Meydanı’nı yıllardır 
yeşillikleriyle 
süslendiren 
ağaçların bir 
bölümü sulanamadığı 
için kurumak üzere. 
Çevrede bulunan 
vatandaşların gözleri 
önünde kurumaya 
başlayan ağaçlara 
belediye ekiplerinin 
ara sıra yaptıkları 
sulama çalışmaları 
ise hiçbir netice 
vermiyor.
GÖZ GÖRE GÖRE 
KURUTULUYOR 
Ağaçların gözleri 
önünde kurutulması

na tepki gösteren 
vatandaşlar, soruna 
çözüm üretemeyen 
Belediye Başkanını 
suçlarken BUSKİ"i 
ise sert şekilde 
eleştiriyorlar.
Belediye hizmet
lerinin özellikle 
sahil şeridine 
götürüldüğünde ısrar 
eden vatandaşlar 
evlerinden bidonlarla 
getirdikleri suyla 
ağaçları kurutmamak 
için çaba gösterdik
lerini ancak bazılarını 
kurtaramadıklarını 
dile getirerek, 
"İster BU SKİ olsun, 
istek Belediye, bu 
ağaçların gözlen 
m izin önünde kuru
malarına müsaade 
etmeyiz. Bu işin 
Büyükşehir'i de var, 
sıkıntımızı oraya taşı
yarak yıllarca emek 
verilerek büyütülen 
ağaçların biz yaz 
içinde kurutulmasına 
göz yummayacağız" 
dediler.
BUSKİ ekiplerinin 
Ahmet Dural 
Meydanı’nın kenarın

DURSA H AKİMİV6T VE 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İIRN ve REKLAM ALINIR
Her türlü alı m-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

da yapılan su 
vanalarını kapatarak 
üstüne toprak dök
tükleri yeri gösteren 
çevre sakinleri, "Bize 
su versinler abone 
ücretini ödeyelim, 
yeter ki ağaçlar 
susuz kalmasın. Aksi 
halde doğanın yeşil
lenmesini bozanlara 
zamanı gelince bizim 

de tepkimiz sert olur' 
şeklinde konuştular. 
ÇOCUKLARIMIZ 
YOLUN ORTASINDA 
OYNUYOR 
Ahmet Dural 
Meydanı çevresinde 
yaşayan vatandaşlar 
bir başka 
sıkıntılarının ise 
çocuklarının oyun 
oynayacakları park-/
ların bulunmayışı. 
"Çocuklarımız 
yolun ortasında 
oynuyor" diyen 
vatandaşlar, çocuk
ların geçen araçların 
çarpması sonucu 
yaralandıklarını 
dile getirerek.
Belediye Başkanının 
kendilerine verdiği 
park alanı yaratma 
sözünü hatırlatarak, 
"Çocuklarımızın 
güvenle oynayacak
ları parkların yapıl
masını istiyoruz.
Sahilde yaşayanlara 
oyun alanları yaratı 
hyor, ancak içeri kes
imlerde yaşayanlara 
bu hizmet getirilmi 
yor" diyerek bele 
diyeden hizmet 
bekliyorlar.

KÖRFEZ
REKLAM

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Oztlilek inşaatı başladı
Gemlik'teki süper marketler zincirine bir yenisi daha 

ekleniyor. Eski Rıfat Minare Çiftliği'nde inşaatına başlayan 
Özdilek Alışveriş Merkezi 5 milyon YTL. mal olacak. 

Alışveriş Merkezi’nin 10 bin metrekare açık alanı olacak.

Kadri GÜLER

Minare Ailesi’nden 
1.7 miyon YTL.ye 
Özdilek A.Ş. 
tarafından satın 
alınan arsada 
8 bin 700 metrekare 
kapalı alanı, 
10 bin metrekare 
açık alanı olacak 
olan alış veriş 
merkezinin 
inşaat 
çalışmalarına 
başlandı.
2007 yılı başına 
kadar bitirilmesi 
planlanan 
Alışveriş 
Merkezi’nin 
5 milyon YTL'ye 
mal olacağını 
söyleyen Özdilek 
A.Ş. İnşaat Bölümü 
Başkanı İnşaat 
Mühendisi Beşir 
Ateş, Gemlik'in 
en büyük alışveriş 
merkezinin 
yapıldığını, 
merkezin çevreye 
hizmet vereceğini 
söyledi.
Ateş, "8 bin 
700 metrekarelik

kapalı alan içinde 
çocuk oyun 
merkezi, alışveriş 
bölümü ve 
sosyal aktiviteler 
bölümleri yer 
alacak.
Dışarıdaki 
10 metrekarelik 
alan ise otopark 
olarak kullanılacak. 
Ki katlı olarak

yapımına 
başlanan inşaatın 
birinci katı 
alışveriş merkezi 
ve sosyal aktiviteler 
yer alacak.
İkinci kat ise 
idari merkez 
olarak kullanıla
cak.'1 dedi.
Migros, BİM, 
Şaypa, Özhan,

DİA SA, 
Aniteks gibi 
büyük mağazalar
dan sonra 
hizmete açılacak 
olan özdilek 
Alışveriş 
Merkezi’nin 
ilçenin en 
büyük alışveriş 
merkezi olacağı 
belirtildi.

İpi olmayan uçurtmalar -2
'Vatandaş Yusuf, simitle karnını doyurması için 

simit satacak...'
"Ben Yetiştirme Yurdundan Ayrılmış Vatandaşım. 

Evim Yok, Kalacak Yerim Yok, Parklarda Yatıyorum. 
Otel Param Kalmadı, Hayatta Kimsem Yok. Simit 
Büfesi Almak istiyorum. Yardımcı Olursanız Çok 
Sevinirim. Çok Sağolun”....

Adı; Yusuf
Soyadı; Kaya
Yaşı; 29
Uyruğu: TC
Adresi; Sokaklar
En son ikametgah adresi; Yetiştirme Yurtlan...
Duvar ile pencerelerin olduğu binanın duvarına 

büzüşmüş... Belli ki objektife bakamamış...Yüzünü 
kolları ile sarmalayıp, gizlemiş... Mendil yerine mek
tubunu sermiş sokağa...

'...vatandaşım' diyor Yusuf.... Vatandaş !!!
TC Vatandaşı Yusuf, ne güzel de dile getirmiş 

duygularını...
Vatan-millet nutuklarını atmak kolay...
Vatandaş Yusuf, kimsesizler yurdundan sokağa 

bırakılmış bir genç...
Kentin ortasında yalnız, çaresiz, aççççç....

Kaplumbağa gibi onu koruyan kabuğu yurtta kalmış...
Son adresi, Osmangazi Belediyesi'ne yakın...Fevzi 

Çakmak Caddesi... Hemen yanı başında Emekli 
Sandığı binasının duvarına sığınmış, insan trafiğinin 
en yoğun olduğu caddeye...

Tüm resmi makamlara başvurmuş... Öyle diyor 
Vatandaş Yusuf...

Sosyal devlet olmanın özelliği vatandaşına sahip 
çıkmaktan geçmiyor mu?

Acaba hangi makamlara başvurdu?!
Çocuk Esirgeme Yurtları'nda 18 yaşını aşan 

emanet çocuklar sokağa terk edilir... Ökuyan vardır, 
kendini kurtaran da!... Bu anlamda bir istatistik yapıl
sa, komik bir rakam çıkar karşımıza...

Vatandaş Yusuf, ülkemin yoksulluk fotoğrafların
dan bir kesit...

İnsanlık dersi veriyor... Gururlu... Onurlu... İş isti 
yor, para değil...

Simitçi büfesi... Simit batacak yaşamını kuracak... 
Düşü, simit satmak! Karnı aç... Askerlik görevini yap
mıştır Yusuf... Devlete olan borcunu da ödemiş... 
Yoksa, apar topar askere gider.

Günlük hayatımızda, hiç fark etmeden yanı başın
dan geçtiğimiz insanlardan biri...

İnleyen sesi ile gözlerime bakan kara gözlerindeki 
acıyı yüreğimde gördüm... "Elinde o an üç tane selpak 
vardı. Uzattı... İnanın açım inanın...''...

Dilenen o kadar çok insan var ki, belli ki Yusuf un 
'aç' olduğuna inanmayanlar çoğunlukta...

Elindeki selpak mendili aldım, "Kaça satıyorsun " 
... "Gönlünden ne geçerse onu ver" sözleri döküldü. 
Simit alacak...

O gözlerdeki umutsuzluğu görmemek mümkün 
mü? "Açım* sözleriyle canı yanan bir annenin iç fer
yadının inlemesini andıran o sesi kulağımdan atamı 
yorum.

Yüzünü kollarıyla sarmalamıştı...
Emanet çocuklardan... Kimsesizlerden....Vatandaş 

Yusuf...
Simit satmak istiyor... Simit...
AKP'nin Belediye Başkanları ampule bir ışık.
Vatandaş Yusuf, simitle karnını doyurması için 

simit satmak istiyor...
Kentimden sorumlu Valim.... Kaymakamlar....
Emniyet Müdürüm... İşadamları....
Hayırseverler...
Yusuf simitle karnını doyurması için simit satmak 

istiyor...
KİMSESİZ VATANDAŞ Yusuflar o kadar çok ki...
Belediyelerde, Valiliklerde, Kaymakamlıklarda 'kim

sesizlere yardım fonları var. FFF 'den söz ediyorum.. 
Fakir Fukara Fonu!!!

Kimsesizler, yoksullar için... Tam bir yeşilkart ve 
FFF vatandaşı Yusuf...

O, ipi olmayan uçurtmalardan
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Çarşamba günü 
sabahı oğlumu 
Ankara’ya yolcu 
etmek için 
Karacaali’den 
Gemlik'e indiğim de 
Belediye yayın 
aracılığıyla yapılan 
bir anons, Rıza’nın 
vefatını arkadaş, 
dost ve akrabaları
na duyuruyordu.

Son derece 
üzüldüm Rıza’nın 
genç sayılacak bir 
yaşta aramızdan 
ayrılmasına.

Rıza, soylu ve 
köklü bir ailenin 
torunu ve oğlu idi.

Gemlik’in renkli 
kişilerindendi. 
Gemlikli olupta 
O’nu tanımayan, 
sevmeyen yoktu. 
Şakayı sever, 
şakaya katlanır. 
Kendisiyle dalga 
geçmek, alaya 
almak isteyenlerle 
aslında o dalga 
geçer, o tiye alırdı 
insanı çaktırmadan.

Afrika 
ülkelerinden 
Bakanlık önerisi 
aldığını söyler, 
büyük sanayici ve 
ihracatçılığa 
soyunur. 
Milyonlarca kilo 
zeytin arar, hanlar 
alır, villalar satar, 
bu şekilde toplum 
düzenini eleştirirdi. 
Hiçlerin, vurguncu
ların, soyguncu
ların, yalancıların 
hüküm sürdüğü, at 
oynattığı ülkemizin 
durumunu dile 
getirirdi. İnce ironi 
ile..

Tabii çoğu kimse 
anlamaz, anlaya
mazdı Rıza’nın ne 

FİLOZOF RIZA 
demek istediğini. 
Gülüp geçerler, 
gırgıra alırlardı 
Rıza’yı.

Oysa.... O, ken
disini hafife alanlar
la alay eder, dal
gasını geçerdi. 
Rıza, İstanbul 
Üniversitesi’nin son 
sınıfından 
ayrılmıştı. 
Arkadaşları süper 
bir öğrenci olduk
larını hep 
söyleyegelmişlerdir

Genç yaşta mut
suz bir evlilik ve 
ayrılık, büyüklerin 
ölümü, yalnızlık, 
bambaşka bir 
hataya yöneltti 
Rıza’yı.

Yalnız bir hayat 
sürmesine, dar 
gelirli, sıkıntılı bir 
hayatı olmasına 
rağmen kimselere 
hissettirmek, söyle
mez, kimse O’na 
maddi yardımda 
bulunmayı önere- 
mezdi. Kişinin 
davranışlarından 
hissettiği an, o kişi
den bir daha 
beraber olmamak 
üzere uzaklaşırdı.

Çok az kişinin 
çayını, çok ısrar 
edilirse, o kişiyi 
kırıp, gücendir 
memek için içtiği 
olurdu.

Kimsenin 
sofrasına oturmaz. 
Davet edilse bile 
katiyen yemeğe 
oturmazdı.

Şeref ve 
haysiyetine düşkün 
onurlu bir insandı 
Rıza.

Çok zeki 
demiştik... Eski 
Gemlikli çoğu kim 

senin şeceresini 
bilir, sayar dökerdi. 
Şaşardık.

Günde en az iki- 
üç gazete cebinden 
eksik olmaz, gece 
gündüz okurdu. 
Geniş bir bilgi 
sahibiydi. O neden
le bir adı da ‘Filozof 
Rıza’ idi.

Dini bütündü. 
Namazını kılar, oru
cunu tutar, kumar 
bilmez, içki 
düşkünlüğü yoktu * 
Rıza’nın.

Dostlarının 
ısrarını geri 
çevirmemek, dost 
meclislerindekileri 
neşelendirip, espri
leri ile güldüre- 
bilmek için ara-sıra 
bir kadeh 
yapındırdırdı.

Bir kez 
“Karakaçan” so 
yadını niye 
değiştirmediğini 
sorduğumda “Adı 
konulmamış o 
kadar çok ki, bir de 
adı konulmuş 
olsun” diye espri 
yapmış, unutma 
yalım, kervanı da o 
çeker demişti.

Kimseye zararı 
olmayan aslan gibi 
Rıza, kısa bir 
hastalık sonrası 
Gemliklilere, seven
lerine veda etti.

Çok aranacak, 
çok arayacağız seni 
Rıza..

Rıza, bundan 
böyle anılarda 
yaşayacak.

Makamın cennet 
olsun sevgili Rıza 
kardeşim.

Sevenlerinin, 
dostlarının başı 
sağolsun.

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), resmi eğitim 
kurumlandın öğret
men ihtiyacını 
karşılamak üzere 
ilk atamayla 9 bin 
800, açıktan ve 
açıktan ilk atamayla 
150 ve kurumlararası 
ilk ve yeniden ata
mayla 50 olmak 
üzere toplam 
10 bin öğretmen 
ataması gerçek
leştirecek
Kadrolu öğretmen 
ataması yanında 
7 bin sözleşmeli 
öğretmen 
görevlendirmesi 
de yapılacak. 
MEB'den yapılan 
açıklamaya göre, 
başvurular 9-23 
Ağustos tarihleri 
arasında yapılacak. 
İlk defa başvuracak 
adaylarda 2004, 
2005 veya 2006 
yıllarında yapılan 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'ndan

ll a

BM Ifflffi W EMUK'TÂH
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 Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören. 3+1,140 m? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindefYeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1? 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

birine girmiş olması 
şartı aranacak.
Açıklamaya göre, 
kadrolu öğretmen 
ataması yanında 
23 alandan toplam 
7 bin pozisyona 
sözleşmeli 
öğretmen 
görevlendirmesi 
de yapılacak. 
Adaylar başvuruya 
ilişkin bilgileri,

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
"http://personel.meb. 
gov.tr” internet 
adresinde 
9 Ağustosta 
yayımlanacak 
"2006-2 
Öğretmenlik 
İçin Başvuru 
ve Atama 
Kılavuzu"ndan 
öğrenebilecek.

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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 S GORTA

MâcîdeöZÂLP ’
Tel:5132474 Fax:5141021

i ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.conıj

http://personel.meb
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Kumla oryantal starını arıyor
Berkay KARABULUT

Kumla'nın eğlence 
denildiğinde akla 
ilk gelen 
mekanlarından 
Çakıl Aile 
Gazinosu'nda 
eğlence tüm 
hızıyla sürüyor.. 
Getirdiği ünlü 
isimlerle 
yazlıkçıların 
vazgeçemediği 
eğlence mekanların
dan olan ve 
geçtiğimiz gün 
Murat Başaran'ı 
sevenleriyle 
buluşturan Çakıl 
Gazinosu, bu 
kez de Kumla 
çapında bir 
oryantal yarışması 
düzenleyerek 
eğlencenin dozunu 
arttırmayı hedefliyor. 
Çok sayıda genç kızın 
hünerlerini sergile
mek için başvuruda 
bulunduğu 
yarışmanın finalistleri 
önceki akşam 
yapılan elemeler 
sonrasında 
belirlendi.
Yarışmada birinciliği

kazanmak için 
tüm hünerlerini 
sergileyecek olan 
finalistlerin galibi 
bu akşam Çakıl 
Aile Gazinosu’nu 
dolduracak olan 
seyircilerin 
alkışları ve 
jürinin oylarıyla 
belirlenecek.

Gazinonun yerel 
sanatçıları 
Cemil, Muharrem 
ve Nilgün'ün en 
sevilen şarkılarla 
renk katacağı gece 
de, DJ Hüseyin de 
yazın en hareketli 
parçalarıyla 
izleyenleri 
coşturacak.

Bu arada Çakıl 
Aile Gaziposu'nda 
ilerleyen günlerde 
yine Kumla'da 
tatilini geçiren 
genç kızların katıla
cağı bir güzellik 
yarışması düzen
lenerek 2006 Kumla 
güzelinin seçileceği 
de vurgulandı.

Cep telefonlarında 
k onlamaya son

Cep telefonlarının 
kayıt altına alın
masında en önemli 
sorun olarak göster
ilen IMEI numarası 
klonlamanın da 
sonu göründü. 
Telekomünikasyon 
Kurumu, merkezde 
kurduğu ve GSM 
operatörlerinin sis
temiyle entegre 
edilen CEIR sis
temiyle cep telefon
larının IMEI numar
alarını sık periyotlar
la analiz ederek 
•klonlamayı bitirecek. 
Telekomünikasyon 
Kurumu yetkililerin 
den alınan bilgiye 
göre, Kurum, klonlu 
cep telefonlarının 
görüşmeye kapatıl
ması konusunda 
yaptığı çalışmaların 
son aşamasına 
geldi. Telekomüni 
kasyon Kurumu, cep 
telefonu tamirci
lerinin yüksek 
meblağlar karşılığın
da IMEI numarası 
klonlamasına son 

darbeyi indirecek. 
Kurumda oluşturu
lan CEIR sistemini, 
GSM operatörlerinin 
EIR sistemiyle ente
gre eden Telekomüni 
kasyon Kurumu, cep 
telefonlarının IMEI 
numaralannı daha 
kısa aralıklarla analiz 
ederek, piyasaya 
giren cep telefon
larının klonlu olup 
olmadığını sürekli 
denetleyecek.
Piyasaya giren ve 
klonlu olduğu sap
tanan cep telefonları 
sistem sayesinde 
belirlenerek, kısa bir 
sürede kullanım dışı 
bırakılacak.
Bu arada, Telekomü 
nikasyon Kurumu, 
ithalatçı firmalara 
daha önce gön
derdiği yazıda, 
IMEI numarası 
klonlanabilen 
cep telefonlarını 
Türkiye'ye 
getirmemeleri 
yönünde uyarıda 
bulunmuştu.



I
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Yaz akşamları Mehtap 
gezisiyle bir başka oluyor

Mu, mm®?*.

|||r. '
J BB

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'i Körfezde 
düzenlenen mehtap 
gezileriyle tanıtan 
gezi gemileri 
sıcak yaz akşam
larının vazgeçilmez 
tutkusu olmaya 
devam ediyorlar.

İskeleye akşam 
saatlerinde 
yanaşan ve ışıl 
ışıl donanımlarıyla 
dikkatleri üzerine 
çeken gezi 
gemileriyle mehtap 
turuna çıkanlar 
akşamın nasıl 
geçtiğini

anlayamıyorlar. 
Sayıları azalan 
gezi teknelerinden 
biri olan Ünsal 
Kaptan gezi 
gemisi de bu 
güzel hizmeti 
vermeye devam 
ediyor.
Gemlik ve

Mudanya sahillerinin 
yanı sıra Armutlu'ya 
kadar uzanan 
gezilerle deniz 
sevenlere 
hizmet veren 
gezi tekneleri 
ucuz olmaları 
nedeniyle de tercih 
ediliyorlar.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

W» s.

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 I (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Zemin çalışması Telekom'u susturdu
Ziraat Bankası'nın 
yan aralığında 
yapılan zemin etüt 
çalışmasında 
Telekom'a ait kablo
ların hasar görmesi 
yüzünden bölgede 
telefon ve bilgisayar 
sistemleri sustu. 
Ziraat Bankası 
binasında gelecek 
bahar aylarında 
yapılaması 
düşünülen onarım 
için Genel Merkezin 
istediği zemin etüt 
çalışmaları sırasında

Telekom’a ait kablo
lar hasar gördü. 
35 metreye inilerek 
toprak örneklerinin 
alınması çalışmasına 
başlayan özel bir 
firmaya ait ekip, 
henüz 3 metreye 
gelindiğinde sokak
tan geçen Telekom'a 
ait hatta zarar verdi. 
Ziraat Bankası’ndan 
başlayarak Çarşı 
Meydanı’nı kapsayan 
bölgede bir anda 
haberleşme sustu. 
Telefon ve Internet 
sistemlerinin bir

anda susmasıyla 
panik haline dönüşen 
Telekom’da tüm 
çalışmalar 
engellendi.
Olay yerine gelerek 
yapılanları gören 
yerinde Telekom 
Amiri Yusuf Tufan 
gözlerine inana- 
madığını belirterek, 
Ziraat Bankası 
Müdürü Raif Ibiş'le 
tartıştı.
Kendilerine sor
madan, dahası 
kaldırımda bulunan 
Telekom'a ait 
kapağın hizasında 
yapılan delme 
işleminin tüm 
Telekom'u 
etkilediğini söyleyen 
Yusuf Tufan, ne 
yapacağını şaşırdı. 
Açılan delikten 
kabloların parça
landığını belirleyen 
Telekom Amiri 
Yusuf Tufan, 
yaşanan arızanın 
ne zaman 
onarılacağını

bilemediği söyledi. 
Saat 18.00 sıralarında 
yaşanan olayda 
zemin etüt çalış
masının ilgililere 
sorulmadan, alt 
yapıda nelerin ola
bileceğini belirleme
den yapılmasının 
getirdiği hasarda 
bölgede bulunan 
esnafın zarar 
gördüğü belirtiliyor.

Zebercet Coşkun annesini kaybetti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gazetemizin 
yazarlarından 
Edebiyatçı Zebercet 
Cpşkun'un annesi 
Lütfiye Bursa(92)

yaşama veda etti. 
Gemlik'in eski 
esnaflarından 
Turhan Bursa’nın 
eşi olan Lütfiye 
Bursa ilçemizin 
en yaşlı kişileri

arasında r
yer alıyordu.
Makina 
Mühendisi 
Mehmet Bursa, 
Emekli Resim 
Öğretmeni 
Yıldız Bursa 
ve Zebercet 
Coşkun'un 
anneleri olan 
Lütfiye Bursa’nın 
cenazesi dün 
Cuma namazın
dan sonra kılınan 
cenaze namaz
dan ardından İlçe 
Mezarlığında 
sevenleri tarafından 
toprağa verildi.

Lütfiye Bursa’nın 
yaşlılık nedeniyle 
öldüğü belirtildi.

Lütfiye Bu/sa

BAŞSAĞLIĞI
Gazetemizin 

yazarlarından 
Zebercet Coşkun ile 
Makine Mühendisi 
Mehmet Bursa ve 

Emekli Resim Öğretmeni 
Yıldız Bursa’nın 
sevgili anneleri 

Lütfiye BURSA’nın 
ölümünü üzüntü ile 

öğrendik.
Merhumeye 

Tahn’dan rahmet, 
kederli ailesine 

başsağlığı dileriz.
Kadri GÜLER ve 

Gemlik Körfez Gazetesi 
çalışanları
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TSK’da nöbet değişimi Adana’da iki ayrı patlama

Kara Kuvvetleri 
Komutanı Başbuğ, 
Jandarma 
G.Komutanı 
Koşaner oldu. 
Yüksek Askeri 
Şura kararları 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer tarafından 
onaylandı.
Buna göre, 30 
Ağustos itibariyle 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına 
Orgeneral İlker 
Başbuğ, Jandarma 
Genel Komutanlığına 
ise Orgeneral Işık 
Koşaner atandı. 
17 personel ise 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden 
uzaklaştırıldı.
Yüksek Askeri 
Şura kararları uyarın* 
ca bu yıl 32 general 
ve amiral bir üst 
rütbeye, 47 albay 
ise general ve 
amiralliğe yükseltildi. 
32 general ve ami* 
ralin görev süreleri 
de bir yıl uzatıldı.
30 Ağustos itibariyle

Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'na 
1'inci Ordu Komutanı 
Orgeneral İlker 
Başbuğ, Jandarma 
Genel Komutanlığı'na 
da Genelkurmay 
2'nci başkanı 
Orgeneral Işık 
Koşaner atandı. 
Ayrıca, 1'inci Ordu 
Komutanlığına 
Orgeneral Fethi 
Remzi Tuncel, 2'nci 
Ordu Komutanlığına 
Orgeneral Haşan 
Iğsız, 3'üncü Ordu 
Komutanlığı'na 
Orgeneral İsmail 
Koçman, Ege Ordusu 
Komutanlığına 
Orgeneral Şükrü

Sarıışık, Genelkur 
may 2'nci başkanlığı
na Orgeneral 
Ergin Saygun, 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Kurmay 
Başkanlığına 
Orgeneral Avni Atila 
Işık, Kara Kuvvetleri 
Eğitim ye Doktrin 
Komutanlığı'na 
Orgeneral Orhan 
Yöney atandı. 
Disiplinsizlik veya 
irticai faaliyette 
bulundukları 
gerekçesiyle 
17 personelin de 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nden 
ayrılmasına karar 
verildi.

Adana'da meydana 
gelen iki ayrı patla
mada 2'si ağır 
17 kişi yaralandı.
5 Ocak Meydanında 
bir banka şubesiyle 
bir büfenin önüne 
konan iki bomba 
10 dakika arayla 
patladı.
Adana Valisi Cahit 
Kıraç olay yerinde 
yaptığı açıklamada, 
yaralılardan 8'inin 
polis, 2'sinin Polis 
okulu öğrencisi 
olduğunu bildirdi. 
Cahit Kıraç, 
patlayıcılardan 
birinin ses 
bombası, diğerinin

Trafik kazaları yine can aldı
Yurtta meydana 
gelen kazalarda 
7 kişi öldü, 29 kişi 
yaralandı.
Bilecik'ten Kocaeli 
yönüne giden 
41 AD 980 plakalı 
otomobil, Adapazarı 
yakınlarında hatalı 
sollama nedeniyle 
60 DE 735 plakalı 
kamyönla çarpıştı.

de parça tesirli 
bomba olduğunun 
belirlendiğini söyledi. 
Patlamalar sırasında 
bazı araçlarla işyer
leri zarar gördü. 
Patlamada yaralanan 
17 kişi çeşitli

Kazada otomobilde 
bulunan Celal, 
Sadiye, Cennet 
ve Gamze Sarman 
hayatını kaybetti. 
67 LP 370 plakalı 
kamyonet 
Zonguldak- 
Ereğli karayolu 
Soğanlısuyu 
mevkiinde şarampole 
yuvarlandı. 

hastanelere 
kaldırılırken, 
durumu ağır olan 
biri polis 2 kişi 
ameliyata alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

Kazada, Yücel 
Aydoğdu ve 
Engin Varan öldü, 
6 kişi yaralandı. 
İsparta'da bir 
minibüsün 
uçuruma yuvarlan
ması sonucu 
ise 23 kişi 
yaralanırken 
Emine Çetinkaya 
hayatını kaybetti.
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hraç elektrikte yakıta vergi yok
İhraç edilecek 
elektrik üretiminde 
kullanılacak fuel 
oil teslimlerinde, 
özel tüketim vergisi 
oranı sıfıra indirildi. 
İhraç edilecek 
elektrik üretiminde 
kullanılacak fuel 
oil teslimlerinde, 
özel tüketim vergisi 
oranı sıfıra indirildi. 
Bakanlar Kurulunun 
elektrik üretiminde 
kullanılacak fuel oil 
teslimlerinde ÖTV'yi 
sıfıra çekmesine 
ilişkin Kararı, dünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Söz 
konusu karar, 
bugünden itibaren

Yapı Kredi ile Koçbank birleşti
SPK da Yapı Kredi 
Bankası'nın 
Koçbank'ı devralması 
işlemini onayladı.
Yapı Kredi 
Bankası'nın 
Koçbank'ı 
devralmasına ilişkin 
işlem Sermaye 
Piyasası Kurulu'rrca 
onaylandı.
Konuya ilişkin 
olarak Yapı Kredi

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

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

www.elkoyun.com - "
www.tema.org.tr

j Dr. Yalçın ÇIRAK ।
İç Hastalıkları Uzmanı

I • (Ultrasonografi - EKG)

Yeni muayenehanesinde | 
hasta kabulüne 

başlamıştır.
Gazhane Caddesi Kafoğlıı Apt.
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 44 92

uygulanmaya 
başlanacak.
Ağırlık itibariyle 
kükürt miktarı 
yüzde 11 geçmeyen 
fuel oillere halen 
kilogram başına 
79.500 TL, kükürt 
miktarı yüzde 1'i

YAPI>TI<REDi

KOÇBANK
Bankası'ndan 
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'na 
bir açıklama 

geçen ancak 
yüzde 2'yi 
geçmeyenlere 
218.541 TL, kükürt 
miktarı yüzde 2'yi 
geçen fakat yüzde 
2,8’i geçmeyenler ile 
yüzde 2,8'i geçenlere 
de 75?916 TL özel

gönderildi. 
Açıklamada, 
Koçbank'ın tüzel 
kişiliğinin sona 

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

tüketim vergisi 
uygulanıyor. 
Bu arada Bakanlar 
Kurulunun bir başka 
Kararı ile ihraç malı 
taşıyan araçlara, 
motorin tesliminde 
özet tüketim ve 
katma değer 
vergisi istisnası 
uygulanacak yerler, 
Ambarlı, Pendik, 
İpsala, Tekirdağ, 
Kapıkule ve 
Hamzabeyli sınır 
kapılarındaki 
gümrük sahaları 
olarak belirlendi.
Buna ilişkin 
düzenlemenin de 
bugün yürürlüğe 
gireceği belirtildi.

erdirilerek Yapı 
Kredi'ye devri ile 
banka sermayesinin 
1 o milyar YTL'den 
3,1 r»।■.’. ır YTL'ye 
^ıh.ı' *■ ısının 
kararlaştırıldığı 
belirtildi.
Sermaye Piyasası 
Kurulu da Yapı 
Kredi Bankası'nın 
Koçbank'ı devralması 
işlemini onayladı.

Memurlar 
acınacak 
durumda

Türkiye Kamu-Sen 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre 
memurlar acınacak 
durumda.
Memurların yüzde 
75'inin yoksulluk 
sınırının altında 
maaş aldığına yer 
verilen araştırmanın 
ayrıntıları: 
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi'nce yapılan 
araştırmayla, Türk 
memurunun profili 
çıkarılarak, 2006 yılı 
toplu görüşmelerin 
den beklentileri 
belirlendi.
Anket yönetimi kul
lanılan araştırmaya, 
81 ilden 4 bin 692'si 
sendika üyesi, 580'i 
herhangi bir 
sendikaya üye 
olmayan toplam 5 
bin 272 kamu 
çalışanı katıldı.
Araştırmaya göre, 
ülke nüfusunun 
yüzde 14'u kamu 
çalışanı ailesi içinde 
yer alıyor. Türkiye'de 
10 milyon dolayında 
insan, kamu çalışan
larına doğrudan 
bağlı olarak yaşıyor. 
Araştırmanın 
memurların ortalama 
durumlarına ve 
eğilimlerine yönelik 
ortaya koydu bazı 
sonuçlar şöyle: 
Kamu çalışanlarının; 
-Yüzde 33'ü kadın, 
yüzde 67’si erkek.

| -Yüzde 59'u 15 yıl
dan fazla süredir 
çalışıyor.
-Ortalama 2 çocuk 
sahibi.
-Yüzde 60'nın eşi 
çalışmıyor.
-Yüzde 56'sının 
evine maaştan 
başka gelir girmiyor. 
-Yüzde 54'ünün 
başını sokacak evi 
bulunmuyor.
-Yüzde 38'i kirada, 
yüzde 16'sı 
lojmanda oturuyor. 
-Kirada oturanların 
yüzde 4O'ı 200-300 
YTL arasında 
kira ödüyor.
-Evi olmayanların 
yüzde 35'i 200 
YTL'nin altında 
kirası olan küçük, 
elverişsiz evlerde 
ikamet ediyor.
-Yüzde 20'si açlık 
sınırının altında 
(750 YTL ve altı), 
yüzde 75'i yoksulluk 
sınırı altında (1000 
YTL) ücret alıyor.

-Yalnızca yüzde 
2'si maaşlarının 
artan kısmı ile 
tasarruf edebiliyor.
-Yüzde 32'si zorunlu 
ihtiyaçlarını 
dahi karşılayamıyor. 
-Yüzde 82'sinin her 
ay düzenli olarak 
ödemek zorunda 
olduğu borcu 
bulunuyor.
-Yüzde 83'ü bu yıl 
tatile gidemeyecek.
-Yüzde 6’sının 
ailesinde en az 
bir engelli birey 
bulunuyor.
-Yüzde 39'u 
meslekte öncelikle 
ücret seviyeşini, 
yüzde 27'si ise iş 
güvencesini 
tercih ediyor.
-Yüzde 48'i işle ilgili 
sorunlarını idareye 
kendi bildirirken, 
yüzde 36'sı sendika 
aracılığıyla 
sorunlarına 
çözüm arıyor.
-Seçme şansı olsa 
yüzde 59'u kendi 
işini yapmayı, yüzde 
23'ü işçi olarak 
çalışmayı, yüzde 
18'i ise yine 
memurluk 
yapmayı istiyor.
-Yüzde 57'si yaptığı 
işin sağlığını 
olumsuz etkilediğini 
düşünüyor.
-Yüzde 511 
sendikaların 
mali ve sosyal 
haklar konusunda 
katkı sağladığını 
düşünüyor.
-Yüzde 36'si hizmet 
süresi dolduğunda 
emekli olmayı 
düşünmüyor.
-Yüzde 44'ü 
emekli olduğunda 
gelirinin 
azalacağından 
endişe ediyor.
-Yüzde 35'i emekli 
olduktan sonra 
yeniden çalışmak 
zorunda kalacağını 
belirtiyor.
-Yüzde 69'u toplu 
görüşmelerde 
enflasyonun 
üzerinde bir artış ve 
maaşların yoksulluk 
sınırının üzerine 
çekilmesini istiyor.

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Beyin giiciinii geliştirmenin l yolu
Boston Tufts Üniver- 
sitesi'nden bir grup 
bilim adamı, yıllar 
süren çalışmalarının 
sonuçlarını 
açıkladılar.
Buldukları beyin 
gücünü geliştirmenin 
7 yolunu, kamuoyu 
ile açıkladılar. 
Beyin Gücünü 
Kuvvetlendirmenin 
Yedi Yolu 
1- Çilek ve yaban 
mersini 
(çay üzümü) yiyin 
Boston Tufts 
Üniversitesi’deki 
bilim adamları yap
tıkları son araştır
malarda, çay 
üzümünün 
zengin antioksidan 
(oksit giderici) 
içerdiği için en 
büyük beyin gıdası 
olduğunu buldular. 
Başka bir araştırma
da, Maryland Üniver
sitesinden nörolog 
Profesör Bernard 
Rabin, çileğin don
durulmuş haliyle 
insanlarda beyin 
fonksiyonlarını 
arttırdığını buldu.
2- Zihin jimnastiğini 
öğrenin 
Regensburg Üniver- 
sitesi'nde (Almanya) 
araştırmayı yöneten 
Dr Arne May günde 
60 saniye zihin 
jimnastiği yapıldığın
da beyin gücünün 
arttığını söyledi.
3- Borokoli yiyin 
Londra King’s 
Coilege’de bilim

GEMLİK MERKEZ AVCILIK ve 
ATICILIK İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ

6 Ağustos 2006 Pazar günü 
10.oo *19.00 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 
RVRICA SÜRPRİZ H€DİV€l€R

adamları; patates, 
portakal, elma ve 
turpun anti-asetilko- 
linesteraz (sinir 
uçlarında ve kanda 
bulunan, hidroliz ve 
asetilkolini 
destekleyen bir çeşit 
enzim) içerdiğini ama 
brokolinin çok daha 
fazla içerdiğini 
buldular.
4- Daha fazla 
demir ahn 
Vücutta yetersiz 
demir olduğunda 
enerji ve kon
santrasyon eksikliği 
olduğu bilinmektedir. 
King’s College 
Beslenme 
Bölümünden Dr 
Michael Nelson, 
140 öğrenci üzerinde 
yaptığı araştırmada, 
diyetlerinde zengin 
demir olan öğrenci
lerin IQ’sunun daha 
yüksek olduğunu ve 
kavramları anlamada 
daha yüksek perfor
mans gösterdiklerini 
ortaya çıkardı.
5- Kahvaltıyı 
ihmal etmeyin 
İsrail Üniversitesi 
tarafından 500 öğren
ci üzerinde yapılan 
bir araştırmada, kah
valtılarında tahıl türü 

yiyecekler veya 
yumurta ve peynir 
olan öğrencilerin 
sabah yapılan 
sınavlarda hiç kah
valtı yapmayanlara 
göre daha yüksek 
not aldıkları bulundu 
6- Egzersiz yapın 
Exeter Üniversitesi 
Sağlık Eğitimi 
bölümünden Angela 
Balding; 1400 öğren
ci üzerinde yaptığı 
araştırmada, spor ve 
fiziksel etkinlikte 
bulunan öğrencilerin 
akademik 
başarılarının arttığını 
belirtti. Egzersiz 
yapıldığında beyine 
daha fazla oksijen 
gittiğini, böylece 
beyin algılamasının 
ve öğrenme 
fonksiyonlarının da 
arttığını söyledi.
7- Biraz da hoşunuza 
giden yiyecekler 
yiyin 
Florida Üniversite- 
si’nden Profesör 
David Figlio’nun 
yönettiği bir araştır
mada öğle yemek
lerinde sevdiği şey
leri (çikolatalı içecek
ler, bisküvi, pizza 
gibi) yiyen öğrenci
lerin sınavlarda yük
sek performans 
gösterdiği bulundu. 
Fakat Profesör 
Figlio, bunun her 
zaman değil, sadece 
sınav günlerinde 
yüksek not alınması 
için yapılmasını 
tavsiye ediyor.

Çarpık ayak hastalığı erkeklerde fazla
Doğuştan çarpık ayak 
sakatlığının bin 
doğumda bir 
görüldüğü ve buna 
yakalanma riskinin 
erkeklerde 2,5 kat 
fazla olduğu bildirildi. 
Anne karnındaki ilk 
haftalarda fizyolojik 
olarak mevcut olan 
çarpık ayağın 14. haf
tada normal şeklini 
alması gerektiğini 
belirten Ortopedi 
Uzmanı Opr. Dr. 
Mehmet Helvacı, 
"Ayağın tam olarak 
açıklanamayan sebe
plerle düzelmemesi, 
doğumda çarpık ayak 
hastalığına sebebiyet 

veriyor. Ailesinde 
çarpık ayağı olanlarda 
görülme oranı daha 
yüksektir. Sadece tek 
ayakta olabildiği gibi 
her iki ayakta da 
çarpıklık olabilir” 
dedi.
Mümkün olan en kısa 
sürede tedaviye 
başlanması gerektiği
ni söyleyen Helvacı, 
"Ağrısız, yere düz 
basan bir ayak için 
tedavi şart. Tedavi 
edilmeyen vakalarda 
sakatlık kaçınılmazdır. 
Hafif vakalarda doğu
mu takip eden ilk gün
lerde çarpıklığı 
düzeltici germe egzer
sizleri ve masaj 
yapılır. Bariz çarpıklık 
durumunda usulüne 
uygun elle düzeltmeyi 
takiben pozisyonu 
korumak için ayak 
alçılanır. Har hafta 
yeni alçı yapılarak, 
tedaviye devam edilir. 
Böylece ayak, yavaş 
yavaş düzeltilmiş olur. 
Ortalama 10-12 haf
talık alçı tatbiki 
gerekir. Ayaklar, alçı
dan çıkınca çarpık 

hale dönme eğili
mindedir. Alçı ile 
yeterli düzeltme sağ
landığında, ayağı 
düzgün pozisyonda 
tutacak özel cihazlar 
kullanılmalıdır. 
Hastaların tedavisi ve 
takibi uzun zaman 
almaktadır” diye 
konuştu.
Düzelmenin yeterli 
olmadığı durumlarda, 
geç başvuran ve 
esnek olmayan defor- 
mitelerde ameliyat 
yapılabileceğini açık
layan Mehmet 
Helvacı, "Ayak boyu
nun yeterli büyüklüğe 
ulaştığı 3-12 aylık 
çocuklarda, cerrahi 
tedaviden tatminkar 
sonuçlar alınır. Erken 
dönemde yumuşak 
doku düzeltmeleri 
yeterli iken, gecikmiş 
vakalarda kemik 
düzeltmesi de 
tedaviye eklenmekte. 
İleri yaşlardaki, 
çocukların tedavi
lerinde tedrici düzelt
meyi sağlayan sistem 
lerden ilizarov yönte
mi de kullanılmakta.

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
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Murat Pasınıııt
OKS' i. Aysun Mutlu

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1,’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

Güneş, renkli 
gözlüleri daha 
çok etkiliyor

Güneş ışınlarının; 
beyaz tenli, mavi ve 
yeşil gözlü kişileri 
daha fazla et 
kilediği bildirildi 
Çukurova Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Dermatoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hamdi Rifat 
Memişoğlu, hayatın 
bir parçası olan 
güneş ışınlarından 
kaçılamayacağını 
ancak zararlı etki
lerinin korunma 
yöntemleriyle 
azaltılabileceğini 
ifade etti. Güneş 
ışınlarına karşı 
duyarlılığın kişiden 
kişiye değiştiğini 
belirten Memişoğlu, 
"Genel olarak mavi 
ve yeşil gözlü, beyaz 
tenli kişiler güneş 
ışınlarından hemen 
etkilenir. Esmer tenli 
kişiler ise güneş 
ışınlarına karşı daha 
dirençli olmakla bir
likte, yine de güneş 
ışınlarının zararlı 
etkilerinden korun
malıdırlar" dedi 
Bugünlerde 40 dere
ceyi aşan sıcaklarla 
güneş ışınlarının 
daha tehlikeli hale 
geldiğine dikkat 
çeken Memişoğlu,

"Güneş ışınları, 
deride güneş 
yanığının yanı sıra 
deri kanserlerine, 
derinin erken 
yaşlanmasına 
neden oluyor. Daha 
çok güneşe maruz 
kalan kişilerin yüz, 
göğüs ve kollarında 
kırışıklıklar, çiller, 
güneş lekeleri olarak 
bilinen yıldız şek
linde kahverengi 
lekeler, bacak ve 
kollarda küçük 
beyaz lekeler, deride 
solukluk, kuruluk, 
tahriş ve esneklik 
kaybı, deri esnek
liğinde artma, 
gevşeklik, kılcal 
damarlarda çatlama 
gibi değişiklikler 
meydana gelir" 
diye konuştu.

NÖBETÇİ ECZANE
5 Ağustos 2006 Cumartesi 

SERİM ECZANESİ
6 Ağustos 2006 Pazar 

SENA ECZANESİ
GEMÜK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİBURSA

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

Ihsaniye (OKS): 249 79 79 • Santa; (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

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2511 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günlen yayınlanmaz)
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tdrzı..^ 
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

MotİERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kÜÇÜk AyRINTISINtİA bİk kENEİİNİ ÇÖSTEREN 

IuIİTeIİ MALZEMESİ, EkûNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAJİARiyİA, 
EvlER UZAY MANZARASINA kAVlŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / B Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79



O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

İçi bir gelecek Aykent ile başlar
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

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

»^AYKENT
HKkoûretim oruıp

'■ < »Kir *
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..., 
YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
7 Ağustos 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

SH 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 Eğitim-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

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

ti adet cep telefonu 
ile 2 bilgisayar çalındı 
Gemlik Körfez Sitesi’nde meydana gelen 
hırsızlık olayında bir iş yerinden 11 adet cep 
telefonu ile 2 adet bilgisayar kasası çalan 
hırsız ya da hırsızlar kayıplara karıştı. 3’de

Akrabalarının yanına gitmek için evinden ayrılan kabzımal Seyhan Acar, zeytinlikte ölü bulundu

Borç yüzünden intihar
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bir haftadır kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki Seyhan Acar, Adliye 
Köyü yakınlarındaki bir zeytinlikte ölü bulundu. Tarım ilacı içerek öldüğü tespit 
edilen Acar’ın akrabalarının yanına gitmek üzere evden çıktığı öğrenildi. 
Kabzımallık yapan Seyhan Acar’ın borçları yüzünden intihar ettiği sanılıyor. 3’de

Sıcaklardan yakınmak...
Aşırı sıcaklar dün bunalttı.
2006’nın en sıcak gününü yaşadık.
Böylesi sıcaklar bana göre değil.
Evden dışarıya çıkmamaya kararlıydım 

ama yine olmadı. Kısa bir Bursa turu 
yapalım dedik.

Aslında Fuarı gezmekti niyetimiz.
Gittiğimize gideceğimize sıcak 

nedeniyle pişman olduk.
Ondan sonrada gazeteyi hazırlamakla 

geçti günümüz. Klimalı odada serinleye
bildik.

Dün, Kumla ağzına kadar doldu.
Sıcaktan bunalan kendini temiz pis 

demeden denize bıraktı.
Temmuz ayı kurak geçti.
Aslında hem kurak, hem serin bir tem

muz yaşadık bu yıl.
Zeytin üreticisi yağmur bekliyor.
Yağmur gelecek diyor meteoroloji.
Turizmci sıcak hava isterken, çiftçi ise 

ürünü için yağmur bekliyor.
Dünya tezatlar ve çelişkiler yumağı.
Bir yanda sıcaktan bunalıp denize 

koşup serinlemek isteyenler, öbür yanda 
gökten yağan bombalardan kurtulmak için 
can derdinde olanlar...

İsrail, Filistin-Lübnan Savaşı tam bir 
dram..

Biz ise sıcaklardan yakınıyoruz!

Kaymakamlık Kupası’nı Murat ve Tugba aldı
Gemlik Yelken Kulübü sporcuları Cumartesi günü Kaymakamlık Kupası için yarıştılar. 
Optimist erkeklerde Murat Samsun birinci olurken, optimist kızlarda ise Tugba öksüz birin
ci oldular. Samsun ve Öksüz’e kupalarını İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül verdi.. Sayfa 5’de

Aşın sıcaklar 
etkisini 
kaybediyor

Yarından itibaren 
havanın mevsim 
normallerine 
dönmesi bekleniyor. 
Meteorolojiden gelen 
bilgilere göre, bunaltı 
cı sıcak, bugünden 
itibaren bölgelere 
bağlı olarak etkisini 
kaybedecek.

Bugün, Trakya, 
Marmara'nın güney
doğusu ile Bolu ve 
Düzce çevrelerinde 
kısa süreli yağış 
bekleniyor.
Yarın Marmara'nın 
güney ve doğusu, 
Kuzey Ege, İç 
Anadolu'nun

kuzeybatısı ve Batı 
Karadeniz'de yağış 
görülecek. Çarşamba 
günü, kuzeydoğu 
kesimlerde, Perşembe 
ve Cuma günleri 
ise Trakya ile Doğu 
Karadeniz'de kısa 
süreli sağanak yağış 
geçişleri yaşanacak.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Doğru Yol Partisi İl Gençlik Kolları üyeleri ile İlçe Gençlik Kolları üyeleri biraraya geldi

Yeni başkanlar Mıla buluştu
Amerika Düşmanlığı....

Dünya durup dururken ABD’ye düşman ol 
muyor.

Sadece dünya mı ?
Amerikan vatandaşının kendisi de düşman..
Niye..
Ekonomik ve askeri açıdan güçlü olmak 

demek dünyanın patronu olmak demek mi?
Büyüklük sadece güç gösterisiyle mi kanıt

lanır...
ABD farkında değil mi ?
Dünyada 40 milyon HIV virüsü taşıyan insan 

var, 824 milyon insan açlık çekiyor, 630 milyon 
insan evsiz yaşıyor”.

Madem büyüksün..
Düşsene dünyanın önü ne..
Olanaklarını insanlık için seferber etsene..
Ortalığı karıştıracağına kucaklaşana.. .
Ne yazık ki...
Amerika doğal, siyasal ve ekonomik yapısın 

dan olsa gerek..
Doğru dürüst ve insanca duygularla yöneti 

lemiyor.
Demek ki..
ABD’de uygulanan Beslenme tarzı ve eğitim 

sistemi “adam” yetiştiremiyor..
Yetiştirdiklerinin hal-i pür melali ortada..
Hele hele sonuncusu..
Bir alem..
Öyle bir alem ki kendi ülkesinin insanları bi 

le yaka silkmiş durumda..
Aşağıdaki fıkra Bush oğlu Bush’un kendi 

ülkesindeki durumunu göz önüne seriyor:
“Amerika'da adamın biri İşine giderken bird

en anormal bir trafiğin içine düşer, ama trafik 
bir. milimetre bile kıpırdamamaktadır. Bir süre 
sonra arabasının yan camına birisinin tık
ladığını görür ve camını açar.

- Ne var, ne olmuş acaba?
- Teröristler Bush'u yakaladılar. Eğer 1 mil

yar dolar verilmezse, üstüne benzin döküp ya 
kacaklarmış.

- Haa şimdi anladım bu trafiği...
- Ya işte onun için, herkesten biraz yardım 

topluyoruz
- insanlar ne kadar veriyor ortalama olarak?
- Vatla yaklaşık olarak 5'er litre.”

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü ahm-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

GEMLİK
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Serdar Özaydın, 
yeni göreve gelen 
İl Gençlik Kolları 
ile düzenlediği 
kahvaltıda buluştu. 
Aydın Izgara 
Salonu’nda verdiği 
kahvaltıda, Özaydın 
ve ekibi göreve 
yeni gelen Bursa 
II Gençlik Kolları 
Başkanı Emre Balıca 
ile ekibi ile tanışma 
fırsatı buldular.
DYP İl Gençlik Kolları 
Başkanı Emre Balıca 
ve ekibinin verdiği 
çiçekle gururlanan 
Serdar Özaydın İle 
yönetim kurulu 
üyeleri, il yönetim 
kurulu üyeleriyle 
sıcak bir bağ 
kurdular, 
ilçe gençlik kollarını 
ziyaret ederek, 
bilgiler almak 
amacıyla bir dizi 
geziye başladıklarını 
söyleyen İl Gençlik 
Kolları Başkanı Emre 
Balıca'ya Serdar 
Özaydın Gemlik'teki 
çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. 
Kahvaltılı toplantıda 
konuşan Serdar 
Özaydın, her zaman 
arkasında durduğu 
ve söylediği sözler, 
olan "Herkes kendi 
yaşadığı ilde, ilçede, 
beldede ve köyde

Terörle mücadelede 3 şehit
Gümüşhane'nin 
Şiran ilçesi 
kırsalında 1 astsubay 
ile 2 er şehit oldu. 
Gümüşhane'nin Şiran 
ilçesi kırsalında 
teröristlerle 
güvenlik güçleri 
arasında çıkan 
çatışmada 1 astsubay 
ile 2 er şehit oldu, 
4 er yaralandı. 
Şiran ilçesi 
Yeşilbük Köyü 
Mevkii'nde güvenlik 
güçlerinin 'dur'

partisi için çalışır, 
başarılı olursa 
Doğru Yol Partisi'nin 
tek başına iktidarlığı 
kaçınılmaz olur" 
düşüncesiyle 
DYP'nin bir yerlere 
gelmesi için 
herkesin üzerine 
düşen görevi en 
layıkıyla yaparak 
hizmeti halkın 
ayağına getirmesi 
gerektiğini söyledi. 
Özaydın, ilçenin 
yolları hakkında da 
görüşlerini belirtirken 
"Gemlik'in bir çok 

mahalle ve sokaklar
daki,' çoğunluğunu 
doğalgaz çukurlarının 
oluşturduğu ve 
özellikle ilçenin 
can damarlarından 
biri olan Orhangazi

ihtarına teröristler Açılan ilk ateşte, bir 
ateşle karşılık verdi. astsubay ile 2 er

Caddesi ile ilçenin 
çevre yolu bağlan
tısını sağlayan 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
önündeki yoldan 
bırakın günümüzün 
lüks otomobillerini 
at arabasını 
dahi geçmekte 
zorluk çektiğini 
görüyoruz.

Eğer bu yolları 
düzeltme görevi 
belediyeye ait ise, 
halkımız onlardan 
bu yolları yapmasını 
istiyor. Eğer 
belediyenin değil de 
doğalgaz müteahhit 
firmasının görevi 
ise belediyenin 
gereğini yapmasını 
bekliyoruz" dedi.

şehit oldu.
Yeşilbük Köyü 
Mevkii'ndeki 
çatışmada, 
Astsubay Kıdemli 
Üstçavuş Mürsel 
Can ile Komando 
erler Hüseyin 
Özdemir ve Özkan 
Vural şehit oldu. 
Yaralanan 4 er 
Erzincan Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Bölgede operasyon* 
lara devam ediliyor.



Sayfa 3
HABER 7 Ağustos 2006 Pazartesi

Akrabalarının yanına gitmek için evinden ayrılan kabzımal Seyhan Acar, zeytinlikte ölü bulundu
. .•■i-SfiSKkıBİJR > ■AîaW<2??4#~s tâ;'

Borç yüzünden intihar
Elif ESMEN

Adliye Köyü 
yakınlarında bir 
zeytinlikte intihar 
etmiş erkek 
cesedi bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre cesedin, 
yakınları tarafından 
yaklaşık bir haftadır 
kendisinden haber 
alınamayan Seyhan

Acar*a(39) ait 
olduğu tespit edildi. 
Yalova Merkez'e 
kayıtlı olan ve 
kabzımallık yaptığı 
belirtilen Seyhan 
Acar'ın, Adliye 
Köyü’ndeki akra
balarının yanına 
gitmek için evinden 
ayrılıdığı öğrenildi. 
Acar’ın işi nedeniyle 
aşırı borçlandığı

ödeme zorluğuna 
düşünce de bunalı
ma girdiği öğrenildi.
1 Ağustos tarihinden 
beri ailesinin 
Acar’dan haber ala
madığı öğrenildi.
Ailesi ve yakınlarının 
tüm aralamalarına 
karşın izine rastlan
mayan Seyhan 
Acar'ın cesedi 
Cuma günü Adliye

Köyü yakınlarında 
bir zeytinlikte 
köylülerce bulundu. 
Acar’ın otopsisinde 
2-3 gün önce 
tarım ilacı içerek 
öldüğü tespit 
edildi. Seyhan 
Acar'ın intiharı ile 
ilgili Cumhuriyet 
Savcılığının 
soruşturması 
sürüyor.

Bahçesinde hint keneviri yetiştirmiş
Seyfettin SEKERSÖZ

Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde bir 
şahsın oğlu ile 
birlikte evlerinin 
bahçesinde hint 
keneviri yetiştirdiğini

öğrenen polis ekipleri 
baskın düzenledi. 
Edinilen bilgiye 
göre polis haber 
merkezine ulaşan 
şikayeti değer
lendiren ekipler, 
olay yerine giderek

yaptıkları incelemede 
H.A.'ya ait olduğu 
belirlenen 
14 adet dişi hint 
kenevirini söktüler. 
Şüpheli H.A.'nın 
alınan ifadesinde 
bahçedeki hint

kenevirlerini 
öz oğlu olduğunu 
söylediği Ş.A. ile 
birlikte ektiklerini 
belirlendi. 
Olayala ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Araç lastiği çaldılar
Küçük Sanayi Sitesi’nde bir şirkete ait işyerinden 11 oto lastiğini çaldılar
Seyfettin SEKERSÖZ

Küçük Sanayi 
Sitesi’nde bir şirkete 
ait işyerine giren 
hırsızlar, 15 adet araç 
lastiği çalarak kayıp 
lara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde bir şirkete 
ait olduğu bildirilen 
işyerinin arka kapı 
kilidini kıran kişi ya 
da kişiler, içeride 
bulunan 11 bin YTL

değerinde hiç 
kullanılmamış 
araç lastiklerini 
çalarak kaçtılar. 
Sabah işyerine gelen
lerin durumu fark 
etmeleri üzerine 
harekete geçen polis

ekipleri, hırsızlıktan 
sabıkalı bir kişinin 
eşgalini belirledi. 
Çalışan 15 adet araç 
lastiğinin bulunması 
için polis olayla ilgili 
soruşturmasını 
sürdürüyor.

11 cep telefonu ile
2 bilgisayar çalındı

Körfez Sitesi’nde bir işyerine giren hırsızlar elektronik eşyaları götürdü
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Körfez 
Sitesi’nde meydana 
gelen hırsızlık olayın 
da bir iş yerinden 11 
adet cep telefonu ile 
2 adet bilgisayar

kasası çalındı. 
Edinilen bilgiye göre 
işyerinin kapısını 
zorlayarak açtığı ileri 
sürülen F.A. içeride 
bulunan 11 adet cep 
telefonu ile 2 adet 
toplama bilgisayar

kasasını alarak 
kaçtığı anlaşıldı. 
İşyeri sahibi Y.Y.'nin 
polise yaptığı ihbar 
sonucu göz altına 
alınan F.M. hakkında 
soruşturma 
başlatıldığı öğrenildi.

Son günlerde 
ilçemizde hırsızlık 
olaylarında artış 
olduğu gözlenirken, 
işyerlerinde ve 
boş evlerde 
önlem anılması 
isteniyor.

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

ti YazıYORUM

İnsanları sevmiyoruz!...
Çok göç alan Avrupa ülkelerinde son yıl

larda ırkçılık ve ayrımcılığın yükselişini 
üzüntü içinde izliyoruz..

Batı diye hedef koyduğumuz ülkeler 
seviyesine erişmek, onlar arasına karış
mayı düşlerken, bu ayrımcılık insanı ürkü 
tüyor..

Onlarda durum bu da bizde durum ne 
derseniz ?...

Yapılan araştırmalar Türk insanı içinde 
iç rahatlatıcı değil.

Anketlere göre Türkler, Hıristiyanların 
kendilerine düşman olduğuna inanıyor-

Türkiye’de batı karşıtlığı sadece dinsel 
değil, aşırı milliyetçi çizginin güçlenmesiyle 
ortaya çıkıyor.

Avrupa Birliğine girme arzusu ve heye
canı yüzde 80 lerden yüzde 45’lere gerile 
meşinde göreceğimiz gibi bu İslamcı ve 
milliyetçi içe kapanmanın güçlenmesinin iç 
ve dış nedenleri var.

AvrupalInın çalıştırdığı Türk işçi kesimi 
ne bakıp ta, ona göre Türkiye’yi değerlen 
dirmesi, patron havası takınıp Türk insanını 
küçümsemesi, her şeye, iç işlerimize karış
ması bu sevimsizliği yarattı..

Avrupa Birliği’ne girmeyi oya dönüştür 
mek isteyen AKP ve Başbakan Erdoğan’ı 
bile bezdirip “Böyle devam ederse girme 
yiz” dedi.

Özellikle Avrupa birliğinin Kıbrıs’a yak
laşımı Türk insanında antipati uyandırıyor.. 
Asla kabul edilemeyecek şeyler istemeleri, 
kendilerinin yapması gereken işleri yapma
maları, Kıbrıs’ta 700. bin kişilik küçük Rum 
kesimini şımartıp 70 milyonluk Türkiye’nin 
karşısına getiriyor, ayni kefe de tartmaya 
kalkıyor..

Amerika’ya olumsuz bakanların oranı 
önce yüzde 40*lar da iken bu günlerde 
yüzde 70’e yükselmiş..

Irak savaşının sonuçları ortadayken, 
ABD karşıtlığının yükselmesi sürpriz sayıl
maz. Bu ortamda dört insandan üçünün 
Amerika’yı sevmemesi, Filistin’e sempati 
duyması, İran’ı desteklemesinden daha 
doğal ne olabilir ki...

Ben de bu anlayışta ki Avrupa Birliği’ni 
ve Amerika’yı sevmiyorum..

Türkiye kurulduğundan beri 80 yıldır Av 
rupa Birliği’yle mi yaşadı?

Biz, büyük ülkeyiz, zorlukta çeksek, dim 
dik yürürüz..

Ezenlere karşı, ezilenlerin yanında yer al 
mak Türklüğümüzün şanındandır.

Sev beni, seveyim seni...
Zaten 20. nin asırda bütün dünyayı bir 

sevgisizlik bulutu sarmış.
Her yerde kan, her yerde ateş..
Ülkeler ve insanları için kendi yararlarını 

öncelikli..
insan olmak, yararlı olmak, komşusunu, 

hayatı sevmek ve sevdirmek masallarda kal 
dı..

Bu masalları okursanız belki insan oldu 
ğunuzu anlayıp, bazen içiniz sızlar, nereden 
nereye gelmişiz dersiniz..

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gernlikkorfezgazetesi.com

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gernlikkorfezgazetesi.com


7 Ağustos 2006 Pazartesi KGlrfez Sayfa 4

Treyler Kooperatifi modern binasına taşındı
Seyfettin SEKERSÖZ 
Elif ESMEN

145 Nolu Sınırlı 
Sorumlu Gemlik 
Treyler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi 
kendi mülkü olan 
modern tesislerinde 
taşımacılık hizmetine 
başladı.
Kooperatifin 8. 
kuruluş yılında 
hizmete giren 
Sosyal Tesisler, 
Hizmet Binası ve 
23 dönüm arazi 
üzerine kurulu TIR 
parkının açılışına 
çok sayıda davetli 
katıldı.
Yönetim Kurulu

Başkanı İbrahim 
Onsekiz'in tanıtımını 
yaptığı yeni tesislerin 
açılışına, AKP Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, 
eski milletvekil
lerinden Yahya 
Şimşek ile Feridun 
Pehlivan, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Bursa Esnaf 
Odaları Birlik 
Başkanı Arif Tak, 
Gemlik TSO Başkanı 
Kemal Akıt ile

meclis üyesi Tevfik 
Solaksubaşı, 
BUSKİ Genel Müdürü 
I. Hakkı Çetinavcı, 
AKP ilçe Başkanı 
Enver Şahin ile İl 
Genel Meclis Üyesi 
Nurettin Avcı, Saadet 
Parti ilçe Başkanı 
Recep Aygün, MHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, Türkiye 
Taşıyıcılar 
Kooperatifleri Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ihsan Temel, İş adamı 
Recai Arslan ile çok 
sayıda davetli katıldı. 
GEMPORT girişinde 
kurulan yeni tesis
lerinde taşımacılık 
hizmetine devam 
edecek olan 
145 Nolu Treyler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi önünde 
ünlü Heykeltraş 
Tankut Oktem'in 
yaptığı ve hediye 
ettiği Çanakkale 
destanı ile
Atatürk heykelinin de 
açılışı yapıldı.
Açılışta konuşan 
Türkiye Taşıyıcılar 
Kooperatifler Birliği 
Başkan Vekili İhsan 
Temel bireysel işlet-

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

tiflere dönüştürerek, 
yapmaya çalışanları 
yürekten kutlayarak 
"Atatürk'ün dediği 
gibi çalıştık ve 
başardık. Görünmez 
kahramanlarımız 
şoförlerimizi 
kutluyorum” dedi. 
Gemlik TSO Başkanı 
Kemal Akıt Türkiye 
sıralamasında 
5. sırada olan 
kooperatife sahip 
çıkılması gerektiğini 
belirtirken, Gemlik 
sanayi şehri olma 
yolunda ilerlediğini 
söyledi.
Bursa Esnaf Odaları 
Birlik Başkanı Arif 
Tak, Türkiye'de 
hizmet için bir çivi 
bile çakılsa şükran 
duyduklarını ifade 
ederken, Bursa'nın 
Türkiye de ihracat 
yönünden 4. sırada 
olduğunu belirtti. 
Konuşmaların 
ardından Kooperatife

AKP Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, İşadamı 
Zeki Kaptan'ın 
yerine Erkân Akçı'ya 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, İşadamı 
Faruk Güzel'e 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı' 
bşret Güre, 
İşadamı Necati 
Aydın'a Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Firma Temsilcisi 
Turan Kasap'a AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Göçay İnşaat 
adına Ergün Çelik- 
ten'e MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, İşadamı 
M. Ali Uzunkaya'ya 
Türkiye Taşıyıcılar 
Kooperatifleri 
Başkan Vekili 
İhsan Temel, 
Heykeltraş Prof. 
Dr. Tankut

Öktem'e Bursa 
Esnaf Odaları 
Birlik Başkanı 
Arif Tak tarafından 
teşekkür plaketleri 
verildi.
Plaket töreninin 
ardından 145 nolu 
S.S. Gemlik Treyler 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifinin yeni 
hizmet binasının 
açılış kurdelesini 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Onsekiz 
ile Esnaf Odaları 
Birlik Başkanı Arif 
Tak ve AKP Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır 
birlikte kestiler.

t-

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3-H-110 m2 asansörlü kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. K

Önünde 115 m2 Bahçeli £
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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 S GORTA

Macide ÖZ4LP

Tel:5132474 Fax:5141021
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Kaymakamlık Kupası'nı Murat ve Tugba aldı
Seyfettin SEKERSÖZ 
2006 sezonu 
yarış programını 
başarılarla sürdüren 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcuları 
Cumartesi günü 
Kaymakamlık 
Kupası için yarıştılar. 
Kayıkhane tesisleri 
önünde başlayan 
yarışmalarda, 
tecrübelerini her 
geçen gün 
ileriye götüren 
yelkencilerimiz 
birinci olabilmek 
için uğraş verdiler. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de 
yakından izlediği 
yarışmalarda 
Optimist erkeklerde 

birinciliği Murat 
Samsun alıYken, 
kupasını Kaymakam 
Baygül verdi.
İkinciliği Cengiz Beliç 
alırken kupasını 
ilçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan verdi. 
Yarışmada erkekler 
üçüncülüğünü 
Uğur Güner 
alırken kupasını 
Abdullah Sal verdi. 
Dördüncü Haşan 
Sal'a madalyasını 
Rüştü Marmara, 
Beşinci Batuhan 
Cesur'a da 
madalyasını 
Alper Ûnalan verdi. 
Optimist kızlar 
yarışmasında ise 
birinciliği her yarışta 
olduğu gibi yine 
Tuğba Öksüz alırken, 
kupa ve madalyasını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verdi.

İkinci gelen Fulden 
Bostancı madalyasını 
Önder Cesur'dan 
alırken, üçüncü olan 
Efsun Dündar'a ise 
madalyasını 
Murat Çelik verdi. 
Yarışmalarda en 

mücadeleci sporcu 
seçilen Cengiz 
Baydar'a madalyasını 
Hande Dündar 
verirken, ikinci gelen 
İsmail Cam'a 
madalyasını Ferit 
Bostancı verdi.

Henüz bir 
yıl önce kurulan ve 
başarılarına başarılar 
katan Gemlik Yelken 
Kulübü sporcularını 
çalıştıran başarılı 
Hoca Önder Cesur, 
8-12 Ağustos tarihleri 

arasında İstanbul 
Kalamış'ta yapılacak 
olan Optimist Trofe 
Yarışmalarına 8 
sporcu ile katılacak
larını açıklarken, 
yarışmaların ardından 
uluslararası optimist 

haftası nedeniyle 
düzenlenen yarışlar 
için milli takım oluşa< 
cağını ve Gemlik 
Yelken Kulübü'nden 
bu takıma 4 sporcu
nun belli olacağını 
söyledi.
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Bingöl’de mayın 
patladı; 7 yaralı

Lübnan'a yardımlar 
devam ediyor

Raylara döşenen 
mayın patladı, 7 
demiryolu görevlisi 
yaralandı.
Bingöl'ün 
Genç ilçesinde 
tren yoluna döşenen 
mayının patlaması 
sonucu Devlet 
Demiryolları 
görevlisi 7 kişi 
yaralandı.
Bingöl'ün Genç 
ilçesi ile Suveren 
Tren İstasyonu 
arasında yer 
alan Çamlıyurt 
Mevkii'nde, terör 
örgütü PKK 

tarafından raylara 
döşenen el yapımı 
mayın, Devlet 
Demiryollan'na ait 
bakım ve onarım 
treninin çalışması 
sırasında patladı. 
Meydana gelen 
patlamada, trende 
bulunan 2 makinist, 
1 tren görevlisi ve 
4 güvenlik elemanı 
hafif şekilde 
yaralandı. 
Patlama sonucu 
1 lokomotif ile 2 
vagonda küçük 
çaplı hasar 
meydana geldi.

Fındık 
mitingi sonrası 

4 tutuklama

Fındık mitingi 
sonrası yaşanan 
olaylarla ilgili 4 kişi 
tutuklandı.
Ordu'da geçen Pazar 
günü 'Fındık Mitingi' 
sonrasında meydana 
gelen olaylarla ilgili 
olarak gözaltına 
alınan ve daha 
sonra serbest 
bırakılan 38 kişiden 
4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet 
Savcılığındaki 
ifadelerinin ardından 
nöbetçi mahkemeye 
sevk edilen 4 kişi 
tutuklanarak Ordu

Efirli Cezaevi'ne 
konuldu.
Sanıkların, "anayolu 
trafiğe kapatmak, 
kamu malına zarar 
vermek ve görevli 
memura 
mukavemet" 
suçlarından tutuk
landıkları bildirildi. 
Ordu'da geçen 
Pazar günü düzenle
nen "fındık mitingi" 
sonrası göstericiler 
Karadeniz sahil 
yolunu uzun süre 
trafiğe kapatmış ve 
bazı araçlara da 
zarar vermişti.

Türkiye'nin 
Lübnan'daki savaş
tan zarar görenlere 
yardımları sürüyor. 
Kızılay'ın 18 TIR'dan 
oluşan yaklaşık 180 
tonluk insani yardım 
malzemesi Suriye ve 
Lübnan'a ulaştı.
Yardım malzemesini 
taşıyan TIR'lardan 
13'ü Suriye-Lübnan 
sınırını geçti.
5 TIR'daki malzeme 
ise Lübnanlı mülte
cilere ulaştırılmak 
üzere Suriye 
Kızılayı'na 
teslim edildi.
Gıda ve mutfak 
malzemelerinden 

oluşan insani 
yardımın teslirhinde 
konuşan Türkiye'nin 
Şam Büyükelçisi 
Halit Çevik, bunun 
.ikinci büyük şevki 
yat olduğunu ve 
yardımların süre
ceğini bildirdi.
Suriye Kızılay'ı ' 
Başkanı Abdurrah 
man Attar da 
Türkiye'nin, 
savaşın başladığı 
günden beri 
gerek siyasi gerek 
insani açıdan 
yardımını bölgeden 
esirgemediğini, 
bundan mutluluk 
duyduklarını söyledi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

İ 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

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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Alagöz Eczanesi açıldı
Elif ESMEN 
Gemlik'in 28. 
Eczanesi 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül'ün yaptığı 
açılışla 
hizmete girdi. 
Sertaç Alagöz'e 
ait eczanenin 
açılışına eşi ile 
birlikte konuk 
olarak katılan 
aile dostları 
Orhangazi 
Kaymakamı 
Hikmet Çakmak 
ile Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
hızla büyümekte 
olan Gemlik'te 
açılan iş yer
lerinden biri olan 
Alagöz Eczane 
si’ne başarılı iş 
hayatı dilediler. 
İstiklal Caddesi 
Sağlık Ocağı 
karşısında 
hizmete giren 
Alagöz Eczanesi 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren 
28. eczane oldu.

Nüfusu hızla 
büyüyen 
Gemlik'teki 
eczanelerin yurt 
genelinde nüfus 
artışına oranla 
sayı açısından 
yüksek olduğu 
belirtildi. Bunun, 
Gemlik’in konu
mundan ve iş 
hacminin 
fazlalığından iş 
kaynaklandığı 
sanılıyor.

REGAL
PC SHOPİ

527 $ + K.D.V. 
başlayan Fiyatlarla

Burak erkekliğe 
ilk adımı attı

Berkay KARABULUT 
Geçtiğimiz pazar 
günü Umur-Hatice 
Çakır çiftinin oğulları 
Burak Çakır, yapılan 
sünnet töreniyle 
erkekliğe ilk 
adımını attı. 
Borusan'dan emekli 
olan ve şuan Doğru 
Yol Partisinin Gemlik 
İlçe sekreterliğini 
yüreten Umur Çakır 
ile, Şehit Cemal 
ilköğretim Okulu’nda 
öğretmenlik yapan 
Hatice Çakır çiftinin 
oğullarının sünnet 
törenlerine çok 
sayıda davetli katıldı.

Sünnet törenine 
Burak Çakır'ın 
dedesi Gemlik Eski 
Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, DYP İlçe 
Teşkilatı Başkanı 
Faruk Güzel, Gemlik 
ilçe meclis üyesi 
Gökhan Taylan, 
DYP İlçe teşkilatı 
yönetim kürulu 
üyeleri ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Milton Aile Çay 
Bahçesi'nde yapılan 
sünnet töreninde 
na Burak ailesiyle ve 
sevenleriyle birlikte 
bol bol dans edip 
oynadı.

N0W0X 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

^775 $ + İM 
başlayan fiyatlarla

HERKESE

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ ^2^“™

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop. 

Gemlik Lions Kulübü

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net

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

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
aiaihaii mii /tî/l lifi n Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSA

NOWOX BİLGİSAYAR

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL modem, hem (te 

ADSL aboneliği bir arada 

HEDİYE

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.gemsiad.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemlikweb.com
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Hem vatandaş hem kamu kazandı 4 kişilik ailenin enerji gideri II57.4 YTL
Milli Piyango İdaresi, 
yılın ilk 6 ayında hem 
vatandaşlara hem de 
kamuya milyonlar 
kazandırdı.
Milli Piyango idaresi 
Genel Müdürü ihya 
Balak'dan alınan 
bilgiye göre, vatan
daşlar, Ocak-Haziran 
döneminde idarenin 
şans oyunlarına 
414milyon 672 bin 
108 YTL yatırdı. 
Geçen yılın aynı 
döneminde 373 
milyon 528 bin 922 
YTL olan toplam 
hasılatta da böylece 
yüzde 11,01'lik artış 
kaydedildi.
Bu yıl şans oyunları 
için ceplerden çıkan 
paranın 227 milyon 
831 bin 278 YTL’si 
ikramiye olarak 
vatandaşa geri 
döndü, idarenin şans 
oyunlarının 6 ayda 
kamuya yaptığı katkı 
ise 309 milyon 255 
bin 478 YTL olarak 
belirlendi.
Milli Piyango İdaresi, 
ilk 6 aydaki faaliyet
leri sonucunda 122 
milyon 155 bin YTL 
net kar elde etti. 
İdare, ilk 6 aylık

dönem için Savunma 
Sanayi Destekleme 
Fonu'na 116 milyon 
47 bin 512 YTL, 
Olimpiyat Oyunları 
Fonu'na 6 milyon 107 
bin763 YTL, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na 
1 milyon 868 bin 
408 YTL, Tanıtma 
Fonu'na da 18 milyon 
684 bin 83,3 YTL 
pay aktaracak. 
Bu arada Ocak- 
Haziran döneminde 
Milli Piyango'nun 
şans oyunları içinde, 
en fazla talep artışı 
Hemen Kazan bilet
lerinde yaşandı. 
Geçen yılın ilk 6 
ayında 58 milyon 
517,9 bin YTL 
Hemen Kazan bile
tinin satıldığı ülke 

mizde, bu rakam 
2006'nın aynı döne
minde yüzde 24'lük 
artışla 72 milyon 563 
bin YTL'ye çıktı. 
Hasılat artış oranı, 
piyango biletlerinde 
yüzde 10,39, sayısal 
lotoda yüzde 9,76, 
Şans Topu'nda yüzde 
2,28, On Numara'da 
ise yüzde 15,90 
olarak hesaplandı 
Buna karşılık, piyan
go biletleri vatandaşa 
35 milyon 265 bin 
YTL, Hemen Kazan 
biletleri 47 milyon 
184 bin YTL, Sayısal 
Loto 86 milyon 720 
bin YTL, Şans Topu 
39 milyon 955 bin 
YTL, On Numara da 
18 milyon 705 bin 
YTL ikramiye 
kazandırdı.

Tüketici Hakları 
Derneği (THD) Genel 
Başkanı Turhan 
Çakar, 4 kişilik bir 
ailenin yıllık doğal- 
gaz ve elektrik 
giderini 1157,4 YTL 
olarak açıklarken, 
asgari ücretle 
geçinen bir işçinin 
maaşının yüzde 25'ni 
enerji tüketimi için 
ayırması gerektiğini 
bildirdi.
Turhan Çakar, düzen
lediği basın toplan
tısında, 4 kişilik bir 
ailenin yaşadığı 
konutlarda 1 yılda 
ortalama 1500 
metreküp doğalgaz, 
ayda 150 KWH 
elektrik tüketildiğini, 
Ankara'da 1 
metreküp doğalgazın 
fiyatının 58,161 YKr, 
1 KWH elektriğin yine 
tüm vergiler dahil 
15,843 YKr olduğunu 
belirten Çakar, gider
leri de şöyle açıkladı: 
"Bu 4 kişilik ailenin 
bir yıllık doğalgaz 
gideri 872,4 YTL, bir 
aylık doğalgaz gideri 
72,70 YTL, bir yıllık 
elektrik gideri 285 
YTL, bir aylık elektrik

gideri de 23,75 
YTL'dir.
Bir yıllık doğalgaz vd 
elektrik giderinin 
toplamı ise 1157,4 
YTL'dir.
Ücretlilerin aylık 
doğalgaz ve elektrik 
giderlerinin ücretler
ine oranı, asgari 
ücretlide yüzde 
25,4'ünü, en düşük 
işçi emeklisi gelirinin 
yüzde 19,8'ini oluştu
ruyor. 9. derecede 
çalışan memur 
gelirinin yüzde 
14,4'nün, en düşük 
maaş alan memur 
emeklisinin de 
gelirinin yüzde 
15,9'unu enerji 
giderine ayırmak 
durumunda kalıyor." 
Türkiye'de kurulu 
elektrik kapasitesinin 
yüzde 58'nin kamu
da, yüzde 42'sinin 

özel sektörde olduğu 
halde, bu yılın ilk 5 
ayında üretilen 69 
milyar 856 milyon 
kiiovatsaat (KWH) 
elektriğin yüzde 
53'ünü özel sektörün, 
yüzde 47'sini kamu 
sektörünün ürettiğini 
vurgulayan Çakar, 
bu tablonun 
tüketiciden gizlenen 
"ya al ya öde" 
anlaşmalarıyla 
özel sektörün 
ürettiğini alma 
zorunluluğunu 
doğurduğunu 
bildirdi.
Çakar, bu durumun 
kamu santrallarının. 
düşük kapasiteyle 
çalışmasına neden 
olduğunu ve 
enerji maliyetlerinin 
yükselmesine 
yol açıldığını 
belirtti.
Çakar, dünyada 
en pahalı elektriğin 
Türkiye’de 
tüketildiğine 
işaret ederek, 
elektrikte 
özelleştirme 
çalışmalarına karşı 
olduklarını 
söyledi.

VHVaillanf ulukaya dogalgaz ısı san, re», i " HÜSEYİN ULUKAYA -CÜNEYT DEMİRLİ ORTAKLIĞIGEMLİK ANA BAYİİ _

A fertma, sıcak su v o 
A kontrol cihaıtannûa 

W ÜOB B

► DOĞALGAZ 
► KOMBİ 
► KAT KALORİFERİ 
► MERKEZİ ISITMA 
► RADYATÖR 

l ► SPÜT 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

T?

5Ö

mailto:c_demirli@yahoo.com
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Avrupa'nın en ucuzu Türkiye Taşıt kredisi 
kullanımı

İsveç'te yapılan bir 
araştırma Avrupa'da 
tatil yapılacak en 
ucuz ülkenin Türkiye 
olduğunu ortaya 
koydu.
İsveç araştırma 
firmalarının son 
araştırmalarına 
göre, Türkiye, 
Avrupa'da tatil 
yapılabilecek en 
ucuz ülke. 40 popüler 
tatil bölgesinde 
turistlerin en çok 
tercih ettiği 50 
ürünün fiyatları

Hac kayıtları bugün başlıyor
Bu yıl kutsal 
topraklara gidecek 
hacı adaylarının 
kayıtlarının bugün 
başlayacağı belirtildi. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Erzincan 
Müftü Vekili Burhan 
İşleyen, Erzincan 
için bu yıl 261 
kişilik hac 
kontenjanı 
ayrıldığını 
belirterek, kayıt ' 
için geçen yıldan 
sıra bekleyen 785 
kişiye öncelik tanı
nacağını söyledi.

baz alınarak yapılan 
araştırmaya göre 
Türkiye'nin ardından

Almanya geliyor. 
Araştırmada, 
Avrupa'da tatil

Şehit ailelerinin 
haricinde ön kayıt 
kabul edilmeyeceğini 
ifade eden Müftü 
Vekili Burhan 
İşleyen, hacca 

yapılacak en 
pahalı ülke olan 
Fransa'yı tercih 
edenlerin ise 
/Türkiye'den 
34 kat daha 
fazla para ödemek 
zorunda kalacağı 
belirtiliyor. 
İtalya'da da tatil 
yapmanın pahalı 
olduğunun 
belirtildiği ankette, 
İspanya, Yunanistan, 
Portekiz ve 
Hırvatistan ise 
orta sırada yer aldı.

gidecek 261 
kişinin yine 
çekilecek kura 
sonucunda 
belirleneceğini 
açıkladı.

Erzincan'dan 
kutsal topraklara 
gidecek 261 
kişinin 157'sinin 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı 
organizasyonuyla, 
geri kalan 
104 kişinin de 
acenteler aracılığıyla 
hac görevlerini 
yerine getireceğini 
kaydeden 
Burhan İşleyen, 
kayıtların
18 Ağustos tarihinde 
sona ereceğini 
bildirdi.

yüzde 15 arttı

Bu yılın ilk 3 aylık 
döneminde taşıt 
kredisi kullanımı, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 15 
oranında arttı. 
2006 yılının ilk 
3 aylık döneminde 
97 bin 55 kişiye 
taşıt kredisi kul
landırıldı. 
2005 yılı aynı 
döneme göre, 
taşıt kredisi kul
lanımı yüzde 15 
oranında arttı. 2006 
yılının ilk 3 aylık 
döneminde, hafif 
araç pazarının da 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 9 oranında 
artması, kredili 

satış oranının art
masına neden oldu. 
Geçen yılın ilk 
çeyreğinde kredili 
satış oranı yüzde 
72 iken, bu yıl aynı 
dönemde bu oran 
yüzde 76 düzeyinde 
gerçekleşti.
2006 yılı ilk 3 aylık 
dönemde 1 milyar 
952 milyon YTL 
taşıt kredisi 
kullanımı gerçek
leşirken, geçen 
yıl bu rakam 
1 milyar 836 milyon 
YTL olmuştu.
Bu yıl kullanılan 
kredi değeri 
geçen yılın aynı 
dönemine 
göre yüzde 6 
oranında arttı.

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

EL KOYUN

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

ww.elkoyun.com ——■
www.tema.org.tr

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG)

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır.
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt.
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 44 92

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
Her türlü ahm-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

Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi 
faaliyete geçiriliyor. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı 
bünyesinde Büyük 
Mükellefler Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
kurulmasına ilişkin

Bakanlar Kurulu 
Kararı, Resmi 
Gazete'de yayımla- 

, narak, yürürlüğe 
girdi. Karar ile 
Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı İstanbul'
da hizmet verecek

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN 

TSK ELELE VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş $b. 505 0 505 TL 

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

ww.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr
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Çocukları aşırı kontrol 
etmenin zararları

Anne babalar, 
çocukları aşırı 
kontrol etmenin ne 
tür zararları 
olduğunu bilirlerse, 
onlara daha çok 
sorumluluk vermek
ten korkmayacak
lardır. İşte çocukları 
aşırı kontrol etmenin 
zararları. 
Çocuklar aşırı kont 
rolde tutulmalı mı? 
1- Aşırı kontrol 
çocukların özgüven
lerini kazanmalarını 
engeller.
2- Aşırı kontrol 
edilen çocuk devamlı 
bir kaygı ve streste 
olur.
3- Böyle çocuklar 
anneleri olmadı mı 
bir bocalama içine 
girerler.
4- Ebeveynin 
mükemmeliyetçi tavrı 
çocuğu yalana sevk 
edebilir.
5- Çocuklarda tik, 
altını ıslatma, tırnak 
yeme gibi sorunlar 
doğar.
SORUMLULUK 
VERİN
Çocuğunuzu elbette 
tehlikelerden koru
malısınız. Ama 
onların bazı hata
larını, ufak tefek yan
lışlarını görmeyin. 
Onları kendi haline 
bırakın. Bazı şeyleri 
yapabilmeyi onlara 
öğretin. Sorumluluk 
verin. Çok aşırı 
kontrol ve disiplin 
genelde anne- 
babaların çok sık 
düştüğü hatalardan 
biridir. Bu genelde 
çok titiz ve hassas 
anne-baba kişiliğinin 
olması durumunda 
karşımıza çıkar. Bazı 
anneler, çocukları 
hakkında her an ‘ne 
yapıyor, acaba bir 
problem var mı, ya 
bir şey olursa’ ve

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

buna benzer 
düşüncelerle çocuk
larını her an kontrol 
etmeye çalışmak
tadırlar.
ÖLÇÜYÜ 
KAÇIRMAYIN 
Elbette ki her anne- 
baba belli ölçülerde 
çocuğuna sahip çık
malı ve çocuğunun o 
an nasıl bir durumda 
olduğunu merak 
etmelidir. Ama bunun 
ölçüsü çok fazla 
kaçfftfrrsa ve çocuk
lar çok aşırı kontrol 
edilmeye çalışılırsa, 
böyle durumlarda 
sıkıntının asıl önemli 
bir kısmını çocuklar 
çekmektedir. ‘Acaba 
hata yapar mıyım, 
acaba annem görür 
mü, acaba bu yap
tığım için eleştirilir 
miyim’ gibi 
düşüncelerle çocuk
ların bu kontrol duru
muna reaksiyon 
olarak kaygıları daha 
da artmaktadır. 
GÖRMEZDEN GELİN 
Aşırı disiplin ve 
himaye çocukların 
ileride ayrılık kaygısı 
yaşamasına da 
neden olabilir.
Annenin kaygısı ve 
endişesi çocuğuda 
anlamsız bir şekilde 
kaygı ve sıkıntıya 
sokabilir. O nedenle 
anne-babaların 
çocuklarını belli 

ölçülerde kontrol 
etmeleri, onların bazı 
hatalarını görmezden 
gelmeleri (devam 
etme durumunda 
önlem almak şartı 
ile), onları bazı 
zamanlar kendi hal
lerine bırakmaları, 
her an nerede ne 
yapıyor düşüncesin
den vazgeçmeleri, 
onlar için aşırı kaygı 
ve endişeye 
girmemeleri, 
Çöcüğün ufak tefek 
yanlışlarını tespit 
edip çocuğun 
yüzüne vurmamaları 
uygun olur.
ÇOK ELEŞTİRMEYİN 
Anne-babalar çocuk
larını kontrol etme 
konusunda dengeyi 
iyi ayarlamaları 
gerekir. Aynı zaman
da çok kontrol edilen 
ve çok eleştirilen 
çocukların kendi 
özgüvenlerinin 
eksik kalacağını 
ve sosyal olarak 
çekingen olabilecek
lerini ve anne- 
babalarının bu aşırı 
kontrol ve istek
lerinin de onları 
strese itebileceğinin 
hiçbir zaman unutul
maması gerekir. 
Çocukların kontrol 
ve takibi onları 
bunaltmayacak ve 
kaygıya itmeyecek 
derecede olmalıdır.

KAYIP
Trabzon Maçka 

Nüfus
Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı
3 Ağustos 2006 

tarihinde 
kaybettim.

Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 
EMRAH KIRAN

Kadınlar balayında bile dayak yiyor
Aile Araştırma 
Kurumu'nun araştır
masına göre şiddete 
uğrayan kadınların 
yüzde 42.3'ü dayak, 
yüzde 40.,1’i tehdit ve 
küfür ile karşı karşıya 
kalıyor. İşte aile içi 
şiddetin profili. 
Türkiye'de şiddete 
uğrayan kadınların 
balayı ve doğum son
rası eşlerinden dayak 
yediği bildirildi. 
Eskişehir Barosu 
Kadın Hukuku Korniş 
yonu Başkan Yardım 
cısı avukat Sahra 
Mutlu Kavas, Başba 
kanlık Aile Araştırma 
Kurumu'nun yap
tırdığı bir araştırmada 
Türkiye'de ailelerin 
yüzde 34'ünde fizik
sel, yüzde 53'ünde de 
sözlü şiddetin uygu
landığının belir
lendiğini söyledi. Aile 
içerisinde kadınlara 
yönelik olarak duy
gusal, ekonomik, cin
sel, fiziksel şiddetin 
uygulandığını ifade 
eden avukat Kavas, 
“Şiddet sadece yok
sul ve eğitimsiz aile 
lerde yaşanmıyor. 
Aile içindeki şiddete 
toplumun her kesi
minde rastlanabilir. 
Ayrıca eğitimli ve yük
sek gelir düzeyindeki 
ailelerde şiddetin var
lığını saklama eğilim
inin daha çok olduğu 
görülmüştür” dedi. 
YÜZDE 80'1 ÇARESİZ 
Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu 
nun yaptığı araştırma 
larda aile içi şiddetin 
Türkiye'de yaygın 
olduğunu ortaya 
çıkardığını kaydeden 
Sahra Mutlu Kavas, 

şiddete maruz kalan 
kadınların yüzde 
80'inin yapacak bir 
şeyleri olmadıklarına 
inandıklarını söyledi. 
Kadınların sadece 
eşleri tarafından şid
dete maruz kalmadık
larını, eşlerinin yakın
larının da şiddetine 
uğradıklarını anlatan 
Kavas konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
DOĞUMDAN 
SONRA BİLE...
“Aile Dayanışma 
Vakfı'nın yaptığı bir 
araştırmada şiddete 
uğrayan kadınların 
yüzde 58'i yalnızca 
kocalarından, nişan
lılarından, erkek 
arkadaşlarından ve 
erkek kardeşlerinden 
değil, kadın akrabalar 
da dahil olmak üzere 
kocalarının ailesinden 
de aile içi şiddete 
maruz kaldıkları belir
lenmiştir. Başbakanlık 
Aile Araştırma Kuru 
mu ile Mor Çatı Kadın 
Sığınağı Vakfı'nın 
ortaklaşa yaptığı bir 
araştırmada ise şid
dete uğrayan kadın
ların yüzde 45.8'i bal
ayı döneminin sonun
da, yüzde 1.3'ü ilk 
çocuklarına hamilelik
lerinde ve yüzde 9.9'u 
da doğumdan sonra 
şiddete maruz kaldık
ları ortaya çıkmıştır. 
Şiddet gördüğünü 
söyleyen kadınların 
yüzde 35.2'si en az 4 
yıl ve daha fazla 
zamandır şiddete 
maruz kaldıklarını 
belirtmişlerdir.
Şiddete uğrayan 
kadınların yüzde 
42.3'ü dayak, yüzde 
40., 1'i tehdit ve küfür, 

yüzde 12.6'sı yarala
ma, yüzde 3.2'si 
cinsel taciz ve 
tecavüz, yüzde 1.4'ü 
eve kapatma ve yüzde 
0.4'ü de öldürülme 
tehdidi ile karşı 
karşıya kaldıkları 
anlaşılmıştır. Bu 
kadınların yüzde 
40.4'ünün evlerinde, 
çocuklara karşı da 
şiddet uygulandığı 
saptanmıştır.” 
Şiddete maruz kalan 
kadınların yasalar 
tarafından korunabile
ceklerini belirten 
avukat Sahra Mutlu 
Kavas, “4320 sayılı 
ailenin korunmasına 
dair yasa, aile üyeler
ine ailenin diğer bir 
üyesi tarafından 
şiddet uygulanması 
halinde bir takım özel 
tedbirler alınmasını 
içermektedir. Şiddete 
maruz kalan kişinin 
veya şiddeti gören 
herhangi bir kişinin 
ihbarı iie kusurlu eşin 
şiddete veya korkuya 
yönelik davranışlarda 
bulunmaması, 
müşterek evden 
uzaklaştırılması, evin 
eşyalarına zarar ver
memesi, aile bireyleri
ni iletişim vasıtalarıyla 
rahatsız etmemesi, 
varsa silah ve benzeri 
araçlarını zabıtaya 
teslim etmesi, alkollü 
veya uyuşturucu her
hangi bir madde kul
lanmış olarak konuta 
gelmemesi, şiddet 
uygulayan kişinin 
ailenin diğer birey
lerinin geçimi için 
nafaka vermesi gibi 
tedbirler hakim 
tarafından alınır” 
dedi.
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Murat Pasın; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1,’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

Domates 
güzellik 
kaynağı

Yaz aylarının 
en lezzetli 
sebzelerinden 
domatesin, aynı 
zamanda güzellik 
kaynağı olduğu 
bildirildi.
Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Erkan 
Erdal, domateste 
bulunan ve kırmızı 
rengi veren likopen 
maddesinin, bilinen 
en iyi antioksidan 
olduğunu belirterek, 
ılık domates 
maskesinin cildi 
gergin tuttuğunu 
söyledi. Erdal, 
domatesin cilt 
sağlığı açısından 
çok önemli 
olduğunu ifade 
ederek, "Domatesin 
içindeki likopen, 
yağ ve ısıyla etkisini 
artırır. Sabahları 
kahvaltıda soyulmuş 
ve zeytinyağı 
dökülmüş domates 
sağlık açısından 
çok faydalıdır" 
diye konuştu.

Erdal şunları 
söyledi:
"Salça ve ketçap da 
bol miktarda likopen 
içerir. Greyfurt, 
kuru kayısı ve 
karpuzda da likopen 
vardır ama içerdiği 
madde domates 
kadar yoğun 
değildir." 
Erdal, ciltlerinin 
güzelliğiyle ünlü 
Macar kadınlarıyla 
ilgili yapılan 
bir araştırma 
sonucunda bu 
kadınların yüzlerine 
ılık'domates 
maskesi sürdük
lerinin ortaya çık
tığını ifade ederek, 
domatesin güneşin 
altında gergin 
kalabilmesinin 
nedeninin likopen 
olduğunu ve yüze 
sürülen likopenin 
de cildi gergin 
tutacağını, 
kırışmayı 
önleyeceğini 
dile getirdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
7 Ağustos 2006 Pazartesi 

ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel : 513 56 82 GEMLİK
• • 11

iffl® * BURSA .

DERSANELERİ kültür koleji
I ihsaniye (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

■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2512 

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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AYKENT

1.

2002
>MV'

i tır
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,
AA ’ ' 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....

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile boşlar"

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr 

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ

7. SINIF
8. SINIF

SINIFLAR FİYAT
ANA SINIFI 3.300 YTL
1 .SINIF 4.000 YTL
2. SINIF 4.750 YTL
3. SINIF 4.750 YTL
4. SINIF 4.750 YTL
5. SINIF 4.750 YTL
6. SINIF 4.750 YTL

4.750 YTL
4.750 YTL

Not: Ücretlerimize Eğitim-Oğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 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

Gençali Kumsaz Halk Plajında denize giren yüzme bilmeyen öğrenci ile Fısbklı'da bir genç boğularak öldü.

55 yaşındaki İşçi Emeklisi İmdat 
Polat ve 18 yaşındaki Serpil Geyik’e 
tekerlekli sandalye hediye edildi.

Haberi sayfa 4’de
Deniz 2 kişiyi daha aldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Karayolları taşımacılığı
Cumartesi günü Sınırlı Sorumlu Trayler 

Kooperatifi’nin Serbest Bölge civarındaki 
satın aldıkları arazide yaptırdıkları tesislerin 
açılış töreni vardı.

Törende devleti temsilen kimse yoktu.
Bu dikkatimi çekti.
Belediye Başkanımız Mehmet Turgut da 

yoktu. Küçük Kumla, Büyük Kumla ve 
Kurşunlu Belediye Başkanları, Ticaret Odası 
Başkanı, Esnaf Odası, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi. 66 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi, 
Başkanları, Gemport, Gemlik Gübre 
Temsilcileri de törendeydi. Törenin ağır* 
misafiri ise işadamı Recai Aslan ile Türkiye 
Taşıyıcılar Kooperatifleri Genel Başkan 
Yardımcısı Ihsan Temel idi.

Yapılan konuşmalarda Türkiye de taşı
macılığın yüzde, 90’nın karayolu ile yapıldığı, 
bireysel araç sayısının mevcut araçların 
yüzde 83’ü kapsadığı, kalan taşımacılık içinde 
kooperatifler ve şahıs şirketlerinin yer aldığı 
belirtildi.

Araçların eski olduğu, Avrupa’nın sayı 
açısından en çok aracının Türkiye’de bulun
duğu, taşıyıcılar arasında birlik olmadığı için 
taşıma fiyatlarının ise düşük kaldığı, devletin 
bu işe hiç müdahale etmediği bildirildi.

Taşımacılıkta demiryollarının payı sadece 
yüzde 3. Bu düşündürücü.

Denizyollarının ki ise yok gibi.
Bu iş kime yarıyor sizce!

Deniz mevsiminin başlamasıyla 
boğularak ölenlerin sayısı 4’e 
yükseleli. Pazar günü Konya 
Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf 
öğrencisi Savaş Çakır(22) 
arkadaşlarının gözleri önünde 
serin sularda kayboldu.
Fıstıklı Köyü’nde ise 
Muhammet Çepni(22) adlı genç 
de girdiği denizde boğuldu.
Elif ESMEN’in haberi sayfa 3’de Savaş Çakır Muhammet Çepni

Çevre Yolu’na
Trafik kazalarının önlenmesi 
amacıyla Çevre Yolu'nda 
Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan başlatılan çalışmalar devam 
ediyor. Anayoldan servis yolları
na girecek yerlerin belirlen
mesinin ardından orta refüjde 
insanların karşıdan karşıya 
geçmeleri gereken yerler de f\ 
belirlendi. Firma yetkilileri 
orta refüjde panel çit çekme .5 
çalışmalarını sürdürüyor. 2’de

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Çevre Yolu’na
Dengeler

Türkiye’de at izi it izine karışmış durum
da..

Karışıklık ve çelişkiler diz boyu..
Ekonomik kaygılar insanlığın önüne geçti.
Değerler ayaklar altında..
Din de para..
İman da para..
İlke de para..
Saygı da para..
Sevgi de para..
Para para para...
Ülke yönetiminde olanlar beceriksiz.
Düne kadar ülkeyi yönetenler basiretsiz.
Basiretsiz beceriksizler dış etkilere açık 

kalarak toplumsal değerlerin ipini çektiler.
Ahlak çöktü..
Onur zedelendi..
Gurur bitti.
Eğitimsizlik, vurdumduymazlık, neme 

lazımcılık sarmalının anaforuna kendisini 
kaptıran toplum neredeyse eridi bitti..

Sokakta itişme kakışma..
Trafikte dalaşma..
Hortumlama..
Alavere, dalavere..
Fırsatçılık..
Neoconculuk..
Arkaya geçip puan almacıhk..
Dalmacıhk..
Milleti önüne kattı..
Itiyorda itiyor..
Millet memnun dahyorda dalıyor.
Ama.. .
Olmaz ki..
Böylede yapılmazki..
Dünyanın sonu mu geldi ?
Baksanıza Türkler esaretin girdabına 

doğru adım adım ilerliyor.
IMF’le Dünya Bankası parayı veriyor..
Türkiye’de borusunu öttürüyor..
Ne edersin..
Kendim ettim kendim buldum..

Rotaract 
gençlerden 

ikinci el kermes

Trafik kazalarının 
önlenmesi amacıyla 
Çevre Yolu'nda 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
başlatılan çalışmalar 
devam ediyor.
AK Parti ilçe 
Başkam Enver 
Şahin'in vatan
daşların istek ve 
şikayetlerini göz 
önüne alarak 
yaptığı girişimler 
sonucunda 
geçtiğimiz 
günlerde başlatılan 
çalışmalarda 
önce servis yollarının 
ayırımları yapıldı. 
Anayoldan servis 
yollarına girecek 
yerlerin belirlen
mesinin ardından 
orta refüjde insan
ların karşıdan 
karşıya geçmeleri 
gereken yerler de 
belirlendi.
Proje gereği 
yapılacak olan 
Tretuvar çalışmasın
da yürüyüş 
bandları da 
oluşturulacak.
Önceki gün
Çevre Yolu’na gelen 
ilgili firma yetkilileri 
tarafından orta 
refüje panel çit 
çekilmeye başlandı. 
Yaklaşık bir 
kilometrelik yolu 
kapsayan panel 
çit çalışması ile 
geçişler kapatılarak 
yol boyunca 
belirlenen yerlerden 
geçişler sağlanacak. 
Çevre Yolu'nda 
karşıdan karşıya 
geçişlerde daha 
önce hiçbir önlem

tepki gösteren vatan
daşlar Büyükşehir 
Belediyesi'nin

başlattığı çalışmaları 
olumlu bulduklarını 
belirtiyorlar.

alınmadığı için 
ölümlü kazaların 
yaşanmasına

Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri, 
ikinci el giyim 
kermesi düzenledi. 
Bugün saat H.oo’de 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
başlayacak 
olan ikinci 
el giyim 
kermesinden elde 
edilecek gelirler ile

yoksul çocukların 
ihtiyaçlarının 
karşılanacağını 
söyleyen Gemlik 
Rotaract Kulübü 
Dönem Başkanı 
Pelin Aslan, 
tüm Gemliklileri 
kermese davet 
etti. Aslan, bu tür 
faaliyetlerin süre
ceğini söyledi.

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

BURSU HAKİMİYET V€ 
KENT GAZETELERİNE 

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

reklamlarınız için bizi arayın

KÖRFEZ 
REKLAM

istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı, 

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95.
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Gençali Kumsa: Halk Plajında denize giren yüzme bilmeyen öğrenci ile Fıstıklı’da bir genç boğularak öldü.

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

Yazı YOR UM

Deniz 2 kişiyi daha altlı
Deniz mevsiminin başlamasıyla boğularak ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. 
Pazar günü Konya Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi Savaş 
Çakır(22) arkadaşlarının gözleri önünde serin sularda kayboldu. Fıstıklı 
Köyü’nde ise Muhammet Çepni(22) adlı genç de girdiği denizde boğuldu.
Elif ESMEN

Pazar günü 
serinlemek ve 
piknik yapmak için 
arkadaşlarıyla 
birlikte Gençali 
Kumsaz Halk Plajına 
giden Savaş Çakır 
(22) akşam saat
lerinde girdiği 
denizde boğularak 
can verdi.
Edinilen bilgiye 
göre; Pazar günü * 
saat 16.30 sıraların
da serinlemek için 
denize giren ve 
yüzme bilmediği 
öğrenilen Konya 
Beyşehir Meslek 
Yüksek Okulu ikinci 
sınıf öğrencisi . 
Savaş Çakır, bir an 
da gözden kayboldu. 
Bir süre sonra

Okullarda atamalar başladı

Elif ESMEN 
5 yılını aynı okulda 
dolduran Müdürler 
arasında başlayan 
istekli atamalar 
sonucunda 
Gemlik'te boş 
olan iki İlköğretim 
Okuluna 
Müdür atandı. 
Şehit Cemal 
Iköğretim Okulu 
Müdürü Cemal 
Kurt, Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’na 
atanırken, Borusan 
İlköğretim Okulu

Savaş Çakır Muhammet Çepni

arkadaşları tarafın
dan kaybolduğu fark 
edilen Savaş Çakır, 
vatandaşların 
yardımlarıyla aran
maya başlandı. 
Yaklaşık 3 saat 
boyunca denizde

Müdürü Mustafa 
Koreyhan 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’na atandı. 
36 yıllık eğitimci 
ve 28 yıllık yönetici 
olan Cemal Kurt, 
11 yıldan bu 
yana Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü'nü 
başarıyla 
sürdürüyordu. 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu eski 
Müdürü Emir

yapılan aramalar 
sonucunda talihsiz 
öğrencinin cesedi 
bulunarak, 
sudan çıkarıldı. 
Deniz sezonunun 
başlamasından bu 
yana üçüncü kur

Şahin'in emekliye 
ayrılmasının 
ardından boşalan 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü’ne 
isteğe bağlı 
olarak atanan 
Cemal Kurt, 
Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi Mezunu. 
Eski Müdür Ahmet 
Kafalı'nın Sivas'ın 
Zara ilçesine 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü olarak atan

banını veren 
Kumsaz sahilinde 
alınan önlem ve 
uyarılara karşın 
yaşanan boğulma 
olayı karşısında 
denize giren vatan
daşların duyarsız 
kalmaları 
dikkat çekiyor. 
İKİNCİ BOĞULMA 
FISTIKLI’DA 
Öte yandan 
Armutlu İlçesine 
bağlı Fıstıklı 
Köyünde Muhammet 
Çepni (22) 
isimli genç de 
boğularak öldü. 
Boğularak yaşamını 
yitiren Muhammet 
Çepni'nin Yalova 
İli Çiftlikköy 
Burhaniye nüfusuna 
kayıtlı olduğu 
öğrenildi.

masının ardından 
boşalan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü’ne de 
Borusan İlköğretim 
Okulu Müdürlüğü 
yapan Mustafa 
Koreyhan getirildi. 
Borusan İlköğretim 
Okulu'nun 
kuruluşundan 
bu güne kadar 
11 yıldır Okul 
Müdürlüğü 
görevini sürdüren 
Mustafa Koreyhan ise 
25 yıllık eğitimci.

GEMLİK

JHMI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

Gazete okumak!....
Aramızda ki konuşmalarda, bazen de 

yazılarda kendi kendimizi kötüler, sonra da 
acı kararımızı veririz..

“Türkler gazete ve kitap okumaz” 
Gerçekten böyle midir ?...
Benim kanım kitap okumadığımızdır..
Bunda da kitap fiyatlarının halkın cebin 

de ki paraya göre yüksek olmasıdır, bu nis
petsizlik zamanla alışkanlık haline geldi.

Fiyatı düşürülen kitapların çok satması 
bu tezimi doğrular.

Ama, Türk insanı gazete okur, satın alır, 
okur, kahvede okur, günü geçmiş gazeteyi 
bile okur...

Yerel bir gazete olmamıza rağmen 
Körfez Gazetemizin okunması, hele İnter
nette okunması biz yazarlarına gurur 
veriyor..

Internet ortamında Almanya-Amerika - 
hatta Avustralya’dan gelen e- mail (elek
tronik posta) yazıları karşısında bazen 
hayretler içinde kalıyorum..

Bunun için okurlarımıza teşekkürler..
Yaz diyorsunuz, doğruları açıkça sözünü 

esirgemeden, eveleme gevelemeden, sulan 
dırmadan yazmaya çalışıyorum.

73 yaşın verdiği ağırlıkla yazıyoruz...
Gelelim konumuza...
Türkiye’de yılda 25 bin yeni kitap yayın

lanıyor, 7 bin kitap çeviri..
Bunlar iyi rakamlar..
Satılan günlük gazete sayısı 4,5 milyon.
Pazar günleri 5,5 milyonmuş..
Şimdi karşılaştırmalara bakalım..
Yunanistan’da satılan gazete sayısı 550 

bin imiş...
Diyeceksiniz ki Yunanistan’ın nüfusu 10 

milyon. Ama oranlarsanız biz daha iyiyiz. 
Ayrıca, Yunanistan Avrupa Birliği üyesi, 
fert başına düşen geliri 16 bin dolar. (Biz de 
5 bin dolar.)

İtalya’da 5,5 - Fransa’da 8 - Ispanya’da 
5-6 milyon imiş...

Yani kısaca Almanya - Kuzey Avrupa ül 
keleri haricinde Türkiye’de gazete satışı 
çok iyi..

Başka bir araştırma “gazete alabilecek 
yaştaki nüfus” üzerine yapılmış.

Türkiye’de nüfus genç olduğu için ra 
kamlar lehimize..

Her 1000 kişiye düşen gazete satış ora 
nı; Türkiye’de 163 - Fransa’da 160, Polon 
ya’da 132 - Ispanya’da 112 -Bulgaristan’da 
92, Yunanistan da 67 imiş.

Ermenistan da 9, Arabistan’da 5 ...
Son araştırma okunma süresinde Türki 

ye 46 dakika ile birinci ülke
Belçika’dan (55 dakika) sonra ikinci..
Bu da çok iyi...
Benim ilanları bile tek tek okuyan Türk 

insanına şükran hislerimi iletmekten mut
luluk duyarım..

Sizler okuyun ki bizlere de yazma arzusu 
gelsin.

Buradaki güç karşılıklı olur..
Bence her şeyi okuyun , sonra düşünüp 

aklınızla, bilginizle bir sonuça varın.
Doğrusu da budun...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Özürlüleri sevindirdiler
55 yaşındaki İşçi Emeklisi İmdat Polat ve Serpil Geyik’e tekerlekli sandalye hediye edildi
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'te şimdiye 
kadar yaklaşık 100 
adet özürlüye 
tekerlekli sandalye 
olanağı bulan 
Tamer Sivri, 
dün iki kişiyi 
daha sevindirdi. 
Kendi imkanlarıyla 
bulduğu tekerlekli 
sandalyeyi kaza 
sonrası ayakları 
tutmayan İmdat 
Polat'a gönderen 
Sivri, onun hayır 
duasını aldı.
Kaymakamlık 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı üyesi Osman 
Fatsa'nın tespit 
ettiği Eşref Dinçer 
Mahallesi Çatal 
Sokak 9 nolu evde 
annesi ile birlikte 
oturan İmdat 
Polat, yıllar önce 
yüksek yerden 
düşmesi sonucu 
ayaklarını kullanamaz 
hale gelmişti.

55 yaşındaki İşçi 
Emeklisi olan 
imdat Polat, 
kendisine tekerlekli 
sandalye bulan

Vakıf üyesi Osman 
Fatsa ile Sandalyesi 
temin eden 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer

Sivri'ye teşekkür etti. 
Tamer Sivri, dün 
temin ettiği ikinci 
tekerlekli sandalyeyi 
ise 18 yaşında

bir genç kıza verdi. 
Hem engelli 
hem de spastik 
özürlü olan 
Serpil Geyik,

bundan sonra 
tekerlekli sandalyeye 
bindirilerek yakınları 
tarafından 
gezdirilebilecek.

r bay iiüstafa ozalp emmn I
Her Çeşit Emlak 

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

! TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE 

Manastır Dilek Sitesinde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
EskiPazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık 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

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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: 513 24 74 Fax: 5141021

I i i

TEŞEKKÜR
Gemlik Merkez Avcılık ve 

Atıcılık Kulübü'nün 6.8.2006 günü 
Umurbey Atış Poligonu nda 

düzenlediği atış müsabakalarının 
gerçekleşmesinde her türlü desteği sağlayan 

Umurbey Belediye Başkanı 
Sayın Fatih Mehmet Güler'e, 

Avcılar Kulübü Başkanı İbrahim Düşmez'e, 
Necati Karaoğlu'na, Faruk Güzel'e, 
İbrahim Çakar'a, Özbir Zeytincilik'e, 

Engin Bircan'a, Eyüp Kara ya, Sami Beki'ye, 
Mehmet Gencer'e, Paşa Ağdemir'e, 

Hakan Peker'e, Ahmet Gencer'e, 
Mutluhan Uluocak'a, Necati Çelik'e, 

Latif Çakana, Karakaş Kuyumculuk'a, 
Sezai Gençoğlu'na, Berkay Et Ticaret, 

Mustafa Değirmenci ye, Faruk Uzunlar'a, 
Nuri Hocaoğlu'na, Mehmet Çatak ve 

Melih Kazanç'a 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

AVCILAR KULUBÜ BAŞKANLIĞI 
YÖNETİMİ
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Avcılık ve 
Atıcılık İhtisas Kulübü 
ile Umurbey Avcılık 
ve İhtisas Kulüpleri 
nin ortaklaşa düzen
lediği Trap, Tek 
Kurşun, Koşar 
Domuz ve Tabanca 
atış müsabakaları 
Umurbey Atış 
Poligonu'nda yapıldı. 
Geniş bir katılım ve 
meraklı davetlinin 

izlediği atış 
mü sabakaları 
saat 10.00 da başladı. 
Akşam saat 19.00 da 
şona eren 
müsabakalar 
heyecanlı geçti.
Dört Avcılık 
Kulübünün katıldığı 
müsabakalar sonu
cunda derece alan 
avcılar şöyle: 
BAYANLAR 
TEK KURŞUN 
I.Selma Avcı

2. Aysel Doksanbir 
TABANCA
1.Necati Çelik 
2.Faruk Penlivan 
3.Zeki Çakar 
KOŞAR DOMUZ 
I.Ertuğrul Topçu 
2.Erdoğan Kara 
3.lbrahim Kıhçaslan 
SABİT TEK KURSUN 
1.Mehmet Çakar 
2.AIİ Semerciler 
3.Cavit Seyyar 
TRAP TAKIM
1.Gemlik Avcılık
Atıcılık İhtisas Kulübü 
2.Meydancık Avcılık 
Atıcılık İhtisas Kulübü 
3.Altıntaş Avcılık 
Atıcılık ihtisas Kulübü 
FERDİ
1. Ay han Kökenli 
2.Ertuğrul Topçu 
3.Sadık Erdoğmuş 
YILDIZ GENÇLER
1.Yavuz Işık 
2.Ahmet Can Bağcı 
3.Erman Çakar 
4.Necati Çelik (Torun) 
USTALAR

1. IlhanYavuz, 
2.Serdar Çakâr 
VETERYAN 
1.Yusuf Oral 
2.Necati Çelik 
3.Selahattin Dursun 
Müsabakayı 
düzenleyen 
Gemlik Avcılık ve 
Atıcılık ihtisas Kulübü 
Başkanı İsmail Hakkı 
Dursun ile Umurbey 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Düşmez, birlikte 
yaptıkları açıklamada 
müsabaka öncesi ve 
sonrasında 
kendilerine hiçbir 
yardımı esirgemeyen 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
AKP il Genel Meclis 
Üyesi Nurettin 
Avcı'ya ve Gemlik 
ile Umurbey'den 
gelen davetlilere 
teşekkür ettiler.
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Özdilek’ten 
ücretsiz göz 

taraması

Karbogaz satıldı

"önce Sağlık" slo
ganıyla yıllardır 
Bursa'da sağlık 
hizmetlerinde öncü 
olan Özel Hayat 
Hastanesi, hafta 
sonu özdilek 
Alışveriş 
Merkezi'nde ücretsiz 
göz taraması yaptı. 
Özel Hayat 
Hastanesi'nin hafta 
sonu Özdilek 
Alışveriş Merkezi'n 
de gerçekleştirdiği 
ücretsiz göz tara
ması büyük ilgi 
gördü. Özdilek'e 
gelen vatandaşlar, 
uygulamadan duy
dukları memnuniyeti 
dile getirirken, Hayat 
Hastanesi hekim
lerinden Op.Dr.
Özgür Şanlı, ücretsiz 
göz sağlığı tara
malarının devam 
edeceğini bildirdi. 
Özel Hayat 
Hastanesi'nin iki 

uzman göz doktoru 
ve en son teknolo
jinin kullanıldığı 
muayene ve ameliyat 
cihazlarıyla göz 
sağlığına hizmet 
ettiğini söyleyen 
Şanlı, "Hayat Hasta 
nesi olarak, vatan
daşlarımızı bilinçlen 
dirmek amacıyla bu 
tür sağlık taramala 
rım gerçekleştin 
yoruz. Amacımız 
göz sağlığının 
önemine dikkat 
çekmek" dedi.
Hayat Hastanesi ve 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi'nin işbir- 
liğiyle gerçekleşti 
rilen ücretsiz göz 
sağlığı taramaları 12 
Ağustos'ta Ataevler 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi'nde Ve 13 
Ağustos'ta da İnegöl 
Özdilek Alışveriş 
Merkezi'nde devam 
edecek.

Endüstriyel gaz üreti
minde dünyanın önde 
gelen şirketlerinden 
biri olan Alman 
Linde, karbondioksit 
üreticisi olan Türk 
Karbogaz'ı satın aldı. 
2004’ten bu yana 
aralıklı olarak süren 
görüşmeler sonucun
da, Karbogaz'ın 22 
yıllık ortağı olan 
Ay tem iz Ailesi ile 
Amerikan şirketi 
Praxair, hisselerinin 
tamamını Linde'ye 
devretti. Sınaî gaz 
üreten bölümlerini bir 
süre önce Baş 
köy'deki tesislerine 
taşıyan Karbogaz, 
Orhangazi'deki tesis
lerinde sadece 
lastiğe dayalı yer 
döşeme bölümünü 
bırakmıştı. 
Orhangazi'deki sınaî 
gaz tesislerinde, 
çağdaş teknoloji ve 
know-how ile en yük
sek kalitede oksijen, 
azot, argon, asetilen 
ve azot protoksit 
üreten Karbogaz 
satıldı.
Tesislerinde, yeraltı 
kaynaklarından elde 
ettikleri doğal kar
bondioksiti, sıvı kar
bondioksite 

dönüştüren Karbo 
gaz'ın bu üretim 
tesislerini besleyen 
doğal karbondioksit 
kaynakları yanı sıra, 
değişik bölgelerde 14 
doğal karbondioksit 
sahası bulunuyor. 
Satışı gerçekleşen 
Karbogaz için yetkili 
ler, önceki gün basın 
mensuplarına bilgi 
aktardı. Karbogaz'ın 
Türkiye, Ortadoğu ve 
Balkanlar'da pazar 
lideri olduğuna 
dikkati çeken Linde 
Gas İcra Kurulu 
Üyesi Rainer 
Schlicher, "Bizim 
Karbogaz'ı satın 
almamızın en büyük 
nedeni komşu 
ülkelere önemli mik
tarda endüstriyel gaz 
ihraç etmesi ve her 
yıl büyüyüp kâr 
etmesi. Bunun yanın
da Ingiliz rakibimiz 
BOC'yi de önümüzde
ki aylarda devralıp . 
büyüyeceğiz" dedi. 
Linde'nin sektörde 
gaz ve mühendislik 
ile forklift ve istif 
makineleri alanında 
faaliyet gösterdiğini 
belirten Schlicher, 
"Bugün dünyanın 55'i 
aşkın ülkesinde 1.5 

milyon müşteriye 
hizmet veriyoruz. 
Eylül 2006 sonuna 
kadar yine endüstri 
yel gazlar konusunda 
bir dünya devi olan 
Ingiliz BOC'yi 14 mil
yar dolar ödeyerek 
devralacağız.
Hedefimiz endüstriyel 
gazlar alanında 
dünyanın en büyüğü 
haline gelmek. İngiliz 
BOC'yi devralarak 
ülke sayısını 85'e 
hizmet verdiğimiz 
müşteri sayısını da 3 
milyona çıkaracağız. 
2005 yılındaki ciro
muz 9.5 milyar Euro. 
Yeni şirketlerle 
beraber 2007 yılında 
20 milyar Euro hede
fimiz bulunuyor" 
diye konuştu.
Avrupa Birliği'nin 
tüm ülkelerinde aktif 
olarak çalıştıklarına 
dikkati çeken 
Schlicher, şunları 
kaydetti: "AB 
ülkelerinin yanında 
Amerika ve Asya 
ülkeleri bizim için 
önemli pazarları oluş
turuyor. Son 50 yıl da 
ismimizi Avrupa'da 
yaydık. Bu ilk defa 
yaptığımız bir 
operasyon değil.

Coğrafi olarak geniş 
lemeye çalışıyoruz. 
Çünkü müşterilerimi 
zi takip ediyoruz. 
Bizim için şirketlerin 
sürekliliği önemli. 
Mevcut yönetim 
devam edecek. Yeni 
yatırımlar yapacağız. 
Fon aktararak şirke 
tin genişlemesine 
katkı sağlayacağız. 
Linde Türkiye'ye para 
getirmeye hazır. 
Piyasadan daha hızlı 
bir büyüme için 
çalışacağız." 
Şirketin satılmasına 
rağmen görevinin 
başında kalacağım 
açıklayan Karbogaz 
Genel Müdürü 
Hüseyin Ergün de 
"Linde, mevcut yöne
timi devam ettirmeyi 
planlıyor. Bunun 
yanında yatırım plan
larımızı destekleye
cek. Satış gerçek
leşmeden önce 20 
milyon dolarlık bir 
yatırım palanımız 
vardı. Sanıyorum 
Linde'de bu yatırıma 
destek verecek" dedi. 
Ergün, ayrıca 
Aytemiz Ailesi'nin 
bundan sonra enerji 
sektöründe büyüye
ceğini vurguladı.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ |LE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Takla atan otomobilden 
ucuz kurtuldular

Otomobilin altında kaldı
Orhangazi'de 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybettiği otomobil 
taklalar atarak karşı 
şeride geçti. 
Karşı şeritte o 
sırada seyir halinde 
araç olmaması 
büyük bir faciayı 
önlerken, otomo
bildeki 5 kişi kazayı 
küçük sıyrıklarla 
atlattı
Orhangazi'de 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
taklalar atarak 
karşı şeride geçen 
otomobildeki 
5 kişi 
ölümden döndü. 
Kaza, dün akşam 
saat 18.30 sıralarında 
Bursa-Yalova Yolu 
Karsak Kavşağı 

'Gemlik W internette 'www.gemlikkorfezgazetesi.com

yakınlarında mey
dana geldi.
Bursa'ya seyir 
halindeki Musa 
Arslan'ın kullandığı 
34 BS 2030 plakalı 
otomobil, 
şürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi üzerine 
yoldaki yağmursuyu 
kanalına düştü. 
Ardından kanalı 
aşan ve taklalar 
atan otomobil, 
karşı şeride 
geçtikten hemen 
sonra yan devrildi. 
Bu sırada karşı 
yönde seyir halinde 
araç olmaması 
büyük bir faciayı 
önlerken, hurdaya 
dönen otomobilin 
sürücüsü ve 
yanında bulunan

3'ü kadın
4 kişinin imdadına 
diğer araç sürücüleri 
yetişti. Kazayı 
küçük sıyrıklarla 
atlatan 5 kişi uzun 
süre olayın - 
şokunu atlata- 
mazken, trafik 
polisleriyle ve 
vatandaşların 
desteğiyle 
otomobil yol 
kenarına itildi. 
Otomobil daha 
sonra kurtarıcı 
yardımıyla 
otoparka çekilirken, 
trafik akışı yaklaşık 
yarım saat sonra 
normale döndü. 
Sürücü Murat 
Arslan'ın ifadesine 
başvuran polis, 
kazayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
BHA

Dikkatsiz bir şekilde 
yola fırlayan kimliği 
belirsiz şahıs, bir 
otomobilin altında 
kaldı. Ağır yaralı 
halde kaldırıldığı 
hastanede kurtarıla- 
mayan şahsın, 
yakınlarına ulaşıl
maya çalışılıyor. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
kaza, önceki 
gece saat 21.00 
sıralarında 
Sinandede Mahallesi 
Eğitim Caddesi'nde 
meydana geldi. 
İddialara göre,

Silah belinde patladı
Bursa’da
Özlüce Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, M.S. isimli 
şahıs yeni aldığı . 
silahıyla deneme 
atışı yapmak için 
boş bir araziye gittik 
Bu sırada 

henüz kimliği tespit 
edilemeyen bir 
şahıs, yolun karşısı
na geçmek istediği 
sırada, Tayfun C.(24) 
idaresindeki 
16 V 5486 plakalı 
otomobilin altında 
kaldı. Genç 
sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybettiği araç, 
park halindeki 
Cemil Ç.'ye (39) 
ait 16 CLV 52 plakalı 
otomobile de 
çârparken, ağır 
yaralı halde Şevket 
Yılmaz Devlet 

namlusunda 
mermi olan silah, 
M.S.'nin belinde 
ateş aldı. 
Sağ kasığından 
yaralanan M.S. 
kendisinin çağırdığı 
ambulansla 
hastaneye götürüldü. 

Hastanesi'ne 
kaldırılan yaya, 
doktorların tüm 
çabalarına karşın 
kurtarılamadı. 
Üzerinden kimlik 
belgesi çıkmayan 
şahsın, kim 
olduğunun 
belirlenmesi 
için polis araştırma 
başlattı.
Bu arada otomobil 
sürücüsü Tayfun 
C., Yıldırım Polis 
Merkezi ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtilen 
M.S.'nin hastaneden 
taburcu edildiği 
bildirildi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

NOIMOK 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

S27 $ + K.D.V. 
boşlayan fiyatlarla

►775 MM
boşlayan fiyatlarla

HERKESE
REGA13600 DîvX’ll 

DVD OYNATICI

REGAL 37 EKRAN 
TELEIEKTÎV _■_ _ _ _ _ _

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik

Gemlik Lions Kulübü

www.tsaytasinsaat.net 
www.atamert-iotel.com
www.gemsiacl.org 
www.tatcan.com 
www.gemliktirkoop.com 
www.gemlikllons.com

ADSL ABONELİK PAKETİ

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
AIAA11IAA» RH AAI/A awa va Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR HEDİYE!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:isim@firmaniz.com
http://www.tsaytasinsaat.net
http://www.atamert-iotel.comwww.gemsiacl.org
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemlikllons.com
http://www.gemlikweb.com
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Kaçak ve klonlu cepler 
ayıplı mal sayılacak

Telekomünikasyon 
Kurumu, kaçak ve 
elektronik kimlik bil* 
gisi klonlanmış ciha
zların 'Ayıplı Mal* 
olarak değerlendirile
ceğini belirterek, 
tüketicilerin bu ürünü 
aldıkları yere iade ya 
da ayıpsızıyla 
değiştirme hakkına 
sahip olduklarını 
bildirdi 
Telekomünikasyon 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre 
kurum, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'na 
bir yazı göndererek, 
kaçak ve klonlanmış 
cihazların kul
lanımının yasaklan
mış olması nedeniyle 
5392 sayılı kanun 
gereği yapılan uygu
lamada, yasal 
olmayan bu cihazları 
satanların tüketiciyi 
muhatap almayarak 
tüketici mağ
duriyetine yol açtık
larının öğrenildiğine 
ve bu nedenle kaçak 
ve klon olduğu belir
lenen cihazların 
'Ayıplı Mal' olarak 

değerlendirilmesi 
gerektiğine ilişkin 
görüş bildirdi. Bunun 
üzerine Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması 
Genel Müdürlüğü, 
kaçak ve klon ciha
zların kullanımının 
mümkün olmadığın
dan dolayı hukuki 
anlamda bir ayıp söz 
konusu olduğunu 
belirterek, kaçak ve 
klon cihazların 'Ayıplı 
Mal' olarak değer
lendirilmesi ve tüketi
cilerin 4077 sayılı 
Tüketicinin 
Korunması Hakkında 
Kanunun 4'üncü 
maddesinde düzenle
nen seçimlik hak
larından faydalan
ması gerektiği 
görüşünü 
Telekomünikasyon 
Kurumu'na iletti. 
Buna göre, tüketici 
kaçak ya da klonlan
mış bir cep telefonu 
aldığında, malın tesli- 
mi tarihinden itibaren 
30 gün içerisinde 
ürünün ayıplı

olduğunu tüketiciye 
bildirmek zorunda. 
Tüketici bu durumda, 
bedel iadesini de 
içeren sözleşmeden 
dönme, malın ayıpsız 
misliyle değiştirilme
si veya ayıp oranında 
bedel indirimi ya da 
ücretsiz onarım 
isteme haklarına 
sahip. Satıcı, 
tüketicinin tercih 
ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlü. 
Tüketici bu seçimlik 
haklarından biriyle 
birlikte ayıplı malın 
neden olduğu ölüm 
ve/veya yaralanmaya 
yol açan ve/veya kul
lanımdaki diğer mal
larda zarara neden 
olan hallerde 
imalatçı-üreticiden 
tazminat isteme 
hakkına da sahip. Bu 
çerçevede, kaçak ve 
klon cihaz sahibi 
tüketiciler, öncelikle 
cihazı satın aldıkları 
yerlere başvurarak 
4077 sayılı kanun 
doğrultusunda 
seçimlik haklarını 
kullanabilecek

Yabancıya mülkte model arayışı
Yabancılara mülk 
satışında Ispanya 
modelinin Türkiye'de 
uygulanması 
üzerinde duruluyor. 
Türkiye'de bugüne 
kadar 62 bin 486 
yabancı, 57 bin 472 
adet taşınmaz satın 
aldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla 
Koç ile birlikte 28-30 
Temmuz tarihleri ara 
sında yaptığı ispanya 
gezisi sırasında, 
yabancılara mülk 
satışı konusunda 
inceleme ve 
temaslarda bulundu. 
Madrid ve Malağa 
kentlerini kapsayan 
seyahat sırasında, 
yabancıların büyük 
ilgisini çeken 
Ispanya'nın, taşın
maz satışında nasıl 
bir model uyguladığı 
ve ikinci konutların 
nasıl değerlendiril 
diği mercek altına 
alındı. İncelemelerde, 
İspanyolların 
yabancılara bugüne 
kadar 1 milyon konut 
sattıkları, ortalama

konut bedelinin de 
178 bin avro dolayın
da olduğu öğrenildi. 
Ispanya'nın bu şe 
kilde yabancılara 
yönelik ikinci konut 
satışından 178 milyar 
avro gelir elde ettiği 
belirtildi. Ispanya'da 
özel sektör kanalıyla 
gerçekleştirilen 
yabancılara satışta, 
büyük bölümü yazlık 
niteliğindeki 
konutlar, daha proje 
aşamasında elden 
çıkarılıyor. Bu işi 
üstlenen firmalar, 
Almanya, İngiltere, 
Fransa, Hollanda gibi 
ülkelerde projelerine 
ilişkin site maketleri 
ile edinilecek konu
tun gerçek ölçüt
lerinde kurulan 
konut maketlerini 
sergiliyor.
Proje safhasındaki 

satışın ardından, 
gelen kaynak ile 
inşaatlar hemen 
bitirilerek, konutlar 
sahiplerine teslim 
ediliyor. Ispanya 
modelinde söz 
konusu sitelerin 
kurulduğu bölgenin 
çevre düzenlemesi 
ile köprü, alt ve üst 
geçit gibi altyapı 
yatırımları da yapımcı 
firma tarafından 
gerçekleştiriliyor. 
Sitenin işletmesi ise 
yine aynı ya da 
başka bir firma 
tarafından üstlenili 
yor. İncelemeler 
sırasında Ispanya'nın 
golf alanlarında 
villalar inşa 
edilerek, 
bunların kendi 
vatandaşları ya da 
yabancılara 1 ile 3 
milyon dolar arasın
da bedelle satıldığı 
da gözlendi.
Maliye Bakanı 
Unakıtan, İspanya 
modelinin Türkiye'de 
de uygulamaya 
konulması konusun
da bürokratlardan bir 
çalışma yapmalarını 
istedi.

cazip fiyatlarla

Türkiye’nin SOpermartalar'mnen bnyız,

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

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

bahar çiçek açtı
Ağustos sonuna kadar
: L80 YTl olarak sabitledİkL»

444 2 288

İntanı Ib

Peşin 
fiyatına

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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İHALE İLANI

HABER

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI 

BURSA
ALTLIK SAP (ÇELTİK SAPI) alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2006 / 99574
1. idarenin

Türk müteahhitler
a) adresi
b) telefon faks no
cj elektronik posta adresi (varsa): - 
2. İhale konusu malın

: Dikkaldırım Cad. 16070 Çekirge*Osmangazi-BURSA 
: 0 224 232 21 50 Fax : 0.224 233 06 43

rekora koşuyor
a) niteliği, türü, ve miktarı 
b) Teslim yerleri

c) Teslim (tarihi/tarihleri)
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: Teknik Şartnamesine göre; 100.000 Kg. Altlık sap (çeltik sapı)
: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 

Gemlik/BURSA
: Sözleşmenin tebliğine müteakip 15 (onbeş) takvim günüdür.

: MSB. BURSA İç Ted. Blg. Bşk.lığı 1 Nolu İhale Salonu
: 17/08/2006 -10.oo

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler.

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

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

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 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 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4.4734 sayılı kamu ihale kanununun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli, vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyan

namesi.
4.1.9. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olduklarına dair nüfus cüzdanı suretlerini tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunacaklardır.
4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.13. İsteklinin ortak girişim halinde (4.1.2) (4.1.3) (4.1.4) (4.1.11.) ve (4.1.12) de yer alan belgelerin 

her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı.teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanı MŞB BURSA İÇ Tedarik Bölge Başkanlığı adresinde görülebilir ve 20.oo YTL 

karşılığı MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı İlan Memurluğu adresinden temin edilebilir. Iha 
leye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
. 7. Teklifler 17/08/2006 tarihi saat 10.oo’a kadar MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu 
İhale Kom. Bşk. lığı adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar
Tüzel kişiliklerde şirketi temsile yetkili kişi/kişiler ve şirketin % 51 hissesine sahip ortak/ortaklar, 

T.C. Kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını ihale komisyonuna sunacaklardır. B - 3700

Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen'in 
verdiği bilgilere göre 
yurtdışı müteahhitlik 
sektörünün 2006 
yılının ocak-temmuz 
döneminde 6,7 mil
yar dolarlık proje 
üstlendi. Türk 
müteahhitlerin 
karnesi şöyle: 
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
yurtdışı müteahhitlik 
sektörünün 2006 
yılının ocak-temmuz 
döneminde (7 ayın
da), 6,7 milyar dolar
lık proje üstlendiğini 
bildirdi. Devlet 
Bakanı Tüzmen, 
yaptığı açıklamada, 
yurtdışı müteahhitlik 
sektörünün başarılı 
çalışmalarına bu yıl 
da devam ettiğini 
belirterek, yurtdışı 
müteahhitlik sek
törünün 2005 yılında 
9,3 milyar dolarlık 
proje üstlendiğini, 
2006 yılı başında 
sektör için 12 milyar 
dolarlık hedef belir
lendiğini hatırlattı. 
Tüzmen, "Ocak- 
Temmuz arasında 
müteahhitlerimizin 
yurtdışında göster
dikleri performans 
12 milyar dolarlık 
hedefe ulaşacağımızı 
gösteriyor. 2006'nın 
ilk 7 ayında müteah
hitlerimizin 
üstlendiği proje 
tutarı 6,7 milyar 
dolara ulaşmış

durumda" dedi. 
ÜSTLENİLEN 
PROJELERİN 
YÜZDE 50'Sİ 
PETROL ÜRETEN 
ÜLKELERDE 
Türk müteahhit
lerinin üstlendiği 
projelerin yüzde 
50'sinden fazlasının 
Ortadoğu bölgesin
deki petrol üreticisi 
ülkelerde olduğunu 
ifade eden Bakan 
Tüzmen, şunları 
söyledi: "Biz petrol 
fiyatları yükselirken 
bu durumu fırsata 
dönüştürmek için 
çalışmalarımızı 
yapmıştık. 
Geldiğimiz nokta 
ne kadar doğru 
hareket ettiğimizi 
gösteriyor. 
Müteahhitlerimizin 
ilk 7 ayda yurtdışın- 
da aldığı işlerinin 3 
milyar 384 milyon 
dolarlık kısmı (yüzde 
50'den fazla) petrol 
üreticisi Ortadoğu 
ülkelerinde, 
1 milyar 585 milyon 
dolarlık kısmı 
(yüzde 23,5) 
Afrika ülkelerinde, 
1 milyar 538 milyon 
dolarlık kısmı 
(yüzde 23) BDT 
ülkelerinde, 
109 milyon dolarlık 
kısmı Avrupa 
ülkelerinde, 99 
milyon dolarlık kısmı 
Asya, 40 milyon 
dolarlık kısmı da 
diğer ülkelerdedir."

Cari açık 2.5 milyar dolar oldu
Merkez Bankası, 
2006 yılı Haziran 
ayında cari açığın, 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 14,8 
artışla 2,5 milyar 
dolar olarak 
gerçekleştiğini 
açıkladı
Merkez Bankası'nın 
Ocak-Haziran dönemi 
ödemeler Dengesi 
Gelişmeleri Raporuna 
göre, cari açıkta en 
büyük paya sahip 
olan dış ticaret açığı, 
ödemeler dengesi 
tablosunda yer aldığı

şekliyle, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 4,2 oranında

artarak 3 milyar 
144 milyon dolara 
ulaştı.

Haziran ayı tahmini 
net turizm gelirleri', 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 1 
oranında azalarak 
1 milyar 224 milyon 
dolar oldu.
Böylece, 2005 yılı 
Ocak-Haziran döne
minde 13 milyar 194 
milyon dolar olarak 
gerçekleşen cari 
işlemler açığı, 2006 
yılının aynı döne
minde yüzde 41,4 
artışla 18 milyar 655 
milyon dolara ulaştı.

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG) 

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır. 
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt. 
C/Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 44 92

.................... "■ ~ 'T”, ' ; ~~~~

'Gemlik Körfez' internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Çocuklara etkili masal 
anlatmanın püf noktaları

Ne televizyondaki 
çizgi film saltanatı, 
ne sinema filmlerinin 
büyüsü çocukları 
masal dinlemekten 
alıkoyuyor, çocuklar 
hala büyüklerden 
masal dinlemek 
istiyorlar. Ama artık 
büyükler masal 
anlatma işini eskiler 
gibi beceremiyorlar... 
Masal anlatırken ve 
okurken nelere 
dikkat edilmeli?
* Anne ve babaya 
düşen en önemli 
görev masalı sabırla 
okumak ya da anlat
maktır. Çocuğunuz 
aynı masalı beş kere 
istediyse beş kere 
okumak zorun
dasınız.
* Şiddet içeren 
kitapları okumayın.

* Kitaptaki resimler 
üzerine konuşun; 
ama ilk önce 
çocuğunuzun fikrini 
alın.
* Mimiklerinizi canlı 
tutun. Bir tiyatro 
sanatçısı gibi 
davranmanız gerek
miyor elbette; ama 
en azından el kol 
hareketleriyle canlılık 
kazandırabilirsiniz.
* Masalı her gün oku
mayı alışkanlık 
haline getirin.
* Masalı, kapıyı 
açmak, yemeğin 
altını kapatmak için 
kestiğinizde ve say
fayı çevirirken 
çocuğunuzu “Ay! 
Bakalım neler 
olmuş?” şeklinde 
cümleler kurarak

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

meraklandırın.
* Masalı çocuğunuz 
oyun oynamaktan 
yorulduğu zamanlar
da okumak daha iyi 
netice verir.
* Çocuğunuzun 
okuduğunuz masal 
üzerinde düşünmesi
ni sağlayın. 
Sorularınıza cevap 
verirken ne demek 
istediğini tam olarak 
anlatamıyorsa bile 
sakın “ne dediğini 
hiç anlamadım” gibi 
bir cümle kurmayın. 
Başınızla onu onay-' 
layın ve masalın ana 
fikrini anlatın.
* Çocuğunuzun bir 
kitabı okumasını 
istiyorsanız, asla 
emretmeyin. “Şöyle 
bir kitap okudum. 
Çok güzeldi. Senin 
de okumanı ister
dim.” deyip kitabı 
çocuğunuzun odası
na bırakın ve çıkın. 
Emin olun ki 
çocuğunuz o kitabı 
okuyacaktır.

Hatay Antakya Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanım ve ehliyetimi, Öğretmen Kimlik 
Kartımı, Askeri Tesisleri Günübirlik Giriş Kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
GÜRHAN TACİRLİOĞLU

* Kitap okuma saat
lerini kendiniz için de 
bir zevk haline 
getirin. Yerlere min
derler koyun, meyve 
tabakları hazırlayın 
ve çocuklarla aynı 
hizada oturmaya 
dikkat edin.
* Masal kahramanını 
tarif ederken “aynı 
senin gibi” ya da 
“teyzene çok 
benziyor” gibi cüm
leler kullanırsanız 
çocuğunuzun hayal 
gücünü sınırlamış 
olursunuz.
* Bütün enerjinizle 
orada olun. Çocuklar 
sizin masalı sıkılarak 
anlattığınızı anında 
fark ederler. 
Çocuğunuz uyumak 
üzereyse yumuşak, 
hareketliyse canlı bir 
ses tonu kullanın. 
Kelimeleri ne çok 
yayın ne de çok 
hızlı okuyun. 
Çocüğunuzun algıla
ma düzeyini kontrol 
edin.

KAYIP
Bursa 

Nilüfer Trafik 
Şube 

Müdürlüğünden 
aldığım 

ehliyetimi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
SERTAÇ 
ALAGÖZ

Çocukları suçlulardan koruma yollan
Emniyet, anne 
babaların çocukları 
için alacak bir dizi 
tedbiri açıkladı. 
Çocukların hırsızlar
dan, kötü niyetli 
kişilirden ve 
sapıklardan korun
ması için anne 
babalara emniyetin 
yaptığı tavsiyeler: 
Çocuklara ev 
anahtarının verilmesi 
gerektiğinde anahtar
lığın üzerinde adres 
ve ismin belirten bir 
işaret bulunmamasını 
tavsiye eden polis 
uyarıyor: "Okul önce
si çocuklarınızın ev 
dışında yalnız başları
na dolaşmalarına ve 
nezaret edilemeyecek 
yerlerde oynamalarına 
(özellikle kalorifer 
daireleri, bodrumlar, 
inşaat vb.) izin 
vermeyin." 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün resmi 
internet sitesinde 
yapılan açıklamada, 
özellikle yaz aylarında 
çocukların uyması 
gereken konulara 
dikkat çekiliyor. 
Açıklamada şu 
tavsiyelerde 
bulunuluyor: 
"Yabancıların yakınlık 
göstermesi ve hediye

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.coin

vermelerini kabul 
etmemelerini, bu gibi 
girişimlerde bulunan
ları veya kendilerini 
rahatsız edenleri 
hemen en yakın 
güvenlik görevlisine 
söylemelerini ve size 
de mümkün olduğu 
kadar çabuk haber 
vermelerini isteyin. 
Evden dışarı çıktık
larında, nerede ve 
kiminle birlikte olduk
larını size her 
seferinde söylemeleri
ni öğütleyin.
Çocuklarınız dışarı 
çıktığında üzerlerinde 
fazla miktarda para ve 
kıymetli eşya bulun
mamasına dikkat 
edin. Çocuklarınızı

mahalledeki oyun 
alanlarında bile olsa 
mutlaka gözaltında 
bulundurun. Çocuk
ların oynadıkları 
bölgede alışılmamış 
şekilde ve sıklıkta 
dolaşan şahıs ve/veya 
araçları gerektiğinde 
en yakın güvenlik 
kuvvetleri birimlerine 
bildirin.
Mümkün olduğunda 
kişilerin eşkâllerini ve 
araçların plaka 
numaraları ile 
markalarını ve renk
lerini tespit etmeye 
çalışın. Çocuklarınızı 
tanımadıkları kişilerin 
araçlarına bin
memeleri konusunda 
uyarın.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Anne sütü doğal 
ağrı kesici

Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalık 
lan Ana bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Türkan Patıroğlu, 
anne sütünün doğal 
bir ağrı kesici 
olduğunu, aşı son
rası bebeği emzir
menin aşının verdiği 
ağrıyı unutturacağını 
belirtti.
Patıroğlu, her bebek 
için en ideal besinin 
kendi annesinin sütü 
olduğunu, yaşamın 
ilk 6 ayı başka ek bir 
gıdaya gerek 
olmadığını söyledi. 
Anne sütü alan 
bebeğe D vitaminin
den başka bir şey 
verilmemesi gerek
tiğini ifade eden 
Patıroğlu, şunları 
anlattı: 
"Annenin ilk sütü 
olan 'kolostrum* 
bebeğin ilk aşısıdır. 
Süregelen adetlerin 
aksine ilk süt her 
bebeğe mutlaka ver
ilmelidir. Normal 
doğum yapan her 
annede, doğumdan 
hemen sonra 
bebeğin çıplak

olarak annenin 
memeleri üzerine 
yatırılması, anne- 
bebek ilişkisinin 
hemen başlamasına, 
bebeğin huzurlu 
olmasına, emme 
başlayınca sütün 
daha erken ve bol 
gelmesine neden 
olur." 
Patıroğlu, anne 
sütünde bulunan 
maddelerin bebeğin 
enfeksiyonlara karşı 
daha etkili korun
masına yardımcı 
olduğunu ve 
bebeğin bağışıklık 
sisteminin gelişimini 
hızlandırdığını 
belirtti.
Anne sütünün bebek 
için doğal bir ağrı 
kesici olduğunu 
anlatan Patıroğlu, 
anne sütünde 
"endorfin" adı 
verilen maddelerin 
bulunduğunu söyle
di. Patıroğlu, morfin 
benzeri bu doğal 
maddelerin sakin
leştirici etkileri 
yanında ağrı dindiri- 
ci özelliklere de 
sahip olduklarını 
belirtti.

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ağustos 2006 Salı 
ONUR ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 17 

Tel: (0.224) 513 73 94

KÜLTÜR BURSA
DERSANELERİ kültür koleji
I İhsaniye (OKS): 249 79 79 - Sarıtaş (OKS): 2231515

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 : 2513 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstikial 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... 
(IZHY'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
ModtRN VE ESTETİk TASARIMI, EN kİJÇÜk AyRINTISINCİA biİE kEN(lİNİ ÇÖSTEREN 

lulİTElİ MaIzEMESİ, EkoNOMİk FİyATI VE TAksİT AVANTAjlARiyİA, 
EvlER UZAY MANZARASINA kAVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA 

Orhangazi Cad. No: 82./ 8 Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79



a ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
2002 'İyi bir gelecek Aykent iie boşlar"

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

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

-g YILI ÜCRETLERİMİZ

AYKENT

i. İmMiSİ r w & «mKI

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

OKUL1 MUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞ RÜiĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
AAntkiAiı ti 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.... _________

7. SINIF
8. SINIF

4.750 YTL
4.750 YTL

Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
9 Ağustos 2006 Çarşamba 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

Hasanağa ve Karacaali kamplarını gezen heyet, okul için Karacaali Kampını beğendi

Karacaali Kampı Futbol Okulu oluyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Karacaali’ye Futbol Okulu..
Milli Eğitim Bakanlığı ile Futbol 

Federasyonu’nun • uygulamak istediği 
“Anadolu Yıldızları” projesi* ile Anadolu’daki 
gençler arasından futbol -yıldızı yetiştirmek 
için okullar'açılmasi projesi hayata geçiriliyor.

* Dün, bu konuda yer seçimi için Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Futbol Federasyonu tarafından 
oluşturulan komisyon üyeleri Gemlik’te idi.

özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 
satışa çıkarılan Gemlik Hasanağa ve 
Karacaali Kamplarında inceleme yaptılar.

İnceleme sonunda Karacaali Kampı, beğe
nildi.

Tesisler hakkında Kamp Müdürü Akif 
Alan’dan bilgiler alındı. Futbol sahası ve 
öğretmen ile çalışanların kalacakları konut 
sorunları muhtar ile görüşüldü.

Karacaali Muhtarı İbrahim Mert, köylerine 
böyle bir okulun kazandırılması için her türlü 
destek sözü verdi.

Futbol Federasyonu Baş Danışmanı 
Gündüz Tekin -Onay, okulun açılmasıyla 3 
yılda 250 öğrencinin mezun olabileceğini 
söyledi.

Karacaali kampı beğenildi.
Kampları satmak yerine böylesine güzel ve 

topluma yönelik projelerle değerlendirmek 
daha iyi değil mi? ;

Aynı konuda Hasanağa Kampı da Gemlikli 
gençlere kazandırılmalı.

Huzurevi yapılacak boş yer kalmadı mı?

“Anadolu yıldızları” projesi için Gemlik’e gelen komisyon üyeleri, Karacaali 
Gençlik ve İzcilik Kampı’nı uygun buldu. Futbol Okulu’nun Karacaali 
Köyü’nde açılması kararı, İstanbul’da yapılacak toplantıda belli olacak. 3’de
Türkiye’ye yıldız 
futbolcular kazan 
dırmak amacıyla 
açılacak olan 
Futbol Okullarının 
yerlerinin belirlen
mesi için kurulan 
komisyon, dün 
Gemlik’te iki kampta 
da inceleme yaptı. 
Karacaali Kampı’nı 
uygun bulan korniş 
yon üyelerine Köy 
Muhtarı İbrahim 
Mert, destek sözü 
verdi. Seyfettin

ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Dogalgaz meşalesi Umurbey’de yanacak
Bir süre önce GEMDAŞ 
tarafından Umurbey’de 
başlatılan doğ alg az 
şebeke döşeme çalış
maları tamamlanarak, 
beldeye gaz verilmesine 
bu akşam başlanacak. 
Umurbey Belediye

Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, saat 21.oo’de 
belde meydanında 
düzenlenecek olan 
törenden sonra, 
doğalgazın beldeye 
verileceğini ve meydan
da meşalenin yakıla

cağını söyledi. 
GEMDAŞ yetkilileri 
ise, Umurbey’de 
abone olanlara gaz 
bağlantı kutularını 
koyduktan sonra 
çalışmaları 
bitireceklerini söyledi.

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

İnsan olmak...
Bugünlerde en çok her geçen gün insan

lıktan uzaklaşıldığı tartışılıyor.
Savaşlar...
Ölümler...
Silahlanma..
Sonuç olarak;
insan da insanlık da yok oluyor.
Bu aşamada sorgulanması gereken;
Nedir insan olmak?
Öncelikle toplumsal değerlere saygılı 

olmak demektir..
Özgür olmak demek..
İnsan olmak vicdanı özgür kuşaklar 

yetiştirmek; bu kuşaklar içinde yer ala
bilmektir.

insan olmak çağını anlamak, çağının 
gerisinde kalmamak, geçmişle bugünün 
doğru sentezini yapabilmek, geleceği bugün
den görebilmek, sözcüğün tam anlamıyla 
uygar olabilmektir.

insan olmak onurlu olmak, kendi onuru 
kadar başka insanların da onuruna saygı 
göstermektir.

İnsan olmak bilimi, sanatı yaşamın en 
gerçek yol göstericisi olarak benimsemek; 
güzeli ve doğruyu nerede olursa olsun göre
bilmek, ondan yararlanabilmektir.

Bilim ve sanatın bulgularından, ürettik
lerinden uzak kalan insanlar ne yaşamın ne 
kendilerinin farkındadırlar.

Yeni bir düşünceden, buluştan yararla 
nabilmek bir meziyettir.

Ne var ki, bu beceri insan olmaya yetmez.
Birey ve toplum olarak üretilenlerden 

yararlanabilme becerisi göstermenin yanında 
bilimden sanata, tıptan spora, tarımdan 
modaya, madencilikten çöp toplamaya değin 
her alanda düşünce, bilgi, nesne üretmek de 
gerekir.

Kim olursa olsun her insanın mutlaka 
kendine ve insana yararlı olacak üretebile
ceği bir şeyler vardır.

İnsan olmak yoksunluğun, yoksulluğun, 
felaketlerin nedeni ya da sorumlusu olarak 
doğa üstü güçleri görmemek, göstermemek
tir.

insan olmak dünyanın barış içinde yaşa
masını ilke edinmek, özgürlük uğruna 
yapılan savaşlar dışındaki tüm savaşları 
cinayet olarak kabul etmektir.

insan olmak görevine kendi inançlarını 
karıştırmamak, başka din, cinsiyet, dil ve ırk
tan olanlara saygı göstermek; laik olmak 
demektir.

İnsan olmak bilimsel, kuşkucu olmak; her 
konuda daha doğru olanı bulmak için sürekli 
çaba harcamaktır.

İnsan olmak mevkiyi kendi çıkarları için 
değil, demokrasinin özü olan katılımlı yöneti
mi gerçekleştirmek; topluma yararlı olmak 
için kullanmak demektir.

İnsana ve doğaya karşı sorumluluğunu 
bilmeyen; yaşama sevinci taşımayan kişi, 
doğayı, insanı, kendini yok etmekten çekin
mez.

insana, doğaya, kendine karşı sorumluluk 
taşımak; yaşamayı sevmek; sevinçleri 
olduğu kadar acıyı da paylaşmaktır insan 
olmak.

İnsan olmak, "değer bilir" olmak, insanlık 
için yapılanları unutmamak demektir.

İçinde bulunduğumuz koşullar ve 
yaşananlar “insan" olmanın gerekliliğini bir 
kez daha net olarak vurguluyor.

Dikkatsizlik ölümüne
Seyfettin SEKERSÖZ

Bir evin dış cephesi 
ni boyarken kul
landığı fırçanın 
demir sapı 
elektrik kablolarına 
değen boyacı 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Abdurrahman 
Karakaplan (36) 
isimli boyacı 
önceki gün 
saat 15.40 
sıralarında 
Hamidiye Mahallesi 
Çevre Yolu İtfaiye 
Karşısında 
Nafiz Aydın'a ait 
evin ikinci kat 
balkonundan dış 
cephesini 
boyadığı sırada 
kullandığı 3.5-4 
metre uzunluğunda
ki fırçanın demir 
olan sapının evin 

neden oldu

yanından geçen 
elektrik direğinin 
kablolarına
çarpması sonucu

elektrik akımına 
tutuldu.
Ev sahibi Nafiz 
Aydın ile çevrede

6 bin YTL'lik ziynet çalındı
Seyfettin SEKERSÖZ

Balıkpazarı 
Mahallesinde bir 
eve giren kimliği 
meçhul kişi yada 
kişiler değerli 
ziynetleri çalarak 
kayıplara karıştılar. 
Edinilen 
bilgiye göre, 
H.N. isimli şahsın 
evde olmadığı bir 
zamanda içeri giren

hırsızlar elbise 
dolabında bir 
çantanın içinde 
olduğu ileri sürülen 
4 adet çifte burma 
22 ayar bilezik, 
2 adet 22 ayar 
altın bilezik, 
1 adet taşlı kare 
yüzük, 2 adet 
pırlanta yüzük, 
üzerinde
250 YTL değerinde 
altın kilit bulunan

KONGRE İLANI
Gemlik Ziraat Odası’nın Kurucular Genel Kurulu 

15/08/2006 tarihinde Esnaf ve Sanatkarlar 
Salonu’nda saat 11.oo’de aşağıdaki yazılı gündem
le toplanarak yargı gözetiminde meclis üyelerini 
seçecek ve aynı gün meclise seçilen üyeler, kendi 
aralarında toplanarak yine yargı gözetiminde 
meclis üyeleri arasında yönetim kurulu üyelerini 
seçecektir.

Anılan tarihte çoğunluk sağlanmadığı taktirde 
genel kurul 22/08/2006 tarihinde aynı yer ve aynı 
gündemle çoğunluk aranmaksızın toplancktır.

Kurucu üyelere duyurulur.
Kurucular Kurulu Başkanı 

GÜNDEM : Ali ÇELİK
1- Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Başkanlık Divanı seçimi
4- Sorunların görüşülmesi
5- Dilekler ve temenniler
6- Seçim B - 

bulunanların 
yardım etmek 
istedikleri 
talihsiz boyacının 
olay yerinde 
yaşamını yitirdiği 
anlaşılırken, 
olay polise 
haber verildi. 
Erzurum Tortum 
nüfusuna kayıtlı 
olan evli 
2 çocuk babası 
Abdurrahman 
Karakaplan'ın 
eşi ve çocuklarının 
da memleketlerinde 
olduğu öğrenildi. 
Muammer Ağım 
Sahil Devlet 
Hastanesi 
morguna 
kaldırılan talihsiz 
boyacının ölümü 
hakkında 
Cumhuriyet 
Savcılığı soruştur
ması sürüyor.

bir adet inci kolye, 
1 adet 14 ayar 
taşlı altın künye, 
1 çift 14 ayar İncili 
küpe, 1 adet 
14 ayar altın halka 
zincirli bileklik, 
1 adet 14 ayar 
altın kare geçmeli 
bileklik, 1 adet 
etrafı altın kaplı inci 
bilezik, bir adet 
çeyrek altın ve 
T adet altın kaplama

saati aldılar. 
Ev sahibi 
H.N.'nin bir 
kuyumcu gibi 
evinde sakladığı 
ziynetlerinin 
çalınmış olduğunu 
bildirmesi 
üzerine olay 
yerinde 
araştırma yapan 
polis ekipleri elde 
edilen ip uçlarını 
değerlendiriyor.

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

QUM.UK
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Hasanağa ve Karacaali kamplarını gezen heyet, okul için Karacaali Kampım beğendi

Karacaali Kampı Futbol Okulu oluyor
“Anadolu yıldızları” projesi için Gemlik’e gelen komisyon üyeleri, Karacaali 
Gençlik ve İzcilik Kampı’nı uygun buldu. Futbol Okulu’nun Karacaali 
Köyü’nde açılması kararı, İstanbul’da yapılacak toplantıda belli olacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun 
hazırladığı "Anadolu 
Yıldızları Projesi" için 
oluşturulan 
komisyon ilk 
toplantısını Kampları 
gezerek yaptı.
Önce Hasanağa 
Kampı’nı gezen 
komisyon üyeleri 
daha sonra gittikleri 
Karacaali Gençlik 
ve İzcilik Kampı’nın 
uygulanacak proje 
için uygun olduğunu 
kararlaştırdılar.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Salih Çelik ile 
T.F.F. Başkan Baş 
Danışmanı ARPEG 
Koordinatörü 
Gündüz Tekin 
Onay'ın da aralarında 
bulunduğu toplantıda 
T.F.F. ARPEG 
Direktörü Teoman 
Yamanlar, T.F.F.

i Marmara Bölge 
I Müdürü Osman Kılıç, 

B.A.S.K.F. Başkanı 
T.F.F. Yedek Yönetim 
kurulu üyesi Ayhan 
Barışıcı, T.F.F.
Bursa Bölge Teknik 
Sorumlusu Sinan 
Bür, T.F.F. Bursa 
Bölge Antrenörü 
Gökhan Geyîani, 
Futbol İl Temsilcisi 
Adil Cenkçiler, 
MEB Spor ve İzcilik 
Daire Başkanı Metin 
Cengiz, İl Milli Eğitim 
Müdürü Reşat 
Kumbasar ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
Hasanağa ve 
Karacaali Kamplarını 
gezerek inceleme 
lerde bulundular.
HAYALLERİ 
GERÇEĞE 
DÖNÜŞTÜRECEĞİZ 
Uygulayacakları 
"Anadolu Yıldızları 
Projesi" hakkında 
bilgi veren Gündüz 
Tekin Onay, şimdiye 
kadar hep hayallerde 
yaşayan bir projeyi 
hayata geçirmek 
istediklerini söyledi. 
Tekin Onay, Pilot 
Bölge olarak Bursa, 
Trabzon ve İstan
bul'un seçildiğine 
dikkat çekerken, 
başarılı olunması

durumunda projenin 
yurt genelinde 
genişletilebileceğini 
söyledi.
Kendilerinden önce 
yapılan projelerin 
amacına uygun 
olmadığına inandığını 
söyleyen Tekin Onay, 
50 yıldır sadece proje 
üretildiğini ancak 
sporda eğitimin 
önce kulüplerden 
geçtiğinin bilinmesi 
gerektiğine 
işaret ederek 
"14 yaş ve altı lise 
öğrencilerine yönelik 
düşündüğümüz 
okuldan 3 yılda 250 
öğrenci mezun etmek 
istiyoruz. Bu öğren
ciler Yurt içinde 
1 milyon gençten 
seçilecek, isteriz ki 
17 milyon gençten 
1 milyon mezun 
edelim. Bunu yapa
bilirsek birçok 
şampiyon çıkartabili
riz. Burada kendini 
yıldız yapacak futbol
cuların alt yapısını 
oluşturmak istiyoruz, 
bunu başarırsak 
gerçeğe dönüştür
müş oluruz" dedi. 
Spor okulunda 1 
saatlik müfredat 
programıyla 
başarının hayal ola
cağını da hatırlatan 
Gündüz Tekin Onay, 
Hasanağa kampının 
spor okulu için 
uygun olmadığını da 
sözlerine ekledi. 
KARACAALİ KAMPI 
UYGUN BULUNDU 
Türkiye'de her zaman 
çok konuşulan ancak 
bir türlü hayata geçi 
rilemeyen proje için 
Karacaali Kampı’na 
gelen Komisyon 

üyeleri kamp 
hakkında Müdür 
Akif Alanlar'dan 
bilgi aldılar.
Kampı gezen heyete 
kampın özelliklerini 
ve yeterliliğini anla
tan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gündüz 
Tekin Onay ile 
Müsteşar Salih 
Çelik'in Karacaali 
Kampı'nda karar 
kılmaları için büyük 
çaba gösterdi. 
Karacaali Köyü 
Muhtarı İbrahim 
Mert'in de gelmesiyle 
başlayan görüşme 
lerde Futbol okulu
nun Karacaali'de 
açılması için her 
türlü destek verildi. 
Kampta kurulacak 
spor okulu için en 
büyük ihtiyacın fut
bol sahası olduğunu 
söyleyen komisyon 
üyelerine Muhtar 
İbrahim Mert, köy 
sahasının tahsis 
edileceğini söylemesi 
üzerine karar 
olumlu yönde gelişti. 
Aralarında uzun 
süre görüşen Heyet 
daha sonra aldığı 
kararları kağıt üstüne 
dökerek imzaladılar. 
Alınan kararda 
"Yemekhanelerin 

bulunduğu kısmın 
yapılacak düzenleme 
sile dersliğe dönüş 
türüleceği, ayrıca kat 
ilavesi yapılarak der
slik temin edileceği, 
okulun yanında bulu
nan 6 dönümlük 
arazinin Futbol 
Federasyonunun 
mali katkısı ile satın 
alınarak mevcut 
okula ilave edilmesi 
durumunda her sınıf
ta 30 öğrenci olacak 
şekilde 4 şubeli fut
bol ağırlıklı ortaöğre
tim kurumu açıl
masının uygun ola
cağı kararlaştırrldı. 
Eğitim amaçlı ders
liklerin yapılması, 
prefabrik uygula
malar için saha 
düzenlemeleri 2007- 
2008 eğitim öğretim 
yılına yetiştirilmesi" 
bulunuyor.
Dün, Karacaali 
Kampında imza altına 
alınan "Anadolu 
Aslanları Projesi" 
için seçilen Karacaali 
Gençlik ve İzcilik 
Kampı için son 
kararın İstanbul 
Beylerbeyi'nde 
Futbol Federasyonu 
binasında yapılacak 
toplantıda verileceği 
bildirildi.

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

Yazı YOR UM

Gazeteci
Siz okurlar elinize aldığınız, belki de 

rahatça ayağınızı uzatarak okuduğunuz 
gazeteler bilmelisiniz ki bir çok zorluklar
dan sonra size ulaşıyor...

Bir defa devamlı haber-konu-röportaj 
peşinde koşmak, gazetedeki yazıların 
etkili, ilginç olmasını sağlamak, elinizde 
ki malzemeyi çarpıcı biçimde sunmak, iyi 
bir görü nüş sağlamak için uğraşır 
gazeteci...

Bunları kısa bir zaman dilimi içinde, 
tam zamanında yapabilmek için telaşlan
mak, be cerikli olmak, için için kaynamak 
gerekir..

Gazeteci yazdıkları etkili olsun, ses 
getir sin, okunsun diye kendi kendisiyle 
boğu şur..

Bu da gazeteci milletini yıpratır, 
yorar...

Son günlerde yazarların birer ikişer 
genç yaşlarda ölmeleri yorgunluktandır. 
Bu yor günlük birlikte çalışan haber 
muhabirleri, köşe yazarları, yazı işleri ve 
hatta baskı işlerinde çalışanlar içinde 
böyledir... Çünkü gazete bir ekip işidir.. 
Ekibiniz iyi ise o gün golleri atarsınız, 
okuyucunuzda siz de mutlu bir güne 
başlarsınız..

Gazeteci bunun için heyecan ve tempo 
adamı olmak zorundadır..

Bu heyecan ve zamanla yarış gazeteci 
nin kanına girdi mi, eli kaleme, beyni 
halkın yararına, kulakları baskı 
makinelerinin seslerine alıştı mı, artık bu 
işlerden kurtuluşu yoktur..

Sahne tozunu yutanlar, sahneden 
ayrılamaz derler, bu iş gazeteci içinde 
böyledir. Bu heyecanla beslenir, yaşar, 
yazar, çizer...

Bu heyecan hiç dinmesin, bu koşuş
turma bitmesin diye düşünür ve ister...

Bu heyecanı kaybederse hayatın 
anlamı nı kaybetmekten korkar...

Ama, ayni zamanda fizik gücünü de 
yıp ratır...

Çünkü, bu meslek nankördür..
Yazdıklarınız günü birliktir..
Bir gün öncesi unutulur.
Bin bir uğraşla, emekle, bilgi ile 

yazdığı nız, manşette görünce heyecan
landığınız bu yazılarınız biraz sonra 
yırtılıp atılacak, domates - peynirli bir 
yemek için yere seri lecek, çiğnenecek- 
tir....

Bunları görmemeniz, duymamanız, 
içiniz de, beyninizde hissetmemeniz 
gerekir.

Yoksa heyecan,duyacağınız hazzı 
kaybe dersiniz..

Aslında sizlere bir şey itiraf edeyim sa 
yın okurlar; Kendi yazılarımın yayın
landığı nı görünce, keyifle birkaç defa 
okuyup, eğer iyi bir benzetme yaz- 
abilmişsem, cümleyi iyi kurup, konuya ait 
bir atasözü bulmuşsam iyi oturmuşum 
diye seviniyorum..

Ne yapalım bir günlük beylikte beylik
tir..Biz de bu keyifle yazar, çizeriz..

Siz de bizi hemen yerlere sermeyin...
Hiç değilse bir - iki gün masaların üze 

rinde okunmak için dursun...
Sizlere iyi okumalar...

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Toplu Ulaşım Filosu gençleşiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesinin kent içi toplu ulaşımı ekonomik, çevreci 
ve konforlu otobüslerle sağlamak amacıyla satın aldığı 70 yeni otobüsten 

1O’u Başkan Hikmet Şahin’in de katıldığı törenle seferlerine başladı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Otobüs 
Işletmesi’nde düzen
lenen törende yaptığı 
konuşmada, 
Bursa’nın her tarafına 
raylı sistemi götürme 
imkanı olmadığını, 
bundan dolayı lastik 
tekerlekli sistemin de 
modernizasyonu 
sağlayarak, halkın 
toplu ulaşımı daha 
çok kullanmalarını 
sağlamayı hedefledik
lerini, bu amaçla 
aldıkları 70 otobüsten 
10’unun dün seferlere 
başladığını söyledi.

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK «e KİRALIK» 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? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçi ndejYeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan _ _ _ _

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık 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

pERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
*®ZERE 2-3 KATLI KİRALIK 
O'- BİNA ARANIYOR

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 Das k, Acıbadem Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri ve 

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Macide ÖZALP

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Başkan Şahin, 
20-25 yıllık otobüsler
le toplu ulaşımı 
sağladıklarını ve 
Türkiye’nin en yaşlı 
filosuna sahip olduk
larını belirterek, 
“İlk etapta 10 tane 
solo tipi otobüsümüz 
bugün sefere çıkıyor. 
Otobüslerin teslimatı 
kasım ayına kadar 
sürecek. Teslimat bit
tiğinde şehir içi toplu 
ulaşımındaki otobüs
lerin yaşı 5’in altına 
düşecek. 10 körüklü 
ve 60 tane solo tipi 
son model yeni 
otobüslerimizle

Bursa’nın toplu 
ulaşımına yeni bir 
soluk getireceğiz” 
dedi.
Başkan Şahin: 
“2,5 yıla 6 kavsak 
sığdırdık”
Her gün ortalama 100 
aracın trafiğe çıktığı 
Bursa’da yetersiz ve 
gelecek vizyonundan 
yoksun yatırımların 
sonucu olarak 
herkesin bildiği gibi 
ulaşım fakiri bir kent 
olduğunu vurgulayan 
Başkan Şahin, 
“Bundan dolayı 
göreve geldiğimizde 
ulaşım yatırımlarına 
öncelik verdik ve 
‘hedefimiz ulaştıran 
bir ulaşım’ dedik. 2,5 
yıla 6 yeni kavşak 
sığdırdık. Filament 
Köprülü Kavşağı’nın 
1. etabını tamamladık. 
Beşevler Köprülü 
Kavşağı’nın eksiklik
lerini giderdik. Ata 
Bulvarı’nda sona 
yaklaşıyoruz.
Güzelyalı- Yenikapı

hızlı feribot projesi 
yılsonunda hizmete 
giriyor. Mimar Sinan ■ 
köprüsü’nü 
önümüzdeki ay 
hizmete açacağız. 
Gürsu hemzemin 
kavşağı, doğu yakın 
çevre yolu projeleri 
miz ulaştıran ulaşım 
hedefinde ne kadar 
kararlı olduğumuzun 
birer göstergesidir. 
Ulaşım yatırımlarımız 
sadece yol ve 
kavşaklarla kalmıyor. 
Toplu ulaşımda tek 
kart sisteminin de 
Türkiye de öncüsü 
olduk. Kent içi ulaşım 
planlamasıyla da kent 
içindeki ulaşım çile
sine bir neşter daha 
vuracağız. Ulaşım 
yatırımlarında reform 
niteliğinde projeleri 
hayata geçiriyoruz” 
diye konuştu.
Başkan Şahin, Bursa 
da 1000 civarında 
minibüs olduğunu, 
bunları 250 otobüse 
dönüştürerek, kent içi 
ulaşımına nefes aldır
mayı hedeflediklerini 
de belirtti.
Tren gibi otobüs 
Yeni otobüslerin solo 
tipi olanların 12 metre 
uzunluğunda ve 36 
koltuk ve 95 yolcu, 18 
metre uzunluğundaki 
körüklü olanların ise 
49 koltuk ve 145 yol 
cu kapasiteli olduğu 
nu anlatan Başkan 

& Şahin, yeni otobüs- 
g lerin toplam

maliyetinin 8 milyon 
825 bin 220 Euro 
olduğunu da kaydetti. 
Yeni otobüslerin 
çevreci, insan sağlığı
na zarar vermeyen 
Euro 3 motorlu, ABS 
ve ASR fren sistemli, 
elektronik hat 
göstergeli, otomatik 
şanzımanlı, kilome
trede en az yakıtla 
çalışan yeni otobüs
lerin sadece toplu 
ulaşıma konfor 
getirmekle kalmadı 
ğını, çevreci özellik
lerinden dolayı da 
eski otobüsler gibi 
hava ve gürültü kirlili 
ğine de sebep olmaya 
cağını ifade eden 
Şahin, konuşmasını 
şöyle tamamladı: 
“Bu yatırımla 
belediyemiz eski oto
büslerin sürekli artan 
bakım ve akaryakıt 
maliyetinden kurtula
cak. Eski otobüsler 
100 km’de 55 İt 
akaryakıt tüketiyordu. 
Yeni otobüslerle ise 
aynı mesafede har
canan yakıtta yüzde 
35-40 tasarruf sağla 
yacağız. Yeni oto
büslerle sağladığımız 
konforlu yolculuk 
imkânıyla vatan
daşlarımızı toplu 
ulaşıma özendiri 
yoruz. Toplu ulaşımın 
yaygınlaşmasıyla 
kent içinde meydana 
gelen trafik kazaları 
da azalacak ‘Beceri’ 
bir işin nasıl yapıla

cağını, ‘bilgelik’ bun
dan sonra ne yapıla
cağını bilmektir.
Erdem ise bunu yap
maktır. Bursa’ya 
hiçbir zaman sözle, 
vaatle zaman kaybet
tirmedik, kaybet
tirmeyeceğiz.
Çözüm projelerini de 
Bursa’nın sorunları 
kadar iyi biliyoruz. 
Bursa’da yaşam 
kalitesi artıyor, 
‘yaşanmaktan mutlu
luk duyulacak bir 
Bursa’ hedefimize 
adım adım yaklaşı 
yoruz. Yeni otobüs
lerimiz belediyemize 
ve hemşehrilerimize 
hayırlı olsun. Yolun 
açık olsun Bursa” 
20 Ağustos’ta 
açılacak Acemler 
Kavşağı’nda 
test sürücü
Başkan Şahin, konuş
masından sonra yeni 
otobüslerin açılış 
kurdelesini 
Büyükşehir 
Belediyesi Meclisi 
Ulaşım Komisyonu 
üyeleri, bürokrat ve 
Mercedes firması 
yetkilileriyle birlikte | 
kesti. Şahin daha 
sonra bir otobüsün j 
kaptan koltuğuna 
oturarak, test sürücü 
yaptı. Şahin, yeni oto
büsle açılışa katılan j 
davetlilerle birlikte 20 
Ağustos’ta tamamen l 
trafiğe açılacak olan ’ 
Acemler Kavşağı’nda 
gezinti yaptı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler'i 
Umurbey'e bağlı 
Sanayi Bölgesine 
hizmet götürmemekle 
suçladı.
Gemlik'e yakın 
olduğu için herkesin 
Gemlik Belediyesi’ne 
bağlı olduğunu 
sandığı sanayi böl
gesinde bulunan 
işyerleri ve fabrikalar 
dahil konutlarda 
oturanların bile 
şikayetlerini aldık
larını ileri süren 
Özaydın, Doğru Yol 
Partili gençler olarak 
vatandaşın sesini

duyurarak ilgililerin 
bu yöredeki şikayet
leri değerlendirmeleri 
gerektiğini savundu. 
Özaydın, Umurbey 
Sanayi Bölgesi’nde 
yaptığı basın 
açıklamasında, 
"Bölgedeki şikayetleri 
yerinde görmek 
için buraya geldik, 
Umurbey Sanayi 
Bölgesi’ndeki 
bazı fabrikaların 
yöneticileri Umurbey 
Belediyesi’nin sanayi 
uuıgesine hizmet 
vermekte yetersiz 
kaldığını ve hizmet 
için Umurbey 
Belediye Başkanını 
aradıklarında 'bu 
bütçe ile Umurbey 
beldesinin dışına 
çıkamayacağını'

söylemiş. Emlak 
vergisini ve çöp 
vergisini Umurbey 
Belediyesi’nin 
aldığını düşünürsek 
bölgede oturan 
konut sahipleri 
bile çöp kutularının 
olmadığını, olan 
çöp kutularının da 
bazı fabrikaların 
önünde bulun
duğunu, yeterli 
miktarda ve zamanın
da çöp kutularının 
boşaltılmadığı için 
etrafa yayıldığını 
görüyoruz. Bu neden
le gerek dereden 
olsun, gerekse çöp 
kutularından olsun 
ilaçlama yapılmadığı 
için vatandaşlarımız 
sineklerle boğuşmak 
zorunda kaldıklarını

Sayfa 5

söylüyorlar" 
şeklinde konuştu. 
DYP İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Serdar Özaydın, 
ayrıca Umurbey 
Sanayi Bölgesi’nin 
yollarının da 
kullanılamaz 
duruma geldiğini 
ve onarım yapılması 
gerektiğini 
belirtirken, bu 
konuda da Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'i 
eleştirdi.
Özaydın, “Umurbey 
Sanayi Bölgesi’nin 
yolları adeta 
köstebek yuvası 
gibi. Araçlar 
zorlanıyor, bunun 
yanında her taraf 
tozla kaplanıyor.

Biz DYP'li gençler 
olarak Gemlik'in 
içinde bulunan 
Umurbey Sanayi 
Bölgesinin yeterli 
hizmet alamadığı için 
imkanları daha geniş 
olan Gemlik

Belediyesine 
devredilmesini 
istiyoruz. Bu konuda 
vatandaşlarımızın 
sesi olan bizlerin 
sesini yetkili mer
cilere buradan 
iletiyoruz" dedi.

Çanakkale heykeli maliyetine yapılmış
Heykeltraş Prof. Tankut Ötem 3(1 bin YTL'lik heykelleri 4 bin YTL ye yapmış.
Sınırlı Sorumlu yönetim binasının
Trayderciler önüne Heykeltraş
Kooperatifinin Prof. Tankut

Öktem 
tarafından yapılan 
“Çanakkale 
Askerleri” adlı 
heykel ile Atatürk 
büstünün sanatçı 
tarafından yalnız 
işçilik ücreti 
alınarak yapıldığı 
açıklandı.
Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Onsekiz, gazete 
mize yaptığı 
açıklamada, 
gazetelerde 
çıkan haberde 
Prof. Tankut

Öktem’in heykel
leri ücretsiz 
yaptığı şeklindeki 
bilgilerin doğru 
ölmadığı, 
Atatürk Büst 
ve Çanakkale 
Askerleri 
değerinin 
30 bin YTL. 
olmasına 
karşın, sanatçı 
tarafından yalnız 
işçilik ücreti talep 
edildiği belirtildi. 
İbrahim Onsekiz, 
bu heykellerin 
Kooperatif önüne

konmasında 
çalıştıkları esnaf- 
dan destek 
sağladıklarını, 
konunun yanlış 
anlamalara neden 
olmaması için bu 
açıklamayı 
yapmayı gerekli 
gördüklerini 
söyledi.
Onsekiz, öte yan
dan törene katılan- 
ların arasında 
Gemlik Gübre 
Temsilcilerinin 
bulunmadığını 
bildirdi.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HHH||

Rolaract gençlerden kermes OSS’de yerleştirme ücretini 
yatırmayı unutmayın

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri 
ikinci el giysi 
kermesinde eşya 
satarak yardıma 
muhtaçlar için 
gelir elde ettiler. 
Rotaract Kufübu 
Başkanı Pelin Aslan 
ile Asbaşkan Yelda 
Baykız ve Sayman 
Nilüfer Torakçı,

Belediye Sergi 
Salonu önünde 
açılan giysi 
stantında gün 
boyu satış yaptılar. 
Satılan ikinci el 
erkek kadın ve 
çocuk giysilerinin 
çok temiz ve yeni 
oldukları belirten 
Rotaract üyeleri, 
"Sattığımız ikinci el 
giysiler yenilerinden 
farksız. İki yada üç 

kez giyilmiş giysilere 
vatandaşların ilgisi 
bizi sevindirdi.
Buradan elde 
edeceğimiz geliri 
okulların açılmasın
dan sonra ihtiyacı 
olan öğrencilere 
harcamak'istiyoruz. 
Bize yardımcı olan 
hayırseverler ile 
kulüp üyelerimize 
teşekkür ediyoruz" 
dediler.

ÖSS'de yerleştirme 
ücreti bugün son 
ÖSS yerleştirme 
ücretinin yatırılması 
için belirlenen süre 
yarın sona eriyor. 
Geç kalanlar için 
hesap numaraları: 
Tercih yapmak 
isteyen adayların, 
"tercih formu" 
gönderme işlemle 
rine başlayabilmeleri 
için önce yerleştirme 
ücreti olarak 
belirlenen 10 YTL'yi 
T.C Ziraat Bankası 
Güvenevler Şubesi 
6032070-5001, 
Vakıflar Bankası 
Ankara Şubesi 
2004872, Halk 
Bankası Küçükesat 
Şubesi 44000002 
numaralı hesaplara 
yatırmaları gerekiyor. 
Ücreti yatıran 
adaylar, tercih

‘Gemlik Körfez' internette v/ww.gemlikkoriezgazetesi.com

işlemlerini kendileri 
internetten veya 
başvuru merkezi 
aracılıklarıyla 
ÖSYM'ye 
iletebilecekler.
Ücreti yatıran adaylar 
en az 2 iş günü 
sonra tercih 

gönderme işlemlerini 
gerçekleştirebilecek
ler. Yerleştirme.
ücretini yatırma 
süresi.yarın, tercih 
formunu gönderme 
süresi ise 11 
Ağustos Cuma 
günü sona erecek.

Ulusal Taşucu Voleybol Turnuvası kıran kırana
Bu sene 4.sü yapılan 
Ulusal Taşucu Plaj 
Voleybolu Turnuvası 
erkeklerde 20, bayan
larda ise 14 iddialı 
takımın katılımı ile 
kıran kırana geçiyor...

Erkeklerde Şino-
Mevlit (Adana), Gürol- 
Barış (KKTC), Ramiz- 
Erol (Adana), 
Ceyhun-Oğuz 
(İstanbul) takımları 
yarı finallere

kalırlarken, 
bayanlarda lulıana- 
Soma (Romanya), 
Çiğdem -Aslıhan 
(İstanbul), A^lıhan- 
Çağlâ (KKTC), İnci - 
Çiğdem (KKTC) ve 

Duygu-Çiğdem 
(Ankara) aralarında 
Şampiyonluk 
mücadelesine 
girecekler.
Müsabakaların 
zevkli ve çekişmeli 

geçmesi ve uzaması 
dolayısıyla turnuva 
programın sabah 
05.45'e kadar 
sarkmasından 
hakemler, sporcular 
ve seyirciler 
şikayetçi olmadılar. 
Bu gece Şampiyonlar 
belli olacak.
Ödüller sahiplerini 
bulacak...
Bu arada "EPİRDEN 
TURKUVAZ 
BAYRAĞI" da

aşucu Belediye 
Başkanı Ali Şahin'e 
daima dalgalandırıl- 
ması ricasıyla 
EPİRDEN hoca 
tarafından emanet 
edilecek. Taşucu 
Turnuvası'nın hemen 
ardından 2.Kızkalesi 
Ulusal Turnuvası 
başlayacak... 
Bu turnuvada 
8 bayan ve 8 erkek 
takımı mücadele 
edecek.

v/ww.gemlikkoriezgazetesi.com
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Tıpta Uzmanlık Sınavı 
için bugün son gün

Öğretmenlik başvuruları başlıyor
2006- Eylül dönemi 
Tıpta Uzmanlık 
Sınavı'na (TUS) 
başvurular bugün 
sona eriyor.
Tıpta uzmanlık 
eğitimi görmek 
üzere Sağlık 
Bakanlığı eğitim 
hastanelerine, 
üniversitelerin 
tıp fakültelerine ve 
Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesi’ne alınacak 
adaylara yönelik 
düzenlenecek sınav, 
9-10 Eylül 2006 tarih
lerinde Ankara'da 
gerçekleştirilecek. 
Sınava, 9 Ağustos 
2006'ya kadar mezun 
olacak adaylar 
başvurabilecek.
Başvuru kılavuzu ve 
belgeleri, 3 YTL 
karşılığında Sağlık 
Bakanlığı il müdür
lüklerinden alınabile
cek. Adaylar, sınav 
ücreti olarak 
bankaya 65 YTL 
ödeyecekler.
Adaylar, kılavuzdaki 
kurallara uygun 
şekilde doldurdukları

başvuru belgesi ve 
sınav ücretinin 
yatırıldığını gösterir 
banka dekontunu 
il sağlık 
müdürlüklerine 
teslim edecekler. 
KKTC'den başvura
cak adaylar işlemleri
ni "Bedrettin Demirel 
Caddesi No:101 
Lefkoşa" adresindeki 
ÖSYM bürosundan 
yürütebilecekler. 
Yurtdışındaki 
yabancı uyruklu 
adaylar ise kılavuz 
ve başvuru 
belgelerini yazılı 
olarak ÖSYM'den 
isteyebilecekler. 
Bu adayların 
"ÖSYM-TUS-3- 
615856 Yapı ve Kredi 
Bankası Güvenevler 

Şubesi Ankara- 
Türkiye" hesabına 
50 ABD Doları veya 
"ÖSYM-TUS-3- 
615925 Yapı ve 
Kredi Bankası 
Güvenevler 
Şubesi Ankara- 
Türkiye" hesabına 
40 Avro yatırmaları 
gerekiyor.
2006-Eylül dönemi 
TUS'un birinci 
basamağını oluştu
ran yabancı dil 
sınavı, 9 Eylül 
Cumartesi günü 
saat 09.30'da 
gerçekleştirilecek. 
Sınavın bu 
basamağında 
başarılı olan adaylar, 
10 Eylül Pazar günü 
saat 13.30'da bilim 
sınavına katılacak.

Milli Eğitim 
Bakanlığının (MEB), 
10 bin kadroya 
yapacağı öğretmen 
ataması için başvuru 
süresi bugün başlı 
yor. MEB, resmi 
eğitim kurumlarının 
öğretmen ihtiyacını 
karşılamak üzere ilk 
atamayla 9 bin 800, 
açıktan ve açıktan 
ilk atamayla 150 ve 
kurumlararası ilk ve 
yeniden atamayla 
50 olmak üzere 
toplam 10 bin 
öğretmen ataması 
gerçekleştirecek. 
Kadrolu öğretmen 
ataması yanında 7 
bin sözleşmeli öğret
men görevlendirmesi 
de yapılacak.
Atama başvuruları 
bugün başlayacak ve 
23 Ağustosta sona 
erecek.
İlk defa başvuracak 
adaylarda, 2004, 2005 
veya 2006 yıllarında 
yapılan Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'ndan birine 
girmiş olma şartı 
aranacak. Adaylar, 
başvuruya ilişkin 
bilgileri, MEB'in

"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinde bugün 
yayımlanacak "2006- 
2 öğretmenlik İçin 
Başvuru ve Atama 
Kılavuzu"ndan 
öğrenebilecek. 
Açıklamaya göre, öğ 
retmenlik için atama 
yapılacak branşlar ve 
kontenjanları şöyle: 
"Beden eğitimi 500, 
bilgisayar bin, biyolo
ji 20, coğrafya 75, din 
kültürü ve ahlak bil
gisi 800, elektrik 4, 
elektrik-telekomüni 
kasyon 28, felsefe 53, 
fen bilgisi-fen ve 
teknoloji 650, fizik 20, 
giyim-hazır giyim- 
moda tasarımı 32, 
güverte 2, imam 
hatip liseleri Arapça 
meslek dersi 44, 
ilköğretim matematik 
bin 400, İngilizce bin 

950, işitme engelliler 
sınıf öğretmenliği 5, 
kimya 20, kuaförlük- 
cilt bakımı 13, mat
baa 1, matematik 20, 
mobilya ve dekor 11, 
muhasebe grubu 50, 
müzik 378, nakış 51, 
okul öncesi öğretimi- 
çocuk gelişimi ve 
eğitimi bin 50, radyo- 
televizyon 3, rehber 
öğretmen 320, resim 
iş-resim-görsel 
sanatlar 130, seramik 
2, sınıf öğretmenliği 
5 bin, sosyal bilgiler 
352, tarih 152, 
teknoloji ve tasarım 
392, tesisat 
teknolojisi 4, 
trikotaj 16, Türk dili 
ve edebiyatı-dil ve 
anlatım-Türk 
edebiyatı 64, Türkçe 
2 bin 350, zihin 
engelliler sınıf 
öğretmenliği 38."

REGAL
.. pcşupe

NOVVOK 
BİLGİSAYAR

527 $ + K.D.V. 
başloı/an fiyatlarla

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

►775 $ +KM, 
başlayan fiyatlarla

R£GÂL36OODivX’ll 
DVD OYNATICI

AYRICA

REGAL’DE MESS’E ÖZEL

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD

Koop.

www.baytasinsaat.net

www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com

.MSI ABONELİK PAKETİ

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

ıiAiıiAlf Rll AlAllflH Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSA NOWOX BİLGİSAYAR

http://personel.meb
http://www.baytasinsaat.net
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemlikweb.com
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Lüks konut Bursa Emniyet Müdiirliijjii’ne
alacaklara kolaylık

Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ), konut kredi
lerinin faizinin art
ması ve piyasadaki 
gelişmeler nedeniyle 
durma noktasına 
gelen lüks konutların 
satışını hızlandırmak 
için yeni bir 
formül geliştirdi. 
TOKİ Başkan 
Vekili Bayraktar, 
yeni geliştirilen 
formül ile vatandaşı, 
bankadan daha 
düşük faizle 
kredilendirmiş 
olacaklarını bildirdi. 
Hasılat paylaşımı 
yöntemi ile 
gerçekleştirilen 
projelerdeki 
satışların hemen 
hemen durduğunu 
belirten Bayraktar, 
proje müteahhitleri 
ile görüşerek soruna 
bir çözüm aradık
larını söyledi. > 
Görüşmelerde, 
müteahhitlere,

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

9 bin 500 yeni polis

karlarından feragat 
ederek, satış 
vadelerini uzatmaları 
yönünde çözüm 
önerdiklerini kayde
den Bayraktar, 
şu bilgiyi verdi: 
"Buna göre, halen 
1-2 yıl civarında olan 
bu projelerdeki 
vadeyi 5 yıla çeke
ceğiz. Vatandaş, 
elindeki, yastık 
altındaki parasını 
yüzde 20-30 
peşinata yatıracak. 
Sonra 5 yıl vadeli

konutu alacak.
Aylık yüzde 
1,2-1,5 faiz uygu
lanacak. Böylece 
vatandaş bankadan 
daha düşük faiz 
ile kredilendirilmiş 
olacak.
TOKİ, bu yöntem ile 
hem vatandaşa hem 
de müteahhide 
garantör olacak. 
Müteahhit konutları 
zamanında 
bitirecek, vatandaşa 
teslim edecek.

Emniyet Teşkilatının 
polis memuru 
ihtiyacını karşılamak 
üzere, 2007 yılı 
içerisinde 8 bin 
950'si erkek, 550'si 
kadın toplam 9 bin 
500 polis memuru 
adayı alacağı 
bildirildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünün 
internet sitesinde 
yayınlanan 
duyuruda, 
2007 yılında 9 bin 
500 polis memuru 
adayının, 

ıkı donem halinde 
6 aylık polis meslek 
eğitimine alınacağı 
belirtildi.
Bu amaçla 
yapılacak sınav için, 
2005 veya 2006 yılı 
Kamu Personeli 
Seçme sınavlarının 
birinden 
"KPSSP3"puan 
türünde 60 ve 
üzerinde puan 
alan, en az 4 yıllık 
yüksek öğretim 
kurumlan veya 
bunlara denkliği 
kabul edilen yurt

dışındaki yük
seköğretim 
kurumu lisans 
mezunlarının 
müracaat edebile
ceğine işaret 
edilen duyuruda, 
adayların 
başvurularını 
14-25 Ağustos 
tarihleri arasında 
İl Emniyet 
Müdürlükleri 
Eğitim Şube 
Müdürlüklerine 
yapmaları gerektiği 
kaydedildi.

cazip fiyatlarla
bahar çiçek açtı

Ağustos sonuna kadar
1 €uro = L80YH olarak sabNodikU

Peşin 4 fi vade 
fiyatına I U veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Türkiye'nin SOpernMrkalar'möan bnyız.

taksit

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Vatandaş lehine 
indirim yapılmadı

BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü, 
"EGO'nun vatandaşa 
kendi kararı ile fiyat 
avantajı sağladığı" 
yönündeki açıkla* 
maların gerçeği 
yansıtmadığını 
belirterek, EGO'nun, 
ne Ağustosta ne 
de daha önceki 
dönemlerde vatandaş 
lehine bir 
indirim uygulaması
na rastlanmadığını 
bildirdi.
BOTAŞ'tan, EGO'nun 
doğal gaz satış 
fiyatları ile ilgili 
yapılan açıklamada, 
EGO'nun Ağustosta 
yaptığı yüzde 6,81 
düzeyindeki zammın, 
sadece EGO'nun 
uygulayabileceği 
azami satış fiyatının 
bir önceki aya göre 
değişimini yansıtan 
azami zam olduğu, 
bu oranın üzerinde 
bir artış uygulaya
bilmesinin söz 
konusu olmadığı 
vurgulandı.
Açıklamada,

ELEMAN ARANIYOR
FİNANSMANDA ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
EHLİYETİ OLAN 

BAY ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların özgeçmiş ve fotoğrafla 

şahsen yapılması rica olunur.

Orhangazi Cad. Eskici Mehmet Sit. 
No: 65/B GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
DOĞALGAZ BELGELİ 
MAKİNE MÜHENDİSİ 

ARANIYOR.

TEL: (0.224) 513 11 21

"EGO da hiç bir 
fedakarlık yapmadan 
aynen bu oranda zam 
yapmıştır" 
denildi.
Açıklamada, "bir 
dağıtım şirketi, 
kendi abonesine 
uygulayacağı bir 
metreküp doğal 
gaz fiyatını, 
BOTAŞ'ın dağıtım şir
ketine uyguladığıbir- 
im fiyatın üzerine 
kendi amortisman ve 
işletme gideri ile kar 
marjından oluşan 
"birim hizmet ve 
amortisman bedeli"ni 
(BHAB) ilave ederek 
belirliyor. Ankara'da,

EGO'nun perakende 
satışta uygulayacağı 
BHAB'nin üst sınırı, 1 
Ocaktan geçerli 
olmak üzere belir
leniyor ve bu bedelin 
üst sınırı, her ay 
Üretici Fiyatları 
Endeksi'ndeki (ÜFE) 
değişim oranı kadar 
değişiyor" denildi. 
EGO'nun, tüketiciye 
uyguladığı perak
ende satış fiyatını 
belirlerken, BHAB' 
nin kendisine uygula
ma hakkı tanınan üst 
sınırını aşmamak 
kaydıyla belirleye
ceği bir bedeli kul
lanabileceği belirtilen 

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

ELEMAN ARANIYOR
C VE B EHLİYETİ OLAN 
800 YTL MAAŞ + SSK 

ÖĞRENCİ SERVİSİ 
YAPABİLECEK KİŞİLER 

ARANIYOR 

0 539 251 38 27

açıklamada, şöyle 
devam edildi: 
"Dolayısıyla 
EGO'nun kendi 
tüketicisine doğal 
gaz satış fiyatı 
uygulamada 
kendisine tanınan 
BHAB üst sınırını 
değil de bu sınırın 
altında bir bedel 
uygulaması halinde 
vatandaşa bir 
fedakarlık yaptığın
dan söz edilebilir. 
Oysa EGO'nun, 
kendisine tanınan 
kar marjının en üst 
seviyesini kullandığı 
ve herhangi bir 
şekilde indirim 
yapmadığı açıkça 
görülecektir. 
Hatta Botaş'ın 
EGO'ya doğal gaz 
satış fiyatında bir 
değişiklik olmadığı 
aylarda bile 
TÜFE'deki değişim
den dolayı artan 
BHAB'yi aynen uygu
lamak suretiyle 
tüketiciye perakende 
satış fiyatını artır
maktadır."’ ’

Başbakanlıkta 
gerçekleştirilen 
Fındık Zirvesi’nde 
fındık üreticisinin ’ 
mağdur edilmemesi 
amacıyla Toprak 
Mahsulleri Ofisi 
(TMO) tarafından 
fındık alımı yapıl- 
ması kararlaştırıldı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında fındık 
piyasasındaki son 
gelişmeleri değer
lendirmek üzere 
yapılan ye yaklaşık 
2 saat süren zirve 
sonrasında yazılı bir 
açıklama yapıldı. 
Açıklamada, fındık 
piyasasındaki son 
gelişmeleri ele almak 
ve üreticilerin mağ
dur edilmemesi için 
alınabilecek tedbir
leri değerlendirmek 
üzere Başbakan'ın 
başkanlığında bir 
toplantı gerçekleşti 
rildiği hatırlatıldı. 
Açıklamada, toplantı
da yapılan değer
lendirmeler net
icesinde FİSKO 
BİRLİK yönetiminin 
bu yöndeki açıkla
maları da dikkate alı

narak, fındık üretir 
çisinin mağdur 
edilmemesi amacıyla 
TMO tarafından 
fındık alımı yapıl
masının karar
laştırıldığı bildirildi. 
Bunun için TMO'nun 
yapacağı atımlarda, 
FİSKOBIRLİK yöne
timiyle hazırlanacak 
bir protokol 
çerçevesinde depo 
ve uzmanlarından 
yararlanmasının 
uygun görüldüğüne 
dikkat çekilen açıkla
mada, söz konusu 
çalışmaları yürütmek 
üzere Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker'in 
görevlendirildiği 
kaydedildi. Zirvede 
ayrıca, fındık üreti
cisinin sorunlarına 
kalıcı çözümler 
getirilmesi amacıyla 
öncelikli olarak 
fındıkta lisaniı 
depoculuğun bir an 
önce kurulması için 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın koordi
natörlüğünde gerekli 
çalışmaların başlatıl
masına karar ve 
rildiği de açıklandı.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG) 

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır. * *

Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt. 
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 44 92

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Çalışan anneye 25 altın kural
Hem başarılı bir 
işkadını, hem de 
mutlu bir anne ola* 
bilmek mümkün mü? 
Gazeteci VVendy 
Sachs, o kadınlarla 
görüştü, 25 maddelik 
bir rehber hazırladı. 
İşte çalışan annelere 
öneriler.
Dünyanın her 
yerinde anne olduk* 
tan sonra çalışma 
hayatına devam eden 
kadınlar, iki arada bir 
derede kalıyor, anne 
ve işkadını kimlikleri 
arasında sıkışıyor. 
Çoğu zaman anlayışlı 
patronlar, düşünceli 
babalar ve becerikli 
bakıcılar bile yeterli 
olmayabiliyor. Çocuk 
sahibi olduktan 
sonra bir süre işe 
ara veren Guardian 
yazan VVendy Sachs, 
100'den fazla kadınla 
yaptığı görüşmeler 
sonunda, çalışan 
annelere bir rehber 
hazırladı.
1. Çalışma hayatının 
kendinize saygı duy
mak konusunda 
önemli bir faktör 
olduğunu unutmayın. 
2. Çocuklarınız 
küçük olsa bile, 
çalışma hayatına çok 
uzun süre ara ver
meyin. Ara ne kadar 
uzun olursa, dönmek 
o kadar zor olacaktır. 
3. Çevrenizde 
güvenebileceğiniz, 
açık konuşabilece 
ğiniz insanlar 
olduğundan 
emin olun.
4. İşyerinde emzirme 
odası gibi özel 
imkânlar yaratılması 
için diğer 
annelerle birlikte 
mücadele edin.
5. Ofisteyken işe, 
çocuğunuzlayken de

sadece ona 
yoğunlaşın.
6. Ev işleri ve çocuk 
bakımını eşinizle eşit 
olarak paylaşın.
7. Mümkünse ev 
işinde de yardımcı 
olabilecek bir 
bakıcı tutun.
8. Çok iyi organize 
olun. Çocuğun çan
tası, kıyafetleri gibi 
detayları geceden 
hazırlamaya çalışın. 
9. Patronunuzun sizi 
zorlamasına izin ver
meyin ve sınırlarınız 
konusunda saygı 
duymasını sağlayın. 
10. Pratik çözümler 
bulun. İşinizin yoğun 
olduğu dönemde, 
çocuğunuzun katıla
cağı* eîkinîîk için 
yiyecek hazırlamanız 
gerekiyorsa, hazır 
bir şeyler 
götürmeyi seçin.
11. Ofiste ekstra 
iş üstlenmeyin.
12. Geleneksel 
olmayan iş-aile 
programlarından 
korkmayın.
13. Sınırlarınızı 
belirleyin, iş 
arkadaşlarınızdan da 
uyum bekleyin.
14. Teknolojiyi kul
lanabilir ya da ondan 
sakınabilirsiniz.
Kimi anneler, şirket
ten kendilerine 
hemen ulaşılmasını

sağlayan iletişim 
cihazlarını kullanmak 
istemiyor. Kimi de 
evden çalışmayı 
kolaylaştırdığı için 
teknolojiden 
faydalanıyor.
15. Eylem planınızı 
yapın. İş ve aileyi 
birlikte yürütmek 
size bağlı.
16. Eviniz işyerine 
yakın olsun. Böylece 
yolda geçireceğiniz 
zamanı çocuğunuza 
verebilirsiniz.
17. Mükemmel 
olmaya çalışmayın. 
Süper iş kadını ya da 
süper anne olmak 
zorunda değilsiniz.
18. Çalıştığınız için 
çocuğunuza karşı 
suçlu hissetmeyin.
19. Çocuğunuzla 
vakit geçirmek için 
rutin davranışlara 
başvurun. Yatakta 
TV seyredip, okuldan 
siz alıp, daha bol 
vakit geçirebilirsiniz.
20. İş hızınızı kontrol 
altında tutun.
Bazen aileniz için 
tempo düşürmek 
çok kötü olmayabilir.
21. Çocuğu olan 
biriyle çalışın, 
durumunuzu 
daha rahat anlar.
22. Kendi işinizi 
kurmaya çalışın.
23. Kendinizi 
çocuğunuzun okulu
na adayamıyorsanız 
da ilginizi arada bir 
de olsa sınıf etkinlik
lerine katılıp göz 
önünde olarak 
gösterin.
24. işte istediğinizi . 
almak için 'ekonomi' 
argümanlarını kul
lanın, şirketler buna 
karşı gelmeyecektir.
25. Çocuğunuzla 
olabildiğince çok 
oyun oynayın

SHRP ER - A 227 T model ödeme kaydedici cihaz 
levhası ve vergi levhamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

TURGUT ÜNVER
Demirsubaşı Mh. Çarşı Meydanı No : 2 GEMLİK 

Gemlik Vergi Dairesi 918 002 5986

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
SERİ A 7952 

sıra nolu fatura 
yaprağım 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

BERAT TURGUT
Gemlik Vergi 

Dairesi 
Hesap No 

870 025 4788

Güneydogu’da 
kadını döven 

dövene
Van'da yapılan bir 
anket Güneydoğlu 
kadınların yarısından 
fazlasının şiddete 
maruz kaldığını 
ortaya çıkarttı. 
Kadınlara şiddet 
ailenin hemeh hemeh 
tüm fertlerinden 
geliyor.
Van Kadın Derneği 
(VAKAD) tarafından 
yapılan ankete katılan 
766 kadından yüzde 
56'sının şiddete 
uğradığı ortaya çıktı. 
AKAD Yönetim Kuru 
lu Başkanı Zozan 
Özgökçe, yaptığı 
açıklamada, kadın
ların toplumsal cin
siyete dayalı rolleri 
ve şiddete karşı 
algılarını ölçmek 
amacıyla yaptıkları 
anket kapsamında, 
15-60 yaş arasındaki 
59O'ı evli 766 kadınla 
görüştüklerini söyle
di. Özgökçe, 23 
mahallede yapılan 
anket için esnaf 
eşleri, sosyoekono 
mik düzeyi yüksek 
olan kadınlar, çalışan 
kadınlar ve göçle 
gelen kadınlar olmak 
üzere 4 grup 
seçildiğini belirtti. 
Anket sonucuna 
göre, evli 590 kadın
dan yüzde 41.4'ünün 
ailedeki erkekler 
tarafından, yüzde 
42.7'sinin görü cü 
usulüyle evlendiril 
diğini bildirildi.

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

NE OLUR ÖLME ANNE! '

Kasvetli, kapkara bir gece, 
Gökte ne ay, ne de yıldız var, 
Fakat bu parıltı da ne, 
Bu kayıp giden ışık topu nereden geliyor? 
Sarıl bana, korkuyorum anne!

Pütürlü avuçlarıyla okşadı küçük kızın başını 
Karbeyaz göğsüne çekti, sarmaladı.
Gökyüzüne baktı
Karanlığı yara yara bir ışık topu daha geçti 
Bir daha, bir daha, bir daha
Emperyalizmin kanlı düğünüydü bu...

Yanıyor Irak, Lübnan
Yanıyor yüreği insanlığın
İnsanlık, donmuş toprak, demir dikenler altında 
Ve çocuklar yanıyor
Ve yıkık elektrik tellerinde uçurtmalar...

Şimdi tozdu manda boğuluyor ana, kız
Kara saçlı ananın yeşil gözlerindeki yeşil yitik 
Al-kara böğrüne bastırdı dokuz yaşındaki kızı 
Gevşedi - sertleşti, yana düştü kollar: 
- Sabaha ne kaldı ki, diren yavrum!

Değerlerine değer biçilemeyenlerin 
değeri kumdan ucuz, 

Yitiyorlar yitirilen saygının uç noktasında. 
Kapitalist düzenin zulüm toplan patlıyor, 
Birbirleriyle kaynaşınca kör yaşamı 

değiştirebilecekler üstü.
Tarihten ders almayan, insanlığın 

dunundaki besili sinekler, 
Bir şıplak, tek bir şıplak yeter de... 
Ananın başı, kızın kucağında şimdi: 
- Doğdu-doğacak gün, ne olur ölme anne!

Mİk Körfez1 tatil wwwigemlikkorfezgazetesi.com

wwwigemlikkorfezgazetesi.com
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DERSANELERI kültür koleji
BURSA

İhsaniye (OKS): 249 79 79 • Santaş (OKS): 2231515
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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

Üzüm çekirdeği cildi 
güzelleştiriyor

Bir çok rahatsızlığa 
iyi gelen üzüm 
çekirdeğinin, cildi de 
güzelleştirdiği 
bildirildi.
Üzüm çekirdeğinin 
her derde deva 
olduğunu belirten 
uzmanlar, "Üzüm 
çekirdeği, beden 
ve zihin gücünü 
artırıyor, kan 
yapıyor, vücutta 
biriken zararlı mad
delerin dışarı atıl
masını sağlıyor. 
Yüksek tansiyonu 
düşürüyor. Mide 
ülseri, gastrit, 
karaciğer hastalık
ları, dalak hastalık
ları, romatizma ve 
mafsal iltihabına iyi 
geliyor. Kabızlığı 
gideriyor. Kalbi 
kuvvetlendiriyor, 
kanı temizliyor. 
Şişmanları 
zayıflatıyor. 
Hamilelerin mide 
bulantısını önlüyor. 
Nekahet devresinin 
kolayca atlatılması
na yardımcı oluyor. 
Böbreklerdeki 
kum ve taşların 
düşürülmesine 
yardımcı oluyor. 
Ayrıca üzüm çekir 
deği, hücreleri 
yenileyerek cildin 
güzelleşmesinde de 
önemli role 
sahip" dedi.

Üzüm çekirdeğinin 
bilinen en güçlü 
antioksidan 
olduğunu belirten 
uzmanlar, E vita
mininden 50, C vita
mininden 20 kat 
güçlü olduğunu, 
vücuda sigara gibi 
maddeler veya kirli 
havayla giren zararlı 
maddeleri etkisi
zleştirdiğini belirtti. 
Uzmanlar ayrıca 
üzüm çekirdeğinin 
öneminin yeterince 
anlaşılmadığını 
vurgulayarak, 
antioksidanların 
yardımı ile hastalık
ların oluşumunun 
önlenebildiğini, 
hormonal dengenin 
korunabildiğini, 
yaşlanma sürecinin 
geciktirilebildiğini 
kaydetti.
Üzüm çekirdeğinin 
antioksidan 
olmasının yanı sıra 
bağ dokusunu 
güçlendirdiğini, cildi 
daha sıkı ve elastiki 
yaptığını belirten 
uzmanlar ayrıca, 
yaşlılık lekelerinin 
tedavisinde, daha 
az kırışıklığa neden 
olan kan damar
larının genişlemesi 
ve kasları rahatlatma 
konusunda etkili 
olduğunu 
vurguladılar.

NÖBETÇİ ECZANE
9 Ağustos 2006 Çarşamba 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
D. Subaşı Mh. Çeşme Sok. 
TEL: 513 29 73 GEMLİK

GEMUK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2514 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)





ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Avkent 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, 
YCTjçTjpnipj Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
T11 iç ı ikuiui Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER; Her yerde ve her prtamda 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
2006-20Ö7 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

10 Ağustos 2006 Perşembe 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

Gemlik-Bursa arasında 9 metrelik 12 otobüsle hizmet verecek yeni otobüsler eylül ayında hizmete girecek

Fiyatla ila anlaştık Gemliktea U5 YTL
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sanatçı duyarlılığı
Geçtiğimiz günlerde Serbest Bölge yakınlarında 

yeni hizmet binalarının açılışı için tören, düzenleyen 
Trayderciler Kooperatifi açılışında yönetim binasının 
önüne Atatürk büstü ile Çanakkale askerlerinin 
heykelini yapan Prof. Tankut öktem’e plaket verildi.

Tankut Bey, plaketi aldıktan sonra Gemlik ve 
belde Belediye Başkanlarını iğneleyen acı bir konuş* 
mâ yaptı.

Bu konuşma aynı zamanda kınamaydı.
Tankut Bey, bir taşıma kooperatifi yöneticilerinin 

Atatürk büstü ve bir anıt yapımı için kendilerinden 
yardım istediğini ama 40 yıldır heykel yaptığı Küçük 
Kumla da Gemlikli bir tek belediye başkanının kendi
ni ziyaret etmediğini söyledi.

Bu sitem yerindedir.
Tankut Öktem gibi bir sanatçı yanıbaşımızda ama 

biz bundan yararlanmıyoruz.
Orhangazi’de iki tane heykel Tankut Öktem 

tarafından yapıldı. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde 
hatta yurt dışında Tankut Öktem’in her konuda 
heykeli mevcut. Ama Gemlik Belediyesi bu konuda 
bir girişimde bulunmuyor.

Çok yazık.
Gemlik’te plastik sanatlarla ilgili hiçbirşey yok. 

Gemlik’i Seviyorum demek yetmez.
En azından İlçenin kurtuluşu sırasında şehit 

düşen Yüzbaşı Şehit Cemal’in ölümünü ve kahra
manlığını sembolize edecek bir anıt Gemlik’e yap- 
tırılamaz mı? Bunun maddi değeri ne olursa olsun 
Gemlikli bunu karşılayamaz mı?

Tankut öktem, kınamasında haklı bende bu 
konuda hiçbir girişimde bulunmayan yöneticileri 
kınıyorum ve göreve çağırıyorum.

Bursa Büyükşphir 
Ulaştırma Daire 
Başkanlığı ile 
73 Nolu S.S. Güzel 
Gemlik Otobüsçüler 
Kooperatifi ve 
Minibüsçüler Odası 
ile ulaşım ücretleri 
konusunda 
anlaşmaya vardı. 
Gemlik Bursa 1.75 
YTL. Gemlik şehir 
içi sivil 0.60 Ykr. 
öğrenci 0.40 Ykr 
oldu. Seyfettin

ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Ziraat Odası
seçime hazırlanıyor
Ziraat Odası 
Kurucu Başkan 
Adliye Köyü 
Muhtarı Ali 
Çevik, kurucu 
üyeler arasından 
yeni yönetimin 
belirleneceğini 
söyledi. 
Haberi syf 2’de

Başkan Şahin; “Hizmetten 
jaşka hesabımız yok”

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Güler, meclis üyeleriyle birlikte 
Başkan Şahin’i Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret etti. Sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çukurların
kapatılmaması 

sıkıntı yaratıyor Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıllar sonra 
yeniden kurulan 
Ziraat Odası'nda 
kurucu üyeler 
arasından yeni 
yönetim 
belirlenecek.
15 Ağustos 
2006 Sah günü 
saat H.oo’de 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kooperatifi 
salonunda yapılacak 
toplantı çoğunluk 
sağlanamadığı 
taktirde 22 Ağustos 
2006 Sah günü 
yine aynı yerde ve 
saatte yapılacak.

7 geçici yönetim 
kurulu üyesi ile 
21 geçici meclis 
üyesinin seçileceği 
seçimler hakkında

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ziraat Odası seçime hazırlanıyor

Doğal gaz ana 
hattından evlere 
bağlantı işlemi 
sırasında açılan 
asfaltın kapatılma* 
ması yaya ve 
araçlara zorluk 
yaşatıyor. 
Özellikle ana 
cadde üzerinde 
yapılan bağlantı 
çalışması sonrası 
açılan yerlerin 
kapatılmaması 
park edecek araç 
yada kalkış 
yapacak olan 
araç sürücülerinin 
zor anlar 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
Her türlü ahm-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

yaşamasına 
sebep oluyor. 
Karşıdan karşıya 
geçecek olan vatan
daşlarında fark 
etmedikleri çukurlar
dan dolayı hafif 
yaralanmalara neden 
olması tepkiyle 
karşılanıyor. 
En azından ana 
cadde üzerinde 
açılan yerlerin bir an 
önce yapılması 
gerektiğini söyleyen 
vatandaşlar, 
GEMDAŞ'ın yaptığı 
işlere yeteri kadar 
özen göstermediğini 
belirtiyorlar.

Enerjide 
yolsuzluk davası

14 sanık hakkında 
9.5 yıla kadar 
değişen hapis 
cezaları istendi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığının bazı 
ihalelerinde yolsuz 
luk yapıldığına 
ilişkin davada bir 
işadamı, bir eski 
milletvekili ve çok 
sayıda bürokrat 
hakkında 9.5 yıla 
kadar değişen hapis 
cezaları istendi. 
Davanın dünkü 
duruşmasında, 
Cumhuriyet Savcısı, 
esas hakkındaki 
görüşünü bildirdi.

bilgi veren Kurucu 
başkan Adliye 
Köyü Muhtarı Ali 
Çevik, seçilecek 
yönetim kurulu 
üyeleri ayrıca 
aralarından bir

Savcı, Pır iş 
adamının 
cürüm işlemek 
için teşekkül 
oluşturduğunu, 
bir eski milletvekili, 
bazı işadamları 
ve üst düzey 
bürokratların da 
bu oluşuma üye 
olduğunu iddia etti. 
İddianamede, 
sanıkların siyasi 
güç elde ederek, 
ihalelere fesat 
karıştırdığı 
belirtildi.
14 sanık hakkında 
9.5 yıla kadar 
değişen hapis 
cezaları istendi.

başkan belirleyecek
lerini söyledi.
Gemlik'te uzun yıllar 
sonra yeniden 
kurulan ve 
bölgedeki çiftçiye 
hizmet verecek

Trafik canavarı
16 can aldı

Yurtta dün meydana 
gelen trafik kazaların 
da 16 kişi öldü,31 
kişi yaralandı 
Kars'ın Sarıkamış 
İlçesi yakınlarında 
yabancı plakalı oto
mobille bir tanker 
çarpıştı. Kazada, 
2'si Yunanistan, 1'i 
Gürcistan uyruklu 3 
kişi öldü.
Zonguldak'ın Ereğli 
İlçesi yakınlarında 
bir minübüsün TIR'la 
çarpışması sonucu 
Serkan, Senem ve 
Beste Çolak hayatını 
kaybetti, 
1 kişi yaralandı. 
Konya yakınlarında 
da bir otmobil 
şarampole yuvar
landı. 2 kişinin ağır 
yaralandığı kazada, 
Seyfettin ve Vehmi 

olan Ziraat Odası'nın 
amaçları doğrul
tusunda en iyi 
görevi ve hizmeti 
vermek için çaba 
göstereceklerini 
duyuran Çevik, 
“Çiftçinin temel 
sorunlarını 
çözerek 
ihtiyaçlarını 
temin etmeye 
çalışacağız.
Ziraat Odası’nı 
kurmak çok kolay, 
ama bu gibi geniş 
faaliyeti olan bir 
oda'yı yaşatmak 
o derece zor.
Biz arkadaşlarımızla 
birlikte zor olanı 
başarıp Ziraat 
Odası’nı Gemlik'te 
yaşatmaya 
çalışacağız" 
diye konuştu.

Aydın öldü. 
Antalya'nın Alanya 
İlçesi yakınlarında 
da bir otomobil uçu
ruma yuvarlandı. 
Kazada, Nermin 
Yurdaünlü ve Selin 
Hacıoğlu öldü. 
Afyonkarahisar'da 
hemzemin geçitte 
trenle bir otomobil 
çarpıştı. Kazada, 
Dilek Avşar öldü, 2 
kişi yaralandı. 
Gaziantep, 
Eskişehir, Kayseri, 
Bursa ve 
Kırıkkale'de mey
dana gelen trafik 
kazalarında, Mehmet 
Kıhç, Osman Çıtak, 
Burak Baş, 
Beyzanur Yılmaz ve 
Ahmet Balı hayatını 
kaybetti, 9 kişi yara- 
W----------- -
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Gemlik-Bursa arasında 9 metrelik 12 otobüsle hizmet verecek yeni otobüsler eylül ayında hizmete girecek
I YazıYORUM

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.comFiyatta da anlaştılar: 

Gemlik-Bursa 1.75 YTL
Bursa Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanlığı ile 73 Nolu S.S. 
Güzel Gemlik Otobüsçüler Kooperatifi ve Minibüsçüler Odası ile 
ulaşım ücretleri konusunda anlaşmaya vardı. Gemlik Bursa 1.75 
YTL. Gemlik şehir içi sivil 0.60 Ykr. öğrenci 0.40 Ykr oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir Ulaşım 
Daire Başkanlığı ile 
Gemlik-Bursa arasın
da yolcu taşımacılığı 
için ön protokol 
imzalayan 73 Nolu 
S.S. Güzel Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
uygulanacak fiyat 
üzerinde anlaşmaya 
vardılar.
Büyükşehir'den yıl
başına kadar otobüs
lerin yenilenerek 
hazır duruma geti 
rilmeşi için zaman 
tanınmasına karşın 
daha önce yolcu taşı
ma hizmetine başla 
yacak olan otobüsler, 
Gemlik-Bursa 
arasında yolcuları 
1.75 YTL’ye 
taşıyacak.
Yeni belirlenen 
ücretler, 
otobüslere BuKart 
sisteminin takıl
masından sonra 
başlayacak.
Gemlik Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler 
Odası Başkanı 
Erol Aksoy ile 
Minibüsçüler

Kooperatifi Başkan 
Yardımcısı Fatih 
Keke, yaptıkları açık
lamada, Bukartsis- 
temiyle taşınacak 
yolcuların Terminal 
bağlantısı olmadan 
Merinos kavşağına 
kadar gideceğini 
duyurdular.
Gemlik-Bursa 
arasında belirlenen 
fiyatın yanı sıra 
şehir içi ücretleri de 
belli oldu. 
Buna göre şehir içi 
taşıma ücretleri 
öğrenci 0.40 Ykr 
olurken, sivil taşıma 
ücreti ise 0.60 Ykr 
olarak belirlendi. 
Büyükşehir'in 
kendilerine tanıdığı 
zamanı beklemeden 
yeni otobüs filosunu 
oluşturmak için 
kolları sıvadıklarını 
söyleyen Aksoy, her 
gün otobüs firmaları 
tarafından teklifler 
getirildiğini, en iyi 
hizmeti verebilmek 
için otobüsler arasın
da tercih yapacak
larını söyledi.
Gemlik-Bursa arasın
da 9 metrelik 12 oto

büsle hizmet 
vereceklerini 
tekrarlayan Aksoy, 
otobüslerin 20 
dakikada bir kalka
caklarını duyurdu. 
Şehir içinde ise 13 
araçla hizmet vere
ceklerini söyleyen 
Aksoy, yeni oto
büslerle en geç Eylül 
ayı sonunda yolcu 
taşımaya başlayacak
larını bildirdi.
Gemlik içinde Bukart 
sistemi için 3 ayrı 
yerde satış noktaları 
belirlediklerini 
söyleyen Aksoy, 
Manastır, SSK ve

otobüslerin kalkış 
noktasında düşünü 
len yerler için Beledi 
ye’den yer tahsisi 
için istekte bulun
duklarını söyledi. 
Büyükşehir'in halk 
otobüslerine tanıdığı 
Yılbaşı'ndan sonra • 
ise Büyükşehir oto
büslerinin Gemlik- 
Bursa arasında 
seferlerine son 
vereceği öğrenildi. 
Öte yandan 
Kurşunlu-Bursa 
arasında ise yapılan 
anlaşma gereği 4 
otobüsün çalışacağı 
öğrenildi.

Gençler!...
1950-60‘lar da benim yaşımda olanla rın 

gençlik yıllarını düşünüyorum.
O günlerin Türkiye’si, yaşadığımız ortam, 

önümüze konan hedefler, idealler bambaşka 
idi....

Biz böyleydik de zamanla gençlik nasıl bu 
kadar değişti?

Yine de büyüklerimiz bizleri eleştirmek için : 
“Bu yaşlar çok kıymetli, senin yaşında olayımf 
isterse bir milyon lira borcum olsun” derlerdi.^ 

Biliyorum bir çok baba o zamanlar öyle 
derdi...

Böylece gençliğin önünde sınırsız ola 
naklar bulunduğunu anlatmak isterlerdi.. O 
zamanlar güçlü bir orta sınıf vardı..

Bizler memur çocukları (Okul müdürü idi.) 
için hedef muhakkak okuyup bir meslek 
sahibi olmaktı...

Ekonomik durumu iyi olmayanlar, köylerde 
okuyanlar için genç Cumhuriyet eğitim ve 
öğretim alanında ki bu zorlukları aşmak için- 
leyli meccani (parasız yatılı) gibi olanaklar 
sunardı..

Okullarda parasız yatılı sınavlarına gire
ceklerin taraması yapılırdı..

Öğretmen okulları — Askeri liseler bu 
öğrenciler için açık kapılardı..

Sadece bunlar değil, bir çok meslek dalın
da orta öğretim düzeyinde parasız yatılı 
okullar vardı. Binlerce öğrenci bu sistemden 
yararlanmış, öğretimine devam etmiş, meslek 
sahibi olmuştur...

1920 - 1930 -1940 doğumlular arasında bir 
tarama yapın, parasız yatılı olarak okumuş 
binlerce Vali — Doktor - Mühendis — General— 
Öğretmen- Sanatçı - Gazeteci bulabilirsiniz^..

Bunların hepsi çok ciddi sınavlardan 
geçerek bu olanağı kullandılar ve değerli 
meslekler sahibi oldular..

Düşünüyorum da; o zamanlar ilkeli, ciddi 
zamanlardı..

Gençlikte ciddi idi..
2000‘li, senelerin cıvıklığı, sapkınlıkları asla 

görünmezdi. Ayıptı.
Şu rezilliğe bir bakın; “Ös-ye -me g... 

tümü ye “isimli şarkıyı, gençliğin hislerine ter
cüman oluyor diye her yerde gençler çalıp 
söylüyor..

Bu rezilliklere uyanlara, sevenlere söylüyo
rum.. Sözün onlara...

Gençler kızmasın (Kısarsa kızsın, ben 
doğruyu söylüyorum) bu gençlik “Ekmek 
elden, su gölden” avantacı, köşe dönmeci 
gençlik..

Bağımsız düşünemeyen, ülkesindeki olan 
bitenleri, gerçekleri yargılayıp değerlendirme 
yen bir gençlik..

Bu gençliğe sesleniyorum..
1940 ve 50‘lerde parasız yatılı sınavla rina 

girmek isteseler, okulları bu yapıda olanları 
aday göstermezlerdi, zaten sınavları kazana
mazlardı..

Analar - babalar bu havai gençliğin sorum
lusu ne YÖK ne de ÖSYM dir.

Sorumlular 1950’den bu yana gelmiş 
geçmiş hükümetler ve Milli eğitim Bakanları, 
asıl SÎZLERSİNİZ, SİZLERSİNİZ....

Birileri gençlere gerçekleri söylemeli.. 
Sınavları kazandıran, hazırlık kursları değildir. 
Bunları kazananlar emek vermiş, hayatı cid
diye alan gençlerdir..

Kendinizi nakli çıkarmak için uyduruk ba 
haneler bulu, vicdanınızı rahatlatmaya çalış
mayın..

Hayatınızı kurtarmak için lise sonda kursa 
gitmek yetmez, bütün ömür ciddi olarak çalış
mak gerekir..

O da biraz zor gelir, değil mİ gençler ?

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Başkan Şahin; “Hizmetten başka hesabımız yok”
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Güler, meclis üyeleriyle birlikte Başkan Şahin’i Tarihi Belediye Binası’nda ziyaret etti

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
yapılamaz denilen 
birçok projeyi 
hayata geçirdiklerini 
belirterek, 
“Hizmet etmekten 
başka düşüncemiz 
ve hesabımız 
olmadığı için 
vaatlerimizi bir bir 

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 m^ 
Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire_ _ _ _ _ _

â. 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
’Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire | 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan. S 

Önünde 115 m2 Bahçeli £
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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: 51410 21

yerine getiriyoruz” 
dedi.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Güler, meclis 
üyeleriyle birlikte 
Başkan Şahin’i 
Tarihi Belediye 
Binası’nda ziyaret 
ederek, beldelerine 
verdiği hizmetlerden 
ötürü teşekkür etti.

ANAVATAN Partisi’nin 
belediye başkanı 
olmasına rağmen 
Başkan Şahin’in 
beldelerine parti 
ayrımı yapmadan 
hizmet ettiğini 
söyleyen Güler, 
“Bir çok belediye 
başkanı seçildiği 
taktirde partili, parti
siz ayrımı yapmadan 

i i

hizmet edeceğinin 
sözünü verir. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız işte bu 
sözünü tutan ender 
başkanlardan.” 
diye konuştu.
Güler, 3. 
Cumhurbaşkanımız 
Cetal Bayar’ın 
doğum yeri olan ve 
mezarının bulunduğu 
Ümurbey’d'eki* 
anıtının kristal 
minyatürünü günün 
anısına Başkan 
Şahin’e hediye etti. 
Başkan Şahin, 3 
dönemdir belediye 
başkanlığı yaptığını, 
şimdiye kadar 
‘Bu bizim partiden 
değil’ diyerek, hiç 
bir ilçe veya beldeyi 
hizmetten mahrum 
bırakmadığını ifade 
ederek, bir belediye 
başkanının kendisine 
oy vermeyeni ceza
landırmaya hakkının 
olmadığını vurguladı. 
Şahin: “Hizmet 
etmekten başka 
düşüncemiz ve 
hesabımız yok” 
Süleyman Demirel’in 
Boğaz Köprüsü’nü 
yaparken, Bülent 
Ecevit’in buna karşı 
çıktığını hatırlatan 
Başkan Şahin, 
bugün İstanbul’a 
2 köprünün bile 
yetmediğinin altını 
çizerek, “Bizim 
yaptıklarımıza da 
bugün azınlıkta olsa 
birileri karşı çıkıyor. 
Bugün karşı çıkanlar, 
yaptığımız yatırımları 
kullandıklarında 
‘Allah razı olsun’ 
dediklerine inanıyo
rum. İşlerimiz de 
aksamadan gidiyor.

Neden? Çünkü 
bizim hizmet 
etmekten başka 
düşüncemiz ve 
hesabımız yok’.’ 
şeklinde konuştu. 
Zafer ve Atıcılar 
Mahallesi’nden 
hal teşekkürü 
Başkan Şahin’i 
ayrıca Zafer ve 
Atıcılar Mahallesi’nin 
muhtarları İİe ÂK 
Parti’nin mahalle 
temsilcileri de 
ziyaret etti.
Zafer Mahallesi 
Muhtarı Ahmet 
Karaburun, Atıcılar 
Mahallesi Muhtarı 
Cemal Yesin ve 
AK Parti Bursa İl 
Teşkilatı Yönetim . 
Kurulu Üyesi Şaban 
Sönmez, mevcut 
halin şehir dışına 
çıkartılması konusun
da kararlı bir politika 
izlemesinden dolayı 
Başkan Şahin’e 
teşekkür etti. 
“Sözünüzü tuttunuz, 
size minnettarız” 
Belediye 
başkanlarının ve 
siyasilerin yıllardır 
mahallelerinde 
bulunan ve etrafa 
hem gürültü,, 
hem de çevre 
kirliliği 
veren sebze 
ve meyve halin 
şehir dışına 
çıkartılacağının 
sözünü verdiği 
ifade eden Zafer 
Mahallesi Muhtarı 
Ahmet Karaburun, 
“Siz de aynı sözü 
verdiğinizde, doğrusu 
ben inanmamıştım. 
Çünkü geçen dönem 
halin genişletilmesi 
kararı alınmıştı. Sizin 

de bu yönde karar 
alacağınızı düşün
müştüm. Ama bu 
sözünüzü 2 yıl içinde 
tuttunuz. Halden 
sadece bizim mahal
leniniz değil, bölgede 
bulunan 7-8 mahalle 
etkileniyor. Halin pis
liği derelere atılıyor. 
Mal taşıyan kamyon
lar mahallemizde 
tehlike oluşturuyor. 
Bizi bu çileden 
kurtardığınız 
için size 
minnettarız” dedi. 
Şahin: 
“Yapamayacağım 
şeyin sözünü ver
mem. Söz verirsem 
de yaparım” 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, yapamayacağı 
işin sözünü vermeme 
konusundaki 
prensibine değinerek, 
“Yapamayacağım 
şeyin sözünü ver
mem. Söz verirsem 
de yaparım. Seçim 
beyannamemde ne 
yazıyorsa, hepsini 
hayata geçiriyoruz, 
geçireceğiz de. 
Halin şehir dışına 
çıkartılması 
yıllardır 
konuşuluyordu. 
Yeni halin temelini 
attık. Önümüzdeki yıl 
halin bitmesinin 
ardından mevcut 
halin dönüşüm 
projesinin hazırlan
masına başlarız. 
45 dönümlük bu 
araziyi Bursa’ya 
yakışacak bir yere 
dönüştüreceğiz. 
Bundan da 
kimsenin kuşkusu 
olmasın” şeklinde 
konuştu.
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İHALE İLANI
T.C.BURSA VALİLİĞİ

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğrenci taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18.a maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir.
İHALE KAYIT NUMARASI: Ek:1'de gösterilmiştir.

302 kilo esrar
1-İdarenin 
a)Adresi 
b)Telefon ve Faks numarası 
c)Elektronik posta adresi (varsa) 
2-İhale konusu hizmetin 
a)N itel iği, türü ve miktarı

: Hükümet Konağı 4.Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
: (0224) 513 11 74-513 49 70 514 02 30
: gemlik16 meb.gov.tr

ele geçirildi
b)Yapılacağı yer

c) İşin süresi

3-İhalenin 
a)Yapılacağı yer 
b)Tarih ve saati

: İdari şartname ve bu ilan ekinde bulunan 
Tablo 1 de gösterilmiştir.

: İdari şartname ve bu ilan ekindeki 
tablo 1 de gösterilmiştir.

: 180 (Yüzseksen) iş günü 
18.Eylül .2006-19.Haziran 2007

: T.S.O.Gazi İlköğretim Okulu Toplantı Salonu Gemlik. 
: 22.08.2006 Sah günü saat 10.00’da

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler.

4.1. İhaleye Katılma Şartları ve istenen 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,
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk.ilamn yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sici
line kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3, Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) 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. Bu işlere ait şartnamenin 10.maddesinin (a), (b),(c),(d),(e)ve (g) bentlerinde sayılandurumlar- 
da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı 
taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi.
İsteklinin ortak girişim olması halinde,bu işlere ait şartnamenin (b),(c),(d) ve (l)*da yer alan bel

gelerin her bir ortakça ayrı ayrı yerilmesi zorunludur.
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri, uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik 

prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.
4.1.11. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge
4.1.12. Araç ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti (Taşıt kiralıksa noter tasdikli taşıt kiralama 

sözleşmesi veya noter tasdikli taahhütname)
5-Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir ve 75.000.000.-TL (75 YTL) 

.karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur, (Not:T.C Ziraat Bankası Gemlik Şubesindeki 9996329-5001 Nolu İhale teminat 
hesaba yatırılıp makbuz getirildiğinde Müdürlüğümüzden verilecektir.)

8-Teklifler İdari şartname ve bu ilan ekinde bulunan Tablo 1'de yer alan ihale tarihi ve saatine kadar 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

9-İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istek
li ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İstekliler tekliflerini işin tamamı 
için verebilecekleri gibi bir güzergahta birden fazla araç varsa bir veya birden fazlasına da verebilir
ler. Aynı güzergahta ilan ekinde ve şartnamedeki tablo 1 de kapasitesine bağlı olarak değişik cinste 
gösterilen araçlar (minibüş,minibüs,otobüs gibi) mevcut ise bu araçların birine veya birden fazlası
na da teklif verebileceklerdir.Bu durumda fiyatı en düşük olan veya olanlar arasında tercih yapılır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçi
ci teminat vereceklerdir, (geçici teminat bedeli T.C.Ziraat Bankasındaki 9996329-5001 nolu hesaba 
yatırılacaktır.)

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13-İhalede servis plakalı taşıt ve varsa Kamu Tüzel Kişiliği taşıtı olma koşulu aranacaktır.Bu şart

larda taşıt bulunmaması halinde plaka şartı aranmayacaktır.
14-lhaleye Ek:1 listede gösterilen güzergahlardaki hat sayısına göre devam edilecek ve her hat 

için teklifler ayrı ayrı alınarak değerlendirilecektir.
Ek: 1-Taşıma işi öğrenci sayıları ve minibüs adedini gösterir çizelgedir. B-3757

İstanbul Emniyet 
Müdürü Celalettin 
Cerrah, uluslararası 
düzeyde yapılan 
uyuşturucu 
kaçakçılığına 
yönelik düzenlenen 
2 ayrı operasyonda, 
302 kilo 248 gram 
eroin ele geçirildiğini 
ve 13 kişinin yaka
landığını bildirdi. . 
Cerrah, Narkotik 
Şube Müdürlüğünde 
düzenlediği. 
basın toplantısında, 
uluslararası 
düzeyde uyuşturucu 
kaçakçılığı yapan 
kişilere yönelik 
"Sarsılmaz" adı 
altında düzenlenen 
operasyonda, 135 
kilogram eroin ele 
geçirildiğini ve 
olayla ilgili 10 
kişinin yakalandığını 
söyledi.
Cerrah, Kartal'da 
"Yunuslar" olarak 
bilinen motorize 
polis ekiplerinin bir 
çalışmasında 3 
kişinin 28 gram

eroinle yakalandığını 
hatırlatarak, 
bu kişilerin 
evlerinde yapılan 
aramalarda 167 
kilo 220 gram eroin 
ele geçirildiğini 
kaydetti.
Cerrah, son 10 
günde sokak 
satıcılarına yönelik 
düzenlenen 54 
operasyonda da, 
8 kilo 158 gram 
eroin, 18 kilo 
281 gram esrar, 
36.5 gram kokain, 
6 kilo 617 gram 
afyon sakızı, 16 kök 
Hint keneviri, 9 bin 
112 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildiğini 
ve 4'ü yabancı 
uyruklu 99 
şüphelinin yaka
landığını söyledi. 
Cerrah, açıklama 
sırasında 167 kilo 
248 gram eroinin 
yakalanmasında 
emeği geçen 
"Yunus" 
ekiplerini de 
tebrik etti.

(ral'ı 1750 polis koruyacak

‘Gemlik Körfez' internetle www.gemlikkorfezgazetesi.com

İstanbul Emniyet 
Müdürü Celallettin 
Cerrah, İstanbul'
da Suudi Arabis 
tan Kralı Abdullah 
Bin Abdülaziz El 
Suudi'yi korumak 
için bin 750 
polisin görev 
yapacağını 
açıkladı.
Basın mensupları
na konuyla ilgili 
açıklamada bulu
nan Cerrah, İstan
bul'a gelen her
devlet adamına ciddi bir koruma protokolü

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

uygulandığını söyledi. Cerrah, "Kral ve 
beraberindeki Suudi yetkililer için bin 750 
polis görev yapacak. Bu olağanüstü bir şey 
değil. Dış ülkelerden gelen devlet adamlarını 
ciddi bire şekilde korumak zorundayız. 
İzinler kaldırılmadı" dedi.

meb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


10 Ağustos 2006 Perşembe

Yurt, burs ve 
kredi başvuru 

süreleri uzatıldı

--------- — Sa>f^
HHi OUNLUK SİYASİ GAZETE HH

e-kayıt yaptırmayan velilere 
yeni imkan tanınıyor

2006-2007 öğretim 
döneminde halen 
bir yüksek öğretim 
kurumuna devam 
eden ara sınıf 
(lisans-yüksek 
lisans) öğrencilerinin 
yurt, burs ve 
kredi başvuru 
süreleri 11 
Ağustos 2006 
tarihine kaçlar 
uzatıldı.
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
öğrencilerin tatil 

döneminde 
olmaları ve, 
müracaatlarını 
tanınan sürede 
yapamamaları 
dolayısıyla yurt, 
burs ve kredi başvu
ru sürelerinin 11 
Ağustos 2006 
(11 Ağustos dahil) 
tarihine kadar uza
tıldığı bildirildi. 
Açıklamada, 
başvuruların daha 
önce de olduğu 
gibLkurumun 
www.kyk.gov.tr 
internet sayfasından 
yapılacağı 
bildirdi.

Bu yıl ilk kez 
5 ilde uygulamaya 
başlanan 
e-kayıtta, kırsal 
kesimlerdeki 
aksamalar nedeniyle 
hedeflenen 
sayıya henüz 
ulaşılamadığı, 
bugüne kadar 
kayıt yaptırmayan
ların 14 Ağustostan 
itibaren ilçe 
milli eğitim 
müdürlüklerine 
başvurabilecekleri 
bildirildi.
Kayıt sırasında 
zorla bağış 
alındığı yönündeki 
iddiaların önüne 
geçmek, veliye 
kayıtlarda 
kolaylık sağlamak ve 
her öğrencinin evine 
en yakın okula 
gitmesini sağlamak 
amacıyla Adana, 
Ankara, Eskişehir, 
İstanbul ve İzmir'de 
pilot uygulama 
olarak bu yıl 1

Haziranda başlatılan 
internet üzerinden 
kayıtlarda, kırsal 
kesimde aksamalar 
ölüyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı genelgesi 
doğrultusunda, 
14 Temmuzda 
sona eren kayıtlar, 
28 Temmuza kadar 
uzatıldı, ancak bu 
tarihin de dolmasına 
rağmen hedeflenen 

rakamlara henüz 
ulaşılamadı.
Bu nedenle, çocuğu
nun kaydını yaptıra
mayan velilere 
14 Ağustostan 
itibaren yeni bir 
imkan daha 
tanınıyor.
Veliler, bu tarihten 
itibaren ilçe 
milli eğitim 
müdürlüklerine 
başvuruda bulu

narak, kayıtlarını ' 
yaptırabilecekler. 
Bakanlığın, 
meb.gov.tr veya 
ilsis.meb.gov.tr 
adresinden 
yapılan kayıtlarda, 
velinin beyanı esas 
alınıyor, 
ancak kaydın kesin
leşmesi için velinin 
okula ikametgah 
belgesini götürmesi 
gerekiyor.

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
34 YILLIK 

TECRÜBEMİZ İLE 
hizmetinizdeyiz

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

http://www.kyk.gov.tr
meb.gov.tr
ilsis.meb.gov.tr
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Açık Öğretim Lisesi 
öğrencilerine müjde
Mili Eğitim Bakanlığı 
(MEB), mağduriyet
lerin önlenmesi 
amacıyla Açık 
Öğretim ve Mesleki 
Açık Öğretim Lisesi 
öğrencilerine, 27 
Ağustosta ek sınav 
hakkı tanıdı. 
Açık Öğretim ve 
Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi 
öğrencileriyle ilgili 
yürütülen iş ve 
işlemlerin bu yıldan 
itibaren internet 
üzerinden yapılması 
nedeniyle, kayıt 
yenileme, yeni 
kayıt, ders seçme ve 
ders kitaplarının 
posta ile öğrenci 
adreslerine gönde 
rilmesi sırasında 
teknik nedenler 
yüzünden sorunlar 
yaşandı.
Son günlerde 
kamuoyunda bu 
sorunlar nedeniyle 
öğrencilerin hak 
kaybına uğrayacak
ları gibi gerçek dışı 
beyan ve yorumların 
yer aldığını belirten

yetkililer, bu 
konudaki teknik 
sorunlar giderilmeye 
çalışılırken, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın, 
öğrencilerin mağdur 
olmaması için ek 
sınav yapılması 
yönünde de karar 
aldığını bildirdiler. 
Ek sınav kararında, 
Açık Öğretim ve 
Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi 
öğrencilerinden 
2006 ÖSS'yi 
kazanan, ancak 
2. dönem sınavları 
sonucunda 
okullarından mezun 
olamayanların 

durumunun da 
etkili olduğu 
belirtildi.
Gerekli şartları 
taşıyan ve 
sınava katılmak 
isteyen 
Açık Öğretim ve 
Mesleki Açık 
Öğretim Lisesi 
öğrencileri, 
81 ilde bulunan 

ve isimleri 
"www.aol.meb.gov.tr' 
\ adresinde 
yayımlanan Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerine 
başvuracak.
Başvurular 
11 Ağustos'ta 
sona erecek.

MEB “e-burs” sistemi 
uygulamasına geçiyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı, genel 
müdürlüklerle 
daire başkanlıklarına 
bağlı kurumlarda 
uygulamaya 
koyduğu "e-devlet" 
uygulamasına bir 
yenisini daha 
ekleyip "e-burs" 
sistemine geçiyor. 
Artık Devlet
-Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavı 
sonucunda 
başarı gösteren 
öğrencilerin 
okullara kayıt ve 
kabulleri, 
elektronik ortamda 
yapılacak.
Iköğretim ve 
ortaöğretim kurum 
müdürlükleriyle 
İ ve İlçe Milli 
Eğitim
Müdürlüklerine 
15 Ağustos 
2006 tarihinden 
itibaren "e-burs" 
modülüne

_____________________ £

girişlerini 
sağlayan şifreler 
verilerek, işlemler 
elektronik 
ortamda ve 
belgesiz 
gerçekleştirilecek. 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, burs ve 
bursluluk işlemlerine 
ilişkin yayınladığı 
genelgede, 
"e-burs" sistemi 
hakkında yapılacak
larını sıralarken, 
bakanlıkça burslu- 
luğu onaylanan 
öğrencilerin
1 Ekim 2006 tarihin

den itibaren burs 
almaya hak 
kazanacaklarını ” 
açıkladı.
Çelik ayrıca, 
gerçekleştirilecek 
işlemlere dair 
açıklamanın 
e-burs modülü 
üzerindeki 
"e-Burs- 
Programı 
Kullanım 
K-ılavuzu"nda 
ve " 
http://obydb.meb. 
gov.tr" sitesindeki 
"Duyurulur" 
linkinde yer 
alacağını kaydetti.

NOINOK 
BİLGİSAYAR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyallorlo

AKLINI SEVEN REGAL ALIR 
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

S+K.D.V. 
boşlayan fiyolltırio

R£GAL36OODh/X’ll 
DVD OYNATICI

REGAL37EKRAN 
TEIETEXTTV

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ

www.baytasinsaat.net

ADSL ABONELİK PAKETİ

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR■ ■vlHYIvninil wvvw.gemliknowox.com

Hem ADSL nottan, bende 
ADSL aboneliği Nr arada 

HEDİYE!

http://obydb.meb
http://www.baytasinsaat.net
http://www.gemlikweb.com
wvvw.gemliknowox.com
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Acı bilanço
1087 ölü 3568 yaralı

İsrail'in 12 
Temmuzda başlattığı 
saldırılar 29. gününe 
girerken, bilançonun 
1087 ölü ve 3568 
yaralı olduğu 
belirtildi. Lübnan 
Kurtarma ve 
Yardım Komisyonu, 
saldırılarda yüzde 
30'u 12 yaşın 
altındaki çocuk 
olmak üzere en 
az 990 sivilin 
yaşamını yitirdiğini, 
30 Lübnan askeri ve 
polisinin öldüğünü 
açıkladı.
Saldırılarda 54 
Hizbullah militanı 
ve Emel 
hareketinden 7 
kişinin öldüğü, 
Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi-Genel 
Komutanhğı'na

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgâzetesi.com

üye bir militanın da 
hayatını kaybettiği 
belirtildi. Saldırılarda 
4 BM gözlemcisiyle 
BM Geçici Barış 
Gücü (FINUL) üyesi 
bir kişi de öldü. 
Komisyon, 
kimlikleri belirlenen 
cesetlerin sayıldığını, 
enkaz altında 
bulunanların 
bilançoya dahil 

edilemediğini 
belirtti.
Açıklamada, 
saldırılar nedeniyle . 
915 bin 792 kişinin 
yerinden olduğu, * 
bunun 220 bininin 
Lübnan dışına, 
çıktığı vurgulandı. 
Bu sayıya yaklaşık 
100 bin yabançr 
veya çifte vatandaş 
dahil edildi;. :

139 milyon dolarlık 
SLAM-ER füzesi alınıyor

Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül, ABD'den, 
yabancı askeri 
satışlar kanalıyla 
139 milyon dolara * 
SLAM-ER füzesi 
alınacağını 
bildirdi.
AK Parti Balıkesir 
Milletvekili.Turhan 
Çömez'in soru 
önergesini 
yanıtlayan Gönül, 
A'mbrika Savunma 
yie Güvenlik İşbirliği 
İdaresinin, 
Türkiye'ye 50 
SLAM-ER füzesi 
satılması konusunda 
Amerikan 
Kongresinden onay 
istediğinin doğru 
olduğunu ifade etti. 
Füzelerin satışı 
konusunda
Türkiye ile 
ABD arasında 
mutabakat

yapıldığını belirten 
Gönül, SLAM-ER 
füzelerinin, yabancı 
askeri satışlar- 
Foreign Military 
Sales (FMS) 
kanalıyla toplam 
139 milyon dolara 
satın alınacağını 
bildirdi. Gönül, 
ödeme koşulları 
hakkındaki ■ 
müzakerelerin 
halen devam ettiğini 
kaydetti.

Gönül, bu füzelerin 
havadan karaya 
atılabilen, uzun 
menzilli ve otomatik 
güdüm kontrollü 
olmasının, Hava 
Kuvvetleri 
Komutanlığının 
hava-yer harekat 
etkinliğini artıra
cağını ve Türkiye'ye 
önemli stratejik 
avantaj ile cay
dırıcılık kazandıra
cağını bildirdi.

ww.gemlikkorfezg%25c3%25a2zetesi.com
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İHALE İLANI
Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği

Şoför hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2006/103517
1-idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası

: Orhaniye mah.çevre yolu üstü Gemlik/Bursa 
: 0 224 5139200 0 224 5139206 -7

c) Elektronik posta adresi (varsa) : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com 
2-ihale konusu hizmetin

Enflasyon 
beklentisi yükseldi

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer 
c) İşin süresi 
3-lhalenin
a) Yapılacağı yer

: Şoför hizmet alımı 01.09.2006 -31.12.2006 
tarihleri arasında 122 gün

: Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: 122 gündür.

: Toplantı salonunda 
: 21.08.2006- 10.00b) Tarihi ve saati __________ ___

4- ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler:

4.1- ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı Ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek

tronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın

mış 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 İmza 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 uncu 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 yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
Ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye 

şirketlerine ilişkin beyanname.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:1 
4.2.1 -.İstenmemektedir..
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2 
4.3.1- İş deneyim belgeleri.
İsteklinin son beş yıl içinde yurt.içinde ve yurt dışında,kamu veya özel sektörde gerçek

leştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokü
manında belirlenecek benzer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale 
konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 35 oranında, ihale 
konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki atımlara ait tek sözleş 
meye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, İsteklinin Resmi ve özel kurumlardaki her türlü hizmet işi 
benzer iş olarak kabul edilecektir.3

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadeci yerli istekliler katılabilecektir.
J- ihale dokümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet hastanesi satın alma birimi Orhaneli yolu 

Çevre yolu üstü Gemlik / Bursa adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı [aynı adresten] temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, 21/08/2006 pazartesi günü saat 10.00 a kadar Bursa M.Ağım Gemlik Devlet 

Hastanesine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir.]

10- istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar
da geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B- 3754

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
DOĞALGAZ BELGELİ 
MAKİNE MÜHENDİSİ 

ARANIYOR.

TEL: (0.224) 513 11 21

C VE B EHLİYETİ OLAN 
800 YTL MAAŞ + SSK 

ÖĞRENCİ SERVİSİ 
YAPABİLECEK KİŞİLER 

ARANIYOR 

0 539 251 38 27

talik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Merkez Bankası 
tarafından düzenle
nen beklenti anketine 
göre, yıl sonu 
enflasyon beklentisi 
yüzde 10,28'den 
yüzde 10,59'â 
yükseldi.
Merkez Bankası, 
Ağustos ayının 
birinci dönemine 
ilişkin beklenti

anketi sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre, yıl 
sonu enflasyon 
beklentisi, tüketici 
fiyatları endeksi 
(TÜFE) bazında 
Temmuz ayının 
ikinci anketine göre 
0,31 puan artarak 
yüzde 10,28'den 
yüzde 10,59'a çıktı.

ELEMAN ARANIYOR
FİNANSMANDA ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
EHLİYETİ OLAN 

BAY ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların özgeçmiş ve fotoğrafla 

şahsen yapılması rica olunur.

Orhangazi Cad. Eskici Mehmet Sit. 
No: 65/B GEMLİK

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG) 

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır.
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt. 
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mtgros karşısı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 44 92

BURSA HÂKİMİYET 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 :3IB GEMLİK 

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

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadınlar neden bunalıma girer?
Atatürk Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksek 
Okulu tarafından 
yayımlanan bilimsel 
derginin son 
sayısında, İzmir'de 
yapılan "Kadınların 
stres verici yaşam 
olaylarıyla karşılaş
ma durumları" 
konulu araştırmaya 
yer verildi. 
18-65 yaş arasında 
ve yüzde 91.3'ü evli, 
389 kadın ile yapılan 
araştırmada, kadın
ların karşılaştıkları 
stres verici olaylar 
arasında yüzde 
53.5 ile "hamilelik" 
ilk sırada yer aldı. 
Hamililikten sonra 
stres verici olaylar 
sıralamasında 
"evlilik" yüzde 49.4 
ikinci, "uyku 
düzeninde değişik
lik" yüzde 44.5 
üçüncü olarak 
belirlendi.
"Doğum veya evlat 
edinme" gibi aileye 
bir bireyin katılımı 
yüzde 36.5 ile, 
"yemek yeme 
alışkanlığındaki 
değişiklik" de yüzde 
31.5'la kadınlarda 
stres verici olaylar 
arasında ilk beş 
sırada yer aldı.
KADINLARIN 
HASTALIĞA 
YAKALANMA RİSKİ 
Yapılan araştırmada

kadınların sosyal 
uyumu ölçme lis
tesinde aldıkları 
stres puanlarına göre 
hastalığa yakalanma 
riskleri de belirlendi. 
Yapılan değer
lendirmeye göre 
araştırmaya katılan 
kadınların yüzde 
40.9'unun stres 
puanına göre 
hastalığa yakalanma 
riski yüzde 15, yüzde 
2O.Ş*nin yüzde 30, 
yüzde 21.3'nin yüzde 
50, yüzde 14.1'nin 
yüzde 80 olduğu 
saptandı.
Yapılan değer
lendirmede sosyal 
uyumu ölçme lis
tesinden alınan 
puanlara göre, 
"kadınların 
karşılaştıkları strese 
göre hastalığa

yakalanma riskinin 
çok yüksek 
olmadığı" sonucuna 
varıldı.
YAPILAN ÖNERİLER 
Araştırma sonuçları 
gözönüne alınarak, 
kadınlara stres verici 
yaşam olaylarının 
neden olduğu 
hastalıklar, birinci 
basamak sağlık 
hizmetleri 
kapsamında topluma 
stresle baş etme 
yöntemleri ve 
stresin neden olduğu 
hastalıkların erken 
tanısıyla ilgi bilgi 
verilmesi ve 
hizmetlerin 
yürütülmesi önerildi. 
Ayrıca hemşirelerin 
bu tür çalışma prog 
ramlarında aktif rol 
alması gerektiği de 
kaydedildi.

Giysilerinizin ömrünü uzatmak için
Tekstil ürünlerinin 
üzerindeki teknik 
etiketlerin dikkate 
alınmamasının, bu 
ürünlerin ekonomik 
ömrünün kısalmasına, 
dolayısıyla ekonomik 
kayba neden olduğu 
belirtildi.
Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniver
sitesi (KSÜ) 
Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi

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

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

www.elkoyun.com
www.terfıa.org.tr

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

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 tasar
ruf sağlanabileceğini 
belirtti.Tekstil ürünleri 
içinde önemli yer 
tutan giysiler 
üzerindeki teknik 
etiketlerin bu ürün
lerin kullanım kılavu
zları olduğuna dikkati 
çeken Korkmaz, 
"Paramızı vererek 
aldığımız giysilerimizi 
daha kaliteli bir halde 
ve daha uzun süreli 
kullanabilmemiz için 
bu etiketlerin anlamını 
bilmeli, bu etiketlerde
ki 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 9 
alınmamasından yal
nızca aileler zarar gör-.J 
müyor.Satın alındık- n 
tan kısa süre sonra 
kullanılamaz hale . 
gelen, başka amaçlar j 
için kullanılan ya da 
çöpe atılan giysiler 
nedeniyle ülke 
ekonomisi de kayba 
uğruyor. Giysilerin 
tüketimi çok yoğun 
ürünler arasında 
olması nedeniyle j 
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, 1 
tekstil ürünleri 
üzerindeki teknik 
etiketlere ilişkin 
toplumun bilgilendiril 
meşine katkıda bulun- 1 
maları gerektiğini 
sözlerine ekledi.

‘Gemlik Körfez1 İlMte www.gemlikkorfezgazetesi.tom

http://www.elkoyun.com
ww.terf%25c4%25b1a.org.tr
http://www.elele.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.tom
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Bebeklerde
demir eksikliği

tehlikesi

Sinop Sağlık İl 
Müdürü Dr. 
Abdülkerim 
Köroğlu, demir 
eksikliği 
anemisinin özellikle 
doğurganlık 
çağındaki kadınlarda 
ve bebeklerde 
sağlığı ciddi 
biçimde etkilediğini 
söyledi.
Sağlık İl Müdürü 
Köroğlu, tüm yaş 
grupları için 
hayati önem taşıyan 
demir eksikliği 
anemisi hastalığının 
ölümlere neden 
olduğunu 
belirterek, "Dünyada 
en sık rastlanan 
beslenme sorunu 

olan demir eksikliği 
anemisi, tüm 
vücut fonksiyon
larını etkileyen 
sistemik bir 
hastalıktır.
Özellikle süt çocuk
luğu döneminde 
her 2 bebekten 
birinde demir 
eksikliği 
görülmektedir.
Sağlıklı bebekler 
için ilk 6 ay su 
bile verilmeksizin 
sadece anne sütü 
yeterlidir. 6. aydan 
sonra demir oranı 
zengin ve uygun ek 
besinlere başlanıp,1 
emzirme 2 yaşına 
kadar sürdürülme
lidir" diye konuştu.

NÖBETÇİ ECZANE
10 Ağustos 2006 Perşembe 

ÇAĞLAR ECZANESİ
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEMUK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2515

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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ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Rykent 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

Deneyinili Kadromuz ve
*'çrfğdaşegîtim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM

—i YILI ÜCRETLERİMİZ

AYKENT

2___ J
'■ , J I " ’ ।

L M -j». ; j 2 !
OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,

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

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
Sürekli eğitim ilkesi İle hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır. 

Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır....

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

11 Ağustos 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

Kaymakam Mehmet Baygül, konuşmasında “Umurbey çağdaş bir belde olmak için herşeyi yapıyor” dedi.

Doğalgaz Umurbey’de
Doğalgaz Umurbey’e de geldi

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan çalışmalar 
ile.dogalgaz 10 ayda Gemlik’e geldi.

Hiç beklenmedik bir gelişim ile Umurbey Beldesi 
de doğalgaz kapsamına alındı ve 34 aylık kısa bir 
çalışma döneminden sonra önceki akşam Umurbey 
de doğalgaza kavuştu.

GEMDAŞ çok hızlı bir şekilde gazı Gemlik ve 
Umurbey’e getirdi.

Ben de Umurbey’de oturuyorum.
Doğalgazı dört gözle bekleyenlerdenim.
Doğalgaz, ısınma ve mutfak gazları içinde en 

ucuzu ve çağdaşı.
Ne külü var, ne isi, ne de pisliği...
Nedense bu çağdaş yakıtın ilçemize gelmesin

den memnun değil gibiyiz.
Gemlik’te 23 bin dolaylarında konut bulunduğu* 

halde, GEMDAŞ’a abone olanların sayısı 2 bin dolay
larında. Bin 500 kişinin de gazı açılmış durumda.

GEMDAŞ’ın kısa sürede ilçemize ve Umurbey’i 
doğalgaza kavuşturmasına karşın, kullanıcı vatan
daş işi ağırdan alıyor.

İşin maddi boyutu, olabilir. Ama diğer ilçelerde, 
örneğin Orhangazi’de vatandaş abone kuyruğun
daymış.

Gemlik neden her konuda vurdum duymaz anla
mak güç..

Doğalgaz gelsin diye bar bar bağırıyorduk.
İşte geldi. Şimdi ise ağırdan alıyoruz.
Bu kış temiz hava solumak istiyoruz.
Belediyemiz vatandaşın doğalgaz kullanmasını 

teşvik etmeli. Ne bekliyor..
Gemlik doğalgazla daha da güzelleşecek

Gemlik’ten sonra Umurbey Beldesi 
de doğalgaza kavuştu. GEMDAŞ 
tarafından 4 ay gibi kısa bir 
zamanda Beldeye gaz getirilmesi 
üzerine önceki akşam Celal Bayar 
Parkı’n da tören düzenlendi.
Törende konuşan Belediye Baş- 7 
kanı Fatih Mehmet Güler, Umur 
bey’in cazibe merkezi haline 
geldiğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

Berber er »azar gün eri tatil yapacak
Nüfusu 10 binin üzerinde olan yerleşim birimlerinde uygulanan 
karar gereği ilçemizde bulunan erkek berberleri de pazar günleri 
çalışmayacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, 
önümüzdeki günlerde nöbetçi berber bulunacağını söyledi. Syf 2’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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I Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Eğitim.. Ulusal candamar..
Eğitim, tanımının yapılması zor bir kavram.
Ancak, toplamların sosyal, ekonomik ve siyasal yönden 

gelişmesinde eğitim yaşamsal bir öneme sahip olduğu bir gerçek.
Bilginin üretimi, kullanımı ve toplumsal gelişmeye olan etkisi ele 

alındığında eğitim, toplumların en öncelikli konularının başında 
geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana formal eğitimde 
devletin sadece milli eğitimi vermesi amacını gütmüş ve kültürel 
eğitimi sosyal yapılara bırakmış. Bu yüzden halk arasında Türk 
eğitimini tanımlarken sadece Milli Eğitim'i düşünmek gibi bir yanliş 
algılama var. Bu algılama Anadolu’da yürütülen eğitim faaliyetlerini 
ve bunları gerçekleştiren organizasyonları eksik yorumlamaya yol 
açmaktadır.

Onun için de..
Türk eğitimi, sorun çözmeden öte sorun üreten bir yaklaşım 

içindedir.
öğrenciler günün bir bölümünü tahta sıralarda, iki veya üç 

öğrencinin aynı sırada oturduğu kalabalık sınıfta değerlendirmekte
dir.

Türkiye’de uygulanan eğitim şekli ‘kolaycılığa kaçma’ biçi
minde...

Çocuk ve gençlik dönemlerinde sadece teorik bilgi yüklemeye 
çalışmak eğitim felsefesine, çocuk ve genç psikolojisine ters bir 
yöntemdir.

Günümüzde Türk eğitimi, öğrencilerden birey olmalarını değil, 
sadece not almalarını istemektedir.

Eğitim süresince öğrenci, evden - okula, okuldan - eve gidip 
gelen bir makine konumundadır. Sosyal etkinlikler, araştırma, 
kütüphaneye gitme, konularla ilgili kişilerle görüşme, eğitime yöne
lik ziyaretler eğitim sürecinde sınırlı veya yoktur.

Birey olmak demek, haklarının bilincine sahip olma, sorgulama, 
eleştirme, tartışma demektir. Birey olma, kişinin kendisini tanıması, 
isteklerinin, zayıf ve güçlü yönlerinin farkına varması demektir.

Kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilen kişi iyi bir yurttaş, 
üretken bir kişi ve bilinçli bir tüketici olur. Dolayısıyla eğitim sis
temimiz öğrencilerin ‘birey’ olduklarının bilincine varmalarını hedef 
■emelidir.

Eğitim sistemimizdeki önemli sorunlardan biri de cinsiyetler 
arasındaki eşitsizliktir. Kadınlar erkeklere göre dezavantajlı konum
dadırlar. Bunun en belirgin örneğini okuma-yazma oranında, kır- 
kent ayrımında ve formel eğitim kurumlarına (ilköğretim, lise ve 
üniversite) devam oranında görmekteyiz.

Kadınların erkeklere oranla dezavantajlı olmaları sadece okur 
yazarlıkla sınırlı değildir.

Ayrıca eğitime ilişkin tüm veriler erkeklerin kadınlara oranla daha 
avantajlı olduğunu göstermektedir.

Birey yaşamını devam ettirebilmek için gerekli gereksinimlerini 
tatmin amacından başka, sosyal ilişkiler ağı içinde etkinliğini de 
artırmak istemektedir. Bu durum bireysel ilerlemenin yanında, 
toplum yapısında sosyal hareketliliği de artırmaktadır. Eğitimin 
önemi bu aşamada öne çıkmaktadır.

Eğitim, bireyi pasif konumdan aktif vatandaşlığa dönüştüren en 
güçlü etkenlerden biridir.

Geleceğin toplumunu oluşturacak bireylerin davranışlarının 
niteliği, öğretmenin davranışları ile doğrudan ilişkilidir.

Öğrencilerin öğretmenin verdiği bilgilinin yanı sıra ve daha çok 
gösterdiği tutum ve davranışlardan etkilendiği araştırmalar sonucu 
doğrulanmıştır.

Eğitim ‘sistem yaklaşımı’ anlayışı içinde ele alınması gerekmek
tedir. Öğrenci, öğretmen, okul, yönetici, veli ve programlar sistemin 
temel elemanlarıdır. O halde problemin doğru bir şekilde tanımlan
ması gerekmektedir. ı

Eğitim sistemi ve okullaıviçinde bulunduğu toplumun aynalarıdır.
Dolayısıyla okullarda demokratik bir ortamın sağlanması ve 

öğretmenlerin yeterli bilgi ve kültür donanımına sahip olması gerek
mektedir.

Olumsuz çevresel koşullar eğitimi desteklemekten öte, 
engelleme yönündedir.

Oysa; Okul yaşamı toplumsal yaşamdan soyutlanamaz.
Bu nedenle toplumsal yaşamın her kesimin yaşanan şiddet 

olgusunun okul yaşamına da yansıması yadsınamaz.
Eğitimcilerin kişisel özelliklerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin 

olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
Bir toplum hakkında bilgi sahibi olabilmek için bu aynalara bak

mak bizlere önemli ipuçları verecektir.
özellikle demokrasinin gelişmesi ile demokrasi arasında bir ilişki 

vardır.
Demokratik koşullar bireyin bilincinin farkına varmasını sağlar.
insanların gelişimlerinin devam etmesi, bireysel ve toplumsal 

sorumluluklarının bilincine varması, kendini gerçekleştirmesi 
demokratik bir iletişim ve etkileşimin yaşanmasıyla mümkündür.

Berberler pazar 
günleri tatil yapacak

Nüfusu 10 binin üzerinde olan yerleşim 
birimlerinde uygulanan karar gereği ilçemizde 

bulunan erkek berberleri de pazar günleri 
çalışmayacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanı İbrahim Talan, önümüzdeki günlerde 
nöbetçi berber bulunacağını söyledi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Esnaf ve 
sanatkarlar 
Odası'nın aldığı 
karar gereği ilçede 
bulunan erkek 
berberleri Pazar 
günü tatil yapıyor. 
304 sayılı kanun 
gereği nüfusu 
10 binin üzerinde 
olan yerleşim 
birimlerinde 
uygulanmakta olan 
karar Gemlik 
merkezde 
bulunan 43 
berberi de kapsıyor. 
Yıllardır Pazar 
günleri çalışan 
ve tatil yapamayan 
berber esnafından 
bazılarının Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’na 
yaptıkları istek 
üzerine toplanan 
Esnaf Odası yönetim 
kurulu Gemlik'te 
bulunan 43 adet 
erkek berberinin 
Pazar günü tatil 
yapması için 
kapanmasına 
karar verdi.
Konu hakkında bilgi 
veren Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Ezcaneler 
gibi erkek berber
lerinin de şu anda 
kapalı olmasının 
kararlaştırıldığını 
ancak, talep üzerine 
ileriki günlerde 
belli yerlerde 
nöbetçi berberlerin 
bulunacağını söyledi. 
Talebin kesinlikle 
berberlerin kendi
lerinden geldiğinin

altını çizen Oda 
Başkanı Talan, 
oda yönetim 
kurulunun ilçedeki 
berberlerle yaptığı 
toplantı sonucunda 
kararın oy birliği ile 
alındığını söyledi. 
Pazar günü kapama 
uygulamasına 
uymayan berber 
esnafı hakkında 
cezai işlemin 
uygulanacağını da 
duyuran İbrahim 
Talan, "Amacımız 
berber esnafımızın 
rahatlığıdır" dedi. 
TÜM BERBERLER 
SAĞLIKLI 
Öte yandan Verem 
Savaş Derneği ile 
yapılan ortak 
çalışma sonucunda 
Esnaf odası önünde 
tüm berberlerin 
portör 
muayenelerinin 
yapıldığım 
söyleyen Talan, 
"Görevimiz 
berber esnafımıza 
hijyen ve kalite

standardını 
yerleştirmektir. 
Önümüzdeki 
günlerde tüm 
berberlerimize 
işyerlerinde kul
lanacakları sterilize 
dolaplar aldıracağız, 
bunların içinde 
makas, tarak, 
ustura ve jilet gibi 
aletlerini sterilize 
edecekler" dedi. 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, ayrıca 
okulların açılmasın
dan sonra İlçe 
Milli eğitim 
Müdürlüğü ile 
temasa geçerek 
belirlenecek 
okullarda odaya 
kayıtlı erkek 
berberler ile 
bayan kuaförlerin; 
de katılımıyla 
öğrencilerin 
saçlarının 
kesileceğini ve 
bakımlarının 
yapılacağını 
duyurdu.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

ve reklamlarınız için bizi arayın

KÖRFEZ REKLAMI
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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Kaymakam Mehmet Baygül, konuşmasında “Umurbey çağdaş bir belde olmak için herşeyi yapıyor” dedi.

Gemlik’ten sonra Umurbey Beldesi de doğalgaza kavuştu. 
GEMDAŞ tarafından 4 ay gibi kısa bir zamanda Beldeye gaz 

getirilmesi üzerine önceki akşam Celal Bayar Parkı’nda tören 
düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet 

Güler, Umurbey’in cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

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

Yazı YORUM

Kıbrıs’tı Türkler....

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nisan ayında 
başlayan Umurbey 
doğalgaz çalış
malarında mutlu 
sona ulaşıldı.
Önceki akşam Celal 
Bayar Parkı’nda 
yapılan törende 
doğalgaz 
meşalesi yakıldı. 
Umurbey'e gelen 
doğalgaz nedeniyle 
düzenlenen törene 
Anavatan Partisi 
Mersin Milletvekili 
Hüseyin Güler, 
Kaymakam Mehmet 
Güler, Anavatan 
Partisi İl Başkanı 
Orhan Efe, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
Orhangazi Yeniköy 
Belediye Başkanı 
İbrahim Çelik’ten, 
Orhangazi Çakırlı 
Belediye Başkanı 
Mustafa Türk, TSO 
Başkanı İbrahim Akıt, 
Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt ile çok sayıda 
Umurbeyli vatan
daşlar katıldı. 
İktidar Partisi 
AKP'den hiçbir

milletvekili ve 
davetlinin bulun
madığı doğalgaz 
meşale töreninde 
konuşan Umurbey 
Belediye Başkam 
Fatih Mehmet Güler, 
Umurbey’in bölgede 
cazibe merkezi 
haline geldiğini ifade 
ederek, geçmişe ışık 
tutan tarihi yapıları 
ve dünyaca meşhur 
Gemlik zeytini ile de 
herkesin gıpta ile 
baktığı bir belde 
olduğunu söyledi. 
UMURBEYLİYİZ 
YAPARIZ 
Umurbey’e bakış 
açısının doğalgaz ile 
daha iyiye gideceğin
den kuşkusunun 
olmadığını belirten 
Güler, "Doğalgazın 
Umurbey’e gelişi 
çok zordu, bize 
büyük destekleri 
bulunan AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu 'na 
teşekkür ediyorum. 
Ayrıca GEMDAŞ'a da 
duyarlı davranışın
dan dolayı Umurbey 
halkı adına teşekkür 
ederim. Umurbey 
ve ekibimle gurur

duyuyorum. Biz 
Umurbeyliyiz ve 
yaparız" şeklinde 
konuştu.
UMURBEY 
HER DÖNEM 
ÖNCÜ OLMUŞTUR 
Büyük bir mutluluğu 
Umurbeylilerle birlik
te yaşadıklarını ifade 
eden Kaymakam 
Mehmet Baygül'de 
belde halkına 
yaptığı konuşmada 
Umurbey’in başta 
Hacı Etem Ağa olmak 
üzere Celal Bayar'la 
devam eden süreçte 
her zaman öncülük 
etmiş bir yerleşim 
bölgesi olduğu 
belirterek, "Umurbey 
liler birlik ve beraber
liğin yanı sıra katılım
cılığın da örneğini 
göstererek örnek 
oldular. Çağdaş bir 
belde olma yolunda 
ne lazımsa kazanıyor. 
Doğalgazın gelişi 
bir nimettir, 
gelmesinde yardımcı 
olan hükümet üyeler
ine teşekkür ediyo
rum. Doğalgaz ha 
yatınıza huzur getire
cektir, emeği geçen
lere ve GEMDAŞ'a

teşekkür ediyorum" 
dedi.
Törene katılan 
Anavatan Mersin 
Milletvekili Hüseyin 
Güler'de yaptığı 
konuşmada söylene 
cek tek sözün belde 
halkına hayırlı olması 
olduğunu belirterek. 
Bursa'nın incisi güzel 
Gemlik'in şirin 
beldesi Umurbey’e 
herkesin sahip 
çıkması gerektiğini 
belirterek, "İlçelere 
dahi gelmeyen doğal- 
gazın Umurbey'de 
kullanılması büyük 
başarıdır. Umurbey 
başarının karşılığını 
almıştır, başka 
başarılarda yolunuz 
açık olsun" 
şeklinde konuştu. 
DOĞALGAZ 
ALKIŞLARLA 
Konuşmaların 
ardından Celal 
Bayar Parkı’nda 
hazırlanan doğalgaz 
meşalesinin başına 
gelen davetliler 
Umurbeylilerin 
alkışları arasında 
hep birlikte yakarak 
büyük günün sevin 
cine ortak oldular.

Körfez

Kıbrıs konusunda konuşanlar ve 
yazanlar bir noktaya dokunmaktan ısrarla 
kaçınırlar. Bu Türk kamu oyu için tabu 
olmuştur.

Bunları açıklıkla söyleyen ve yazanlar 
daha önceleri iyi karşılanmamış hatta milli 
duygularından şüphe edilmeye 
çalışılmıştır..

Biz Kıbrıs konusunda böylesine 
duyarlı, şeffatli , Anavatan -Yavru vatan 
benzetmeleri ile dolu iken, Kıbrıs Türk 
toplumu acaba ayni duyarlığı taşıyor mu? 
Hayır... Bu hayır üzücü bir hayır, ama 
doğru..

Bu hayırı açıkça söylüyorum, zira git
tim, konuştum, biliyorum..

Türkiye Kıbrıs için canlar vermiş, kan
lar akıtmıştır..

Kıbrısh Türkleri yok olmaktan kurtar
mıştır. Her sene milyonlarca dolar vererek 
Kıbrıs’ta ki işlerin görülmesini sağlamaya 
çalışır.. .

En iyi kolordusunu, bir yığın masrafla 
orada tutar...

Kaba bir tabirle Kıbrıs sırtımızda bir 
yüktür, ama Türkiye büyük ülke, halkı 
büyük halktır.. Onuru, şanı için her türlü 
zorluğa katlanır.

Orada bir devlet kurduk..
30 yılı geçti KKTC, hiçbir İslam ülkesi 

bu küçük devleti tanımadı. Tek tanıyan 
Türkiye...

İslam birliğinden taraf olanlar , 
Müslümanlık konusunda atıp tutanlar 
buna ne yanıt vereceksiniz?

Demek ki her şey dine değil menfaaata 
dayanıyor.

Kıbrıs’ta ki Türk halkının çoğunluğu 
Türkiye’den kopmayı, Rum kesimi ile 
uzlaşıp, birleşmeyi, cebine Av. Birliği pas
aportu koymayı düşünüyor..

Kıbrıs’ta ki bu çoğunluk “Türk yöneti
minde” yaşamaktan sıkılmış, bunalmış 
bizi istemiyor..

Bu gerçekleri açıkça konuşmalıyız, 
bilmeliyiz... İş böyle olduğuna göre 
günün birinde Limanları Rumlara 
açtığımızda, karşılığında ne alacağız?

Olmazsa olmazlarımız var mı?
Bunları planlamalı, hesaplarımızı 

sağlam
zemine oturtarak yapmalıyız.
Dayılanmak, efelenmek kolay...
Zor olan bu soruların yanıtını Türk mil

letine şimdiden verebilmek..
Verdiğimiz emekler, paralar Kıbrıs’a 

helal olsun..
Ama ya canlar -kanlar ,onca şehit...
Bu şehitlere ne diyeceksiniz ?..
Benim halkım; diyeceksiniz ki 

“Hükümet bilmiyor ki, ben nasıl bileyim”
Siz de haklısınız..
Bunları yazdığım için ben de haklıyım 

değil mi. ?

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.genilikkorfezgazetesi.com

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.genilikkorfezgazetesi.com
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Tarihi eser
kaçakçıları yakalandı
Elif ESMEN

Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
yapılan operasyonla 
kaçak kazı yaptıkları 
tespit edilen 
4 kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre 
Karacabey'e bağlı 
Karasu köyünden 
İsmail Ayan ile 
birlikte Dağesemen 
köyünde ikamet eden 
Nihat Özel, Paşabey 
Oğuz ve Mülayim 
Erkan'nın evleri ve 
eklentileri ile 
araçlarında yapılan 
aramada İsmail 
Ayan'ın evinde 
üzerinde çeşitli 
figürler ve yazılar 
bulunan 3 adet 
sütun taş ile birlikte 
2 adet eski döneme

ait sikke, 2 adet 
ruhsatsız av tüfeği, 
1 adet 9 mm. 
Kurusıkı tabanca, 
52 adet kurusıkıya 
ait fişek, roma 
dönemine ait 
7 adet sikke ile 
16 cm. boyunda 
haç işareti ele

geçirildi. 
İsmail Ayan, 
Nihat Özel, 
Paşabey Oğuz ve 
Mülayim Erkan 
ifadeleri 
alındıktan sonra 
Cumhuriyet 
Savcılığına sevk 
edildi.

talik Körfez’ internetle www.gemlikkorfezgSetesi.coin

l

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR

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 Mahaiiesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILİK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m?
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

Balıfcpazan EsM sahil Mektep Sokak No:2 0:4 Sadık Fatma Apt 3*1-110 m2 asansörlü -kombili satılık 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

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA |

Macîde &ZÂLP g
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21 |

Senet Meta ttal!
Senet düzenlerken vatandaşlara 'dikkatli olun' 

uyarısında bulunan mali polis, imzalı verilen boş 
senetlerin kötü niyetli kişiler tarafından yüksek 
rakamlarla doldurulabileceğine dikkat çekiyor.

Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü, 
vatandaşların 
senet düzenlerken 
tedbir almaları 
gerektiği hatırlat
masında bulundu. 
Mali polis, boş 
senetlerin çok baş 
ağrıtabileceğini 
hatırlatarak, şu 
uyarılarda bulunuyor: 
"Verilen senetlerin 
bir fotokopisini 
muhafaza edin. 
Tamamen pul 
üzerine denk 
gelecek şekilde 
imza atmayın, 
(imzanızı pul 
üzerinden belge 
üzerine taşırın.) 
İmzalı boş senet 
vermeyin.
Doldururken 
hem rakamla 
hem de yazıyla 
değer gösteren 
bölümleri 
doldurun. Senet 
muhtevasındaki 
yazıları mümkünse 
borçluya yazdırın. 
Ödediğiniz senetlerin 
üzerine şerh 
düşüp, tahrif 
etmeden saklayın." 
CİRO YOLUYLA 
SENET ALMAYIN 
Borcunu ödeyen 
kişinin aldığı 
senetteki imzaların 
kendisine ait 
olup olmadığının 
kontrol edilmesinin 
yararlı olacağını 
kaydeden Emniyet 
yetkilileri,

vatandaşlara 
tanımadığı kişilerden 
ciro yoluyla 
senet almamalarını 
tavsiye ediyor. 
Mali Polis, birçok 
mağazada taksitli ] 
alışveriş imkanı 
olduğunu, bu 
mağazalardan taksit 
kart alabilmek için 
taksitli borç, senedi 
düzenlendiğini 
hatırlatarak, 
"Bu amaçla düzenle
nen sözleşme 
formunun bir bölümü 
senet niteliğinde 
olup düzenleme 
esnasında meblağ 
kısmı boş bırakılmak 
suretiyle sadece 
imza atılmaktadır.
Bu tür belgelere imza 
atıldığı takdirde . 
taksitli alışveriş 
senedindeki meblağ 
kısmı doldurul
malıdır. Borç 
bittikten sonra bu 
sözleşme tekrar 
alınmalıdır.
Taksit ödediğimize 
dair bilgisayar

çıktıları onaylan
madığı taktirde 
hiçbir hükmü 
yoktur. En geçerli 
imza ad ve soyadın 
birlikte veya 
bunlardan birisinin 
yazılmak suretiyle 
atılan imzadır.
İmza; kişinin 
kimliğini simgeleyen, 
kişinin kendine özgü 
birtakım özelliklerini 
ihtiva eden özel 
bir işarettir. Bir 
belgedeki yazılı 
metin altında atılan 
imza, o metindeki 
hususların kabulü 
anlamına gelir.
İnkar edildiğinde ise, 
uzman incelemesine 
tabi tutulması ve 
dolayısıyla adına 
atılı şahıs elinden 
çıkıp çıkmadığının 
tespiti gerekir.
Bunun nedeni her 
türlü şekif ve 
çizgilerin imza 
olarak kabul oluştu
racağı kaçınılmaz 
bir gerçektir" 
dediler.

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

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

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

http://www.gemlikkorfezgSetesi.coin
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18 bin öğretmen açığı var
İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Ata Özer, İstanbul'da 
15-18 bin civarında 
öğretmen açığı 
bulunduğunu 
söyledi.
Özer, 2 bin civarında 
norm kadro fazlası 
olduğunu belirterek, 
"Şu anda alınacak 
olan 11 bin öğret
menin büyük 
bölümü İstanbul'a 
gelecek. Dolayısıyla 
sözleşmeli 
öğretmenlerle bu 
açığımızı kapatmaya 
çalışacağız.
Eldeki imkanları en 
iyi şekilde değer
lendireceğiz" dedi. 
İstanbul'da 5 
yılını dolduran 
588 okul müdürünün 
atamalarının da 
bakanlığın genelgesi 
doğrultusunda 
eşdeğer başka 
bir okula yapılacağını

Zorla kayıt parasına son
İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü Ata 
Özer, vatandaşa 
eziyet ederek kayıt 
sırasında zorla para 
alan okul müdürüne, 
"görevden el çek
tirme, açığa alma, 
kıdem durdurma 
gibi yönetmelik 
nasıl yol gösteriyor
sa, onların harfiyen 
uygulanacağını" 
söyledi.
Bu yıl İstanbul'da 
ilk kez "e-kayıt" sis
temiyle kayıt almaya 
başladıklarını ve şu 
anda 15 ile 18 bin 
civarında kayıt yap
tırmamış öğrenci 
bulunduğunu 
belirten Özer, 
"Onlar dış etkenlerin 
kendilerine bazı 
yanlış bilgi vermesi 
neticesinde hala 
bekliyorlar. 'Eski tas 
eski hamam olacak' 
diye bekliyorlar ama 
bakanlığımızın emri 
kesindir. Bu

hatırlatan Özer, 
"Atamaları 25 
Ağustosa kadar 
tamamlayacağız " 
diye konuştu. 
Özer, atamaların 
siyasi olarak 
değerlendirilmesi 
konusunda da, 
"Kimin yerini 
aldık ki, bir başkası 
siyasi amaçla 
atansın. A okulunun 
müdürü alındı, 
eşdeğerdeki B 
okuluna verildi. 
B 'ninki alındı 
C'ye verildi.
Kadrolar tamamıyla 

e-kayıt sistemi 
mutlak surette 
uygulanacak ve 
hiçbir öğrenci 
velisi de mağdur 
edilmeyecek" dedi. 
Ata Özer, kayıt 
sırasında velilerden 
zorla bağış adı 
altında para toplan
masıyla ilgili olarak 
da şöyle konuştu: 
"Eğer veli kendi 
rızasıyla veriyorsa, 
ceketini de bıraksın. 
Buna eyvallah. Ama 
benim vatandaşımı 
zorlayarak, boğazını 
sıkarak kim alıyorsa 
bunu belgelendirsin. 

boşaltılıp yerine 
yeni atama 
yapılmıyor ki... 
Görevini 
layıkıyla yapan 
arkadaşlarımızın 
yer değişikliği 
yapılıyor. Yer 
değişikliği de 
eşdeğer başka bir 
okula" dedi. 
Özer, vatandaşa 
eziyet ederek kayıt 
sırasında zorla para 
alan okul müdürüne, 
"Görevden el çek
tirme, açığa alma, 
kıdem durdurma gibi 
yönetmelik nasıl yol

Burada basını 
göreve çağırıyorum/ 
Belgelendirin, 
ondan sonra eğer 
biz kanuni görevimizi 
yerine getirmiyorsak, 
suçlu velinin 
boğazını sıkarak 
para alan okul 
müdürü değil, 
onlara müsamaha 
gösteren İl Milli 
Eğitim Müdürü 
Ata Özer'dir.
Kanunun öngördüğü 
şeyleri yapacağım." 
Özer, İstanbul'da 
15-18 bin civarında 
öğretmen açığı 
bulunduğunu, 

gösteriyorsa, onların 
harfiyen uygu
lanacağını" söyledi. 
Bu yıl İstanbul'da 
ilk kez "e-kayıt" 
sistemiyle kayıt 
almaya başladıklarını 
ve şu anda 15 ile 
18 bin civarında 
kayıt yaptırmamış 
öğrenci bulun
duğunu belirten 
Özer, "Onlar 
dış etkenlerin 
kendilerine bazı . 
yanlış bilgi vermesi 
neticesinde hala 
bekliyorlar.
'Eski tas eski 
hamam olacak' 
diye bekliyorlar 
ama bakanlığımızın 
emri kesindir. Bu 
e-kayıt sistemi 
mutlak surette 
uygulanacak ve 
hiçbir öğrenci velisi 
de mağdur edilmeye
cek" diye konuştu.

ancak bunun yanın
da 2 bin civarında 
norm kadro fazlası 
olduğunu belirterek, 
"Şu anda alınacak 
olan 11 bin öğret
menin büyük 
bölümü İstanbul'a 
gelecek.
Dolayısıyla 
sözleşmeli 
öğretmenlerle bu 
açığımızı kapatmaya 
çalışacağız. 
Eldeki imkanları 
en iyi şekilde 
değerlendireceğiz" 
dedi.
İstanbul'da 5 
yılını dolduran 
588 okul müdürünün 
atamalarının da 
bakanlığın 
genelgesi doğrul
tusunda eşdeğer 
başka bir okula 
yapılacağını 
hatırlatan Özer, 
"Atamaları 25 
Ağustosa kadar 
tamamlayacağız" 
diye konuştu.

Orhangazili 
servisciler
kooperatif 

kurdu

Orhangazi'deki 
servis taşımacıları 
kooperatif çatısı 
altında örgütlendi. 
Kooperatifin kurucu 
başkanlığını 
Ziyarettin Kuzu 
üstlendi.
Bursa'da taşımacılık 
sektöründe 
faaliyet gösteren 
kooperatiflere 
bir yenisi de 
Orhangazi'de 
eklendi.
SS 221 Noiu 
Orhangazi 
Servisçiler 
Kooperatifi'nin 
resmi kuruluşu 
tamamlandı ve 
örgütün kurucu 
başkanlığına 
Ziyarettin Kuzu

Kandilli'ye BursalI müdür
Prof. Dr. 
Gülay 
Barbaros 
oğlu'nun isti
fa etmesinin 
ardından 
Kandilli 
Rasathanesi 
Müdürlüğü'ne 
atanan Prof. 
Dr. Altay, 
BURSA 
Hakimiyet

eski muhasebe müdürlerinden merhum 
Selahattin Altay ile Bursa'nın ilk kadın iş 
müfettişi Macide Altay'ın kızı. Bursa Kız 
Lisesi'nden mezun olduktan sonra yük
seköğrenimini İstanbul Teknik Üniversite- 
si'nde tamamlayan Prof. Dr. Altay, bir 
erkek çocuk annesi. Prof. Dr. Altay, 
atama öncesinde Boğaziçi Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim 
üyesi olarak görev yapıyordu.
Prof. Altay, Türkiye'de deprem ve çelik 
konstrüksiyon üzerine sayılı uzmanlar 
arasında gösteriliyor.

getirildi.
Kooperatif hakkında 
bilgi veren Kuzu, 
servis taşımacılığının 
en iyi şekilde yapıl
ması, korsan taşı
macılığın önüne 
geçilmesi için çalışa
caklarını söyledi. 
Kooperatife üye 
kayıtlarının 
sürdüğünü ifade 
eden Kuzu, "Kayıtlar 
15 Eylüi'e kadar 
sürecek. Tüm 
arkadaşlarımızı bu 
çatı altında toplan
maya davet ediyo- - 
rum. Özellikle haksız 
rekabete neden olan 
servisçilerle 
mücadele için güç 
birliği yapmamız 
şart" dedi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
Kıjrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başbakan’dan 
yatırım çağrısı

Her isteyen 
telefon 

dinleyemeyecek

DEİK toplantısında 
Türk ve Suudi 
ArabistanlI işadam 
larına seslendi. 
Uluslararası 
yatırımın önündeki 
engellerin kaldırıl 
dığını söyleyen 
Recep Tayyip 
Erdoğan; "Türkiye, 
son yıllarda göster
diği performansla, 
küresel sermayenin 
ilgi odağı 
olmuştur" dedi. 
Başbakan Erdoğan, 
Suudi Arabistan 
Kralı Abdullah ile 
birlikte katıldığı, Dış 
Ekonomik İlişkiler 
Kurulu'nun düzen
lediği toplantıda, 
Türk ve Suudi 
ArabistanlI işadam 
larına seslendi.

Erdoğan, "Uluslara 
rası yatırımın 
önünde bulunan 
engelleri bir bir 
kaldırarak/ küresel 
sermaye girişini 
kolaylaştırdık.
Suudi kardeşlerimizi 
de, Türkiye'deki 
imkan ve fırsatları 
değerlendirmeye, 
ülkemize daha fazla 
yatırım yapmaya 
özellikle davet 
ediyoruz. Bunun 
yanında, yine Suudi 
kardeşlerimizle 
Türk işadamlarının, 
müştereken, yine 
Suudi Arabistan'da 
da yatırımlarını çok 
daha büyük ölçekte 
geliştirmelerini arzu 
ediyoruz." diye 
konuştu.

Emniyet, 
9500 yeni 

polis alıyor

Emniyet Teşkilatı, 
polis memuru 
ihtiyacını karşılamak 
için 2007 yılında 
9500 polis adayı 
alacak.
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, 2007 
yılında 8950'si 
erkek, 550'si 
kadın olmak üzere 
9500 polis adayı 
meslek eğitimine 
alınacak.
Adaylarda 2005 
veya 2006 yılında 
yapılan Kamu 
Personeli Seçme

Sınavlan'mn 
birinden 60 ve üzeri 
puan alma ve 
4 yıllık yüksek 
öğretim 
kurulularından 
mezun olma 
şartı aranacak. 
Adaylar, 14-25 
ağustos tarihleri 
arasında bulunduk
ları ilin emniyet 
müdürlüklerine 
başvurularını 
yapabilecek.
Adaylarda, 
KPSS'den 60 ve 
üzeri puan alma 
şartı aranıyor

Telefon dinleme 
olayları son günlerde 
sıkça tartışıldı. 
Bundan böyle 
telekomünikasyon 
yoluyla yapılan 
iletişimin tespiti, din
lenmesi ve kayda 
alınması, Telekomün.i 
kasyon İletişim Baş 
kanlığı üzerinden 
yapılabilecek.
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı 
nda, Jandarma Ge 
nel Komutanlığı, Milli 
İstihbarat Teşkilatı 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün de 
bulunduğu 100'e 
yakın personel 
görev yapıyor.
Telekomünikasyon 
Kurulu Başkanı 
Tayfun Acârer, 
Başkanlığın istih
barat toplayan, bu 
bilgileri değer
lendiren ve ilgili 
makamlara sunan 
bir istihbarat 
kuruluşu 
olmadığının 
altını çizdi, 
Acarer, işleyişe 
ilişkin de bilgi 

verdi. İlgili 
kuruluşlar hakim 
kararı, gecikmesinde 
sakınca bulunan 
hallerde hakim 
onayına sunulmak 
üzere verilen 
yazılı emirler veya 
Savcılık kararı 
ile telekomüni - 
kasyön İletişim 
Başkanlığı'na 
başvuruyor. 
Başkanlık, ilgili 
kuruluşa gerekli 
dijital olanağı 
sağlıyor.
Dinlemeyi, 
bu kuruluş kendi 
bünyesinde 
yürütüyor.
Birimler kriptolu 
çalıştıkları için 
birbirlerinin 
faaliyetlerinden 
haberdar 
olamıyorlar.
Acarer, Türkiye'deki 
GSM veya sabit 
telefonların kendi 
bilgileri dışında 
dinlenmesi duru
munda kesin 
olarak tespit ede
bildiklerini de 
söyledi.

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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Sayısal 
Loto’da devir

heyecanı

Bilgisayar korsanları yandı

Sayısal Loto'da 
bu hafta büyük 
ikramiyenin 2.5 
milyon YTL'yi 
aşması bekleniyor. 
Milli Piyango 
Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
Sayısal Loto'nun 
geçen haftaki 
çekilişinde 6 bilen 
bulunmadığı için 

yaklaşık 1,1 milyon 
YTL tutarındaki 
ikramiyenin bu 
haftaya devrettiği 
anımsatıldı.
Açıklamada, bu 
hafta 6 bilenlere 
dağıtılacak 
ikramiyenin 
2,5 milyon YTL'yi 
aşmasının 
beklendiği 
kaydedildi.

Adalet Bakanlığı'nın 
bilişim suçlarına 
ilişkin hazırladığı 
kanun tasarısında, 
bilgisayar korsanları
na 2 yıldan 5 yıla 
kadar hapis ve adli 
para cezası verilmesi 
öngörülüyor.
Bakanlık, "Bilişim Ağı 
Hizmetlerinin 
Düzenlenmesi ve 
Bilişim Suçları 
Hakkında Kanun 
Tasarısı"nı görüşleri
ni almak üzere diğer 
Bakanlıklar ve bakan
lıklara bağlı kuru
luşlar ile yüksek 
mahkemeler, üniver
siteler, barolar, adli 
tıp, noterlik, bankalar, 
adli komisyon 
başkanlıklarının 
aralarında bulunduğu 
100'den fazla kurum 
ve kuruluşa gönder
di. Bakanlık, söz 
konusu kurum ve 
kuruluşların görüşleri 
doğrultusunda 
değişik yaparak 
tasarıya son 
şeklini verecek. 
Tasarıya göre, bil
gisayar korsanlarına

2 yıldan 5 yıla kadar 
hapis ve adli para 
cezası da öngörülü 
yor. Buna göre, bir 
bilişim ağı aracılığıy
la; bilişim sisteminde 
bulunan verileri veya 
programları hukuka 
aykırı olarak bozan, 
silen, değiştiren, yok 
eden, erişilmez kılan 
veya sisteme veri 
veya program yer
leştiren, ekleyen, veri 
veya programlara 
zarar veren kişi, 
2 yıldan 5 yıla kadar 
hapis ve adli para 
cezası alacak. 
Tasarıda, bir bilişim 
ağı aracılığıyla; bir 
bilişim sisteminin 
bütününe veya bir 
kısmına hukuka 

aykırı giren veya her 
hangi bir şekilde 
sistemde kalmaya 
devam eden kimseye 
6 aydan 2 yıla kadar 
hapis cezası veya 2 
yüz günden 8 yüz 
güne kadar adli para 
cezası verilmesi 
öngörülüyor.
Bilişim ağına bağlan
mak suretiyle, ağdaki 
verileri hukuka aykırı 
olarak herhangi bir 
şekilde izleyen kim 
şeye 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis ve adli 
para cezası, bilişim 
ağına bağlanmaksızın 
herhangi bir yöntem
le bilişim sisteminde
ki verileri hukuka 
aykırı izleyen kim 
şeye üç yıldan beş 

yıla kadar hapis 
cezası verilecek. 
Tasarıya göre, bir 
çocuğa veya çocuk 
gibi görünen veya 
çocuk olduğu 
izlenimi veren bir 
kişiye ait gerçek ya 
da temsili görüntü, 
yazı veya sesleri 
içeren pornografik 
ürünleri bilişim 
ortamında dağıtmak 
amacıyla üreten 
kişiye 8 yıldan 12 yıla 
kadar hapis ve 5 bin 
güne kadar adli para 
cezası verilecek. 
Bilişim ortamında; 
Türk Ceza 
Kanunu'nda belir
lenen devletin güven
liğine karşı işlenecek 
suçlar ve 5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine 
İşlenen Suçlar 
Hakkında Kanunda 
yer alan ve bilişim 
sistemi veya bilişim 
ağı kullanılarak 
işlenen suçlara 
ilişkin içeriği üreten, 
tanıtan veya sunanlar 
hakkında hükmedile
cek cezalar yarı 
oranında arttırılacak.

NOVVOK 
LG İ SAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

B

527 $ + KM 
başlayan fiyatlarla

MM 
boşlayan fiyotlorlo

HERKESE

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ

' Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik

www.baytasinsaat.net

www.gemliktirkoop.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

II AlIlAlf Rll A lifi M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

http://www.baytasinsaat.net
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemlikweb.com
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Savaşın maliyeti 
1,6 milyar dolar

İsrail Maliye Bakanı 
Abraham Hirchson, 
göreve çağrılan 
yedek askerlerin 
maaşı hariç, 
Lübnan'daki savaşın 
maliyetinin bugüne 
dek 7 milyar şekel 
(yaklaşık 1,,6 ttulyar 
dolar) dolayınca 
tahmin edildiğini 
söyledi.
Hirchson'un.'yaptığı 
açıklamayağÖre, 
İsrail Hâzinesi, 
önümüzdekihafta 
Savunfrıa Bakanlığı 
na 2 milyar şekel 
(yaklaşık 450 milyon 
dolar) aktaracak. 
Hirchson, en azından 
şimdilik vergileri 
artırma niyetinde 
olmadıklarını, rezerv 
olarak tutulan 600 
milyon şekel ile bir
likte tüm bakanlık

ların bütçelerinden şekellik kesintiye
toplam 1,8 milyar gidileceğini anlattı.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Erdoğan; “Irak sığınak 
haline gelmemeli”

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Irak'ın kuzeyinin 
terör örgütü için 
güvenli bir sığınak 
haline gelmemesi ve 
PKK'nın terör Örgütü 
ilan edilmesi gerek
tiğini belirterek, 
"Mutlaka tatminkar 
adımların atılmasını 
bekliyoruz" dedi. 
Başbakanlıkta yak
laşık 1 saat süren 
görüşmede, Irak 
Devlet Başkanı 
Yardımcısı Tarık el 
Haşimi seçim süreci 
öncesi ve sonrası 
yaptığı desteklerden 
dolayı Başbakan 
Erdoğan'a teşekkür 
ederek, "Türkiye 
hep yanımızda oldu" 
dedi.
Erdoğan da Irak'ın 
toprak bütün
lüğünün, birlik ve 
beraberliğinin korun
masının çok önemli 
olduğunu vurgula
yarak, Sünnilerin 
seçimlere katıl
masının olumlu 
sonuçlarının şimdi
den görülmeye 
başladığını söyledi.

Erdoğan, Şii-Sünni 
ihtilafının çok 
tehlikeli olduğuna da 
dikkati çekerek, 
"Araplar böyle bir 
çatışmadan 
mutlaka kaçınmalı" 
diye konuştu. 
Görüşmede, terör 
örgütü PKK'nın 
Irak'ın kuzeyindeki 
varlığı da 
gündeme geldi. 
Haşimi bu konuda 
Türkiye'nin en*önemli 
ve en büyük komşu
ları olduğunu 
anlatarak, "Türkiye'yi 
rahatsız edecek 
faaliyetlere izin 
vermeyiz. Hür türlü 
çabayı göstere
ceğimizi taahhüt 
ediyorum" dedi. 
"Kerkük özel statüye 
sahip olması gerekir"

diyen Erdoğan, 
bunun Irak'ın birlik 
ve beraberliği için 
önemli olduğunu 
kaydetti. 
Haşimi de 
Kerkük'ün özel bir 
durumunun bulun
duğunu dile getir- - 
erek,"Uygun bir 
yönetim biçimi 
ortaya çıkmalı. 
Bu önemli. Sizin j 
görüşlerinizi destek
liyoruz" dedi.. 
Görüşmede Irak ile 
Türkiye sınırında 
ikinci ve üçüncü 
sınır kapılarının 
açılması ile 
ekonomik ilişkiler de 
gündeme geldi.
Her iki tarafın bu 
konuda ortak 
anlayışa sahip olduk
ları teyit edildi.

TCırtaye'nin SÛDfirmaritflar'ınöan bnyiz.

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

M
cazip fiyatlarla 

bahar çiçek açtı
Ağustos sonuna kadar

1 €uro = 1.80 VTl olarak sabîtledikL.
444 2 288

Peşin 4 A vade 
fiyatına | U veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

taksit

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Free Shop’lar kapanacak
Uçakların içinde 
yapılan satışlara 
yönelik ürün temin 
eden mağazalar bu 
yıl sonunda 
kapanacak ve bun
ların yerini hava yolu 
taşımacılığı yapan 
şirketler alacak. 
Devlet Bakanlığı'nın 
"Gümrük Hattı Eşya 
Satış Mağazaları ve 
Depoları 
Yönetmeliği'nde 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik"! Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayımlandı. 
Yönetmeliğe göre, 
sadece uçaklara satış 
yapmak üzere, yolcu
lardan arındırılmış 
yerlerde açılan 
mağazaların faaliyet
lerine 31.12.2006 
tarihine kadar son 
verilecek veya hava 
yolu taşımacılığı 
yapan şirketlere 
devredilecek.
Hak sahibi olmayan
lara free shoplarda 
satış yapılmasını, hak 
sahibi olanlara mü 
kerrer ve limit 
üstünde satış yapıl
masını önlemek 
üzere, Gümrük

Müsteşarlığı 
tarafından uygulan
ması istenecek bil
gisayar sistemi dışı
na çıkan mağaza ve 
depoların faaliyeti 
durdurulacak. 
Sistem üzerinde 
değişiklik yapan 
mağaza ve depoların 
açılış izinleri iptal 
edilecek.
Yönetmeliğe göre, 
başvuru tarihinden 
önceki takvim yılı 
içerisinde, giriş 
mağazaları için 
toplam en az 40 bin, 
çıkış mağazaları için 
en az 10 bin yolcu
nun giriş ya da çıkış 
yapmadığı sınır 
kapılarında, mağaza 

işletmeciliğinin 
tek bir firmaya 
verilmediği yerlerde, 
yapılacak inceleme

ELEMAN ARANIYOR
FİNANSMANDA ÇALIŞACAK 

EN AZ LİSE MEZUNU 
EHLİYETİ OLAN 

BAY ELEMAN ARANIYOR.
Müracaatların özgeçmiş ve fotoğrafla 

şahsen yapılması rica olunur.

Orhangazi Cad. Eskici Mehmet Sit. 
No: 65/B GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
DOĞALGAZ BELGELİ 
MAKİNE MÜHENDİSİ 

ARANIYOR.

TEL: (0.224) 51311 21

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

sonucunda, Gümrük < 
Idaresi'nin personel * 
ve fiziki imkanlarımı? 
denetimi sağlaya
mayacağı anlaşılan 
yerlerde, hak sahibi 
olmayanlara satışları, 
limit üstünde ve 
mükerrer satışları 
önlemek üzere 
Müsteşarlıkça 
zorunlu uygulamaya 
konulan bilgisayar 
sistemine dahil 
olunmaması 
halinde mağaza 
açılamayacak. 
İstanbul Boğazı 
ve Çanakkale 
Boğazı'ndan transit 
geçen gemilere satış 
yapacak mağaza 
açma izni almak için 
de gümrük dene
timine tabi gemilere 
sefer yapacak deniz 
araçlarına mahsus

izin belgesi bulunan 
deniz hizmet teknesi, 
mağaza adına düzen
lenmiş deniz haber
leşme cihazı, deniz 
ticaret odası kayıt 
mecburiyeti ve 2 
milyon avroluk 
global teminat 
mektubu bulunması 
gerekiyor.
Free shoplarda usul
süz satış yapıldığının 
ya da açılış başvu
rusu sırasında 
Müsteşarlığa verilen 
taahhütnameye aykırı 
davranışların tespiti 
halinde mağaza, 
Müsteşarlıkça kap
atılacak. Kapatma 
süresi, usulsüzlük ve 
ihlalin ağırlığı ve 

tekerrür durumuna 
göre 10 gün ile 
1 yıl arasında 
değişebilecek.

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG)

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır.
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt.
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 44 92

ELEMAN ARANIYOR
C VE B EHLİYETİ OLAN 
800 YTL MAAŞ + SSK 

ÖĞRENCİ SERVİSİ 
YAPABİLECEK KİŞİLER 

ARANIYOR 

0 539 251 38 27

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 
Gemlik Rotaract Kulübü 

As Başkanı 
e-mail:

yeldabykz@yahoo.com

Türkiye Manzaralarından Birkaç 
Düşünce Kırıntısı

Kuruluşumuzun üzerinden 83 yıl geçti. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyeti 
kurmasıyla başlayan serüvende gelinen 
nokta hiçte iç açıcı değil. Bugün İsmet Paşa 
da dahil olmak üzere Türkiye'yi yönetenler 
ne yazık ki kuruluşumuz dönemindeki 
saflığı, azmi, kenetlenmişliği aratmış ve hala 
aratmaktadır. Başa geçen her iktidar söz 
verdiği icraatlerin hiçbirini yerine 
getirmemiştir. Bununla da yetinmeyip kendi 
yandaşlarını çeşitli devlet kademelerine yer
leştirmeyi de bir borç bilmişlerdir. Hiç sor
mamışlar acaba bu insanın niteliği bakalım 
bu yapıya uygun mu diye? Bunun yanında 
her türlü rüşvet, yolsuzluk almış başını git
miş. Yıllardan beri yetimin hakkını yiyen 
onlarca, yüzlerce insan. Bunların arasında 
banka sahibi, iş adamı,emniyet müdürü, 
devlet kademelerinde yer almış bir çok 
bürokratı sayabiliriz. Bulunduğu konumu 
sadece vatandaşı saf yerine koyup, para 
kazanmak olarak algılayan binlerce insan 
varmış (yeni nesilin de bundan pek bir farkı 
yok). Yıllarca Türk Halkı, seçtikleri hükümet
lerin yükümlü olduğu temel şartları yerine 
getirmesini beklemiştir. Eğitim, sağlık, 
adalet, güvenlik. Ama görünen o ki bir arpa 
boyu yol alamamışız. Eğitim diyoruz; hala 
yobaz, klişeleşmiş model söz konusu, sağlık 
diyoruz; hasta olan insan hastanede daha 
çok hasta oluyor, adalet diyoruz; hırsızın, 
uğursuzun yaptığı yanına kâr kalıyor, bir de 

sen savunma yaptığında onu adamdan 
sayıyorlar ve sana ceza veriyorlar. Bakın 
size kıssadan hisse:

Bir gün Nasreddin Hoca'nın eşeği çalınmış. 
Can sıkıntısı içinde durumu komşularına 
anlatınca her kafadan bir ses çıkmaya 
başlamış. Birisi :

- Hocam demiş niye ahırın kapısına iyi bir 
kilit takmadın sanki ?
Bir başkası:
- Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin 

olmuyor ? diye konuşmuş.
Bir diğeri de :
- Hocam demiş, kusura bakma ama eşeğin 

çalınmasına en büyük sebep yine sensin. 
Çünkü doğru dürüst bir ahırın bile yok. 
Nerden baksan dökülüyor. Hoca kızmış :

- Yahu demiş, iyi, güzel de kabahatin hepsi 
benim mi ? Hırsızın hiç mi suçu yok ?
Güvenlik diyorsunuz polis keyfi olarak, yol 

da bana baktı diye adama copla saldırıyor 
ya da herhangi bir olay meydana geliyor, 
olay sona erdikten sonra polis geliyor olay 
yerine. (Ama ya adam dayak yemiş oluyor, 
ya da hırsız tabanları yağlayıp kaçıyor). Bir 
de son bir yıldır televizyonlarda gözümüze 
çarpan bir olay var. Alkollü sürücü polise 
saldırıyor, küfür ediyor, polisten çıt çıkmıy
or,ama kimi zamanda tam aksine polis hiç 
dinlemeden tartaklıyor. Demek ki yine bir 
ikilem içerisindeyiz. Polisin yetkilerin kısıtla
masını da unutmamak gerek. Tam bir çık
mazdayız. Kaldı ki insanlarımız bu olumsu
zluklardan dolayı öz güvenini yitirmiş, 
tahammülsüz olmaya başlamıştır.Nasıl 
olmasın ki; zaten işsizlik diz boyu, her 
kafadan bir ses çıkıyor. Herhangi bir işinizi 
yaptıracaksınız arkanızda dayınız olmadan 
bir şey yaptıramıyorsunuz. örnek verelim: 
Bankaya gidiyorsunuz saatlerce bekliyor
sunuz, vergi dairesine gidiyorsunuz, hantal 
bir bürokrasi burada da sizin yakanızı bırak
mıyor. Hastaneye gidiyorsunuz, şuraya sor 
buraya sor, derken canınızdan beziyor
sunuz. İşte elimizi hangi konuya atsak, 
demokrasiden ödün vermiş,adil olmayan bir 
Türkiye ile karşı karşıya kalıyoruz.

Hakkımızda hayırlısı!..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Türkiye’de kadının yeri neresi
Birleşmiş Milletler 
Ortak Programı 
çerçevesinde 
Türkiye'nin altı ilinde 
yapılan 'kadın sorun
ları' konulu kamuoyu 
araştırması, bilinen 
bir gerçeği gün 
yüzüne çıkardı. 
Birleşmiş Milletler 
Ortak Programı 
çerçevesinde 
Türkiye'nin altı ilinde 
yapılan 'kadın sorun
ları' konulu kamuoyu 
araştırması, 'kadının 
yeri evidir* 
görüşünün birçok 
kadın tarafından 
desteklendiğini 
ortaya koydu. 
Araştırmaya katılan 
her üç kadından biri, 
'erkek kadını aldatır
sa hoş karşılanabilir* 
önergesini doğru 
bulduğunu belir
tirken, töre gereği 
cezalandırılmayı 
meşru görenlerin 
sayısının da oldukça 
fazla olduğu görüldü. 
Birleşmiş Milletler 
Türkiye Temsilcili 
ği'nin Van, Nevşehir, 
Kars, İzmir, Trabzon 
ve Şanlıurfa'da yap
tırdığı kamuoyu araş 
tırması sonuçlandı. 
Kadın ve kız çocuk
larının insan hak
lanın korunması ve 
geliştirilmesi ortak 
programı 
çerçevesinde Hacı 
Ömer Sabancı Vakfı' 
mn da katkılarıyla 
yürütülen çalışma 
çarpıcı sonuçları

ortaya çıkardı. 
Araştırmaya göre 
kadına karşı şiddet 
uygulayanların 
oranları ise şöyle: 
Eşi - yüzde 73 
Anne ve babası - 
yüzde 27 
Ağabey ve kardeşleri 
- yüzde 8. 5 
Araştırmaya katılan 
kadınlar en çok şid
deti kocalarından 
gördüklerini belir
tirken, kadına karşı 
şiddeti onaylama 
yaklaşımının üniver
site mezunu erkekler 
arasında da yüksek 
oranda olduğu 
ortaya çıktı.
'Kadınlar töre gereği 

cezalandırılmalı* 
diyenlerin oranları 
ise şöyle 
Kadınlar: 
Şanlıurfa - yüzde 26. 
Van - yüzde 13.7 
Erkekler

Şanlıurfa - 
yüzde 30.5 
Van - yüzde 23.1 
Trabzon - yüzde 17.3 
'Kadının yeri evidir* 
görüşüne katılan 
kadınların oranları 
ise: Şanlıurfa 
yüzde 62.4 
Van - yüzde 41.4 
Nevşehir- 40.6 
İzmir - yüzde 35.7 
Kars - yüzde 33.6 
Trabzon - yüzde 30.3 
Araştırmanın dikkat 
çeken sonuçlarından 
biri de 'kadının yeri 
evidir' görüşünün 
kadınlar arasında 
yaygın olarak kabul 
edilmesi. Altı ilde 
yaşayan kadınlar 
yüzde 30 ile 
yüzde 62 arasında 
arasında değişen 
yüksek oranlarda 
kadının evde otur
ması gerektiğini 
düşünüyor.

Çukurova Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Bölüm 
Başkanı Prof.Dr. 
Yaşare Aktaş Arnas, 
bazı anne-babaların 
çocuklarına cinsel 
bilgi verirken olayı 
abarttığını, ‘kaş 
yapayım’ derken göz 
çıkarttıklarını söyledi. 
Cinsel bilginin seks 
anlamına gelmediğini 
belirten Prof.Dr. 
Yaşare Aktaş Arnas, 
bazı ailelerin cinsel 
gelişim olayını 
‘çocukla yüz göz olu
rum’ kaygısıyla

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

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

www.elkoyun.com
■ www.tema.org.tr

görmezden gelip yok 
saydığını ya da 
çocuğa cinsel bilgi 
yerine seks yapmayı 
anlattığını belirtti. 
Çocuklara cinsel 
eğitim verildiğinde 
ileride sorun olacak 
birçok şeyin önünün 
alındığını kaydeden 
Prof. Dr. Arnas, 
“Çocukların her yaşta 
öğrenme ihtiyacı 
duyduğu cinsel bilgi 
vardır. Ama okul
öncesinde ya da ilk ve 
orta öğretim sıraların
da verilecek cinsel 
bilgi farklı olmalıdır. 
Aksi takdirde çocuk 
daha ilköğretim 
sıralarında 
arkadaşlarıyla cinsel 
ilişkiye girmeye kalkar 
ya da kötü niyetli kişi
lerin istismarına 
uğrar. Bu nedenle cin
sel bilgi abartmadan 
yeteri kadar ve amacı
na uygun verilmelidir’’ 
dedi. Anne ve 
babalardan çocukları
na cinsel bilgi 
aktarırken kafa 
karıştırıcı ve o yaşta 
ne olduğunu anlaya
mayacağı şeyler 
anlatmamalarını

bileceğini kaydetti. 
Çocukların okul önce
si dönem ile ergenlik 
dönemindeki cinsel 
merakının çok farklı 
olduğunu vurgulayan 
Prof.Dr. Arnas, şöyle 
konuştu:
“ABD gibi gelişmiş 
ülkelerde hayatın her 
alanında çocuğun 
karşısına cinsellik çık
tığı için 12 yaşında 
bile çocuk sahibi 
olanlar var. Bunlar 
ergen bile değil. Bu 
ülkeler şimdi yaptık
ları bu yanlışın önünü 
almaya çalışıyor. 
Bizim de toplum 
olarak bunu görüp, * 
aynı yanlışı tekrarla
mamız gerek. Çocuğa 
cinsel bilgi vermek ’ 
yüz göz olmak 
anlamına gelmez. 
Olayı ciddiye alıp, 
kafa karıştırmadan ve 
cinsellikle seksi bir
birinden ayırarak 
çocuk aydınlatılırsa 
belki yaşam boyu 
yapacağı bir 
yanlıştan kurtarılmış 
olur. Cinsel sap
maların, yanlış 
davranış ve 
eylemlerin önüne

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

geçilir. Ama bu 
bilgiyi vermenin yaşı 
ve şekli çok iyi 
belirlenmelidir.”

isteyen Prof. Dr. 
Arnas, aksi takdirde 
çocuğun yetersizliğe 
ve endişeye kapıla-

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


11 Ag<ıstos 2006 Cuma
SAĞLIK Sayfa 11

NÖBETÇİ ECZANEliselerine hazırlık i

Murat rasın
ilil 1 << te Bursa ı
geleceği birlikte kazandık

Aysun Mutlu

anadolu ve fen lis

BÜfVA

en liselerin

CJ A |NO/Tİ 
:n ■ seterin

V

Murat Pasın; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

KÜLTÜR BURSA

DERSANEL0U kültür koleji
İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Santa? (OKS): 2231515
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

Balık yanında 
yoğurt yiyin

Avlandıktan sonra 
kısa sürede tüketilen 
balığın yoğurt ile bir
likte yenmesinin 
insan sağlığını 
olumsuz yönde 
etkilemediği ifade 
edildi. Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Su Ürünleri 
Fakültesi Avlama ve 
İşleme Teknolojileri 
Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Nermin Berik, çabuk 
temizlenmeyen, 
çabuk tüketilmeyen 
ve uygun koşullarda 
saklanmayan balık
larda bakteri 
oluşumunun hız
landığını söyledi. 
Berik, iyi koşullarda 
saklanmayan ve 
yakalandıktan sonra
ki 3 gün içinde 
tüketilmeyen balığın 
yoğurt, peynir ve 
şarapla yenmesinin 
histamin zehirlenme
sine yol açtığını 
belirtti. Toplumda, 
"balıkla yenen 
yoğurt zehirler" diye 
bir inanış olduğunu

ifade eden Berik, 
"Balığın tazeliğini 
koruyabilmesi için 
yakalandığı andan 
itibaren birçok 
kurala dikkat edilme
si gerekiyor. İlk 
önce, balık yaka
landıktan kısa bir 
süre sonra 
öldürülmelidir. 
Balığın uzun süre 
can çekişerek ölme
si, etinde farklı 
reaksiyonlara 
neden olur. Bu 
reaksiyonlar balığın 
taze kalmasını önler. 
Balık, iyi koşullarda 
güneş görmeyecek 
şekilde saklan
malıdır. En geç 3 
gün içinde 
tüketilmelidir. Bu 
koşullarda yoğurtla 
birlikte yenen balık 
insan sağlığını 
olumsuz yönde 
etkilemez" dedi, 
Berik, balığın 
tazeliğini koruya
bilmesi için 
petrol ürünü olan 
poşetlerde satılma
ması gerektiğini 
sözlerine ekledi.
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İstiklal Cad. No: 5 GEMLİK
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI: 2516 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-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... 
(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
MotİERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kÜÇİik AyRINTISINtİA bİİE I(EN(İİNİ (jÖSTEREN 

kslİTElİ MAİZEMESİ, ekoNOMİk FİyATI VE TAİASİl AVANTAjİARiyİA, 
EvlER UZAY MANZARASINA ItAVUSUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82./ 8 Gemlik / BURSA T€L: 514 59 79



O, ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.kl 2.tr

İyi bir gelecek Aykent ile başlar
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

-i YILI ÜCRETLERİMİZ

"AYKENT

; İMCİYİ t»»
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 ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla {unutmaz, 
Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi karârlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
 Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanımaz, "BAŞARACAĞIM’’ der ve başarır;.., 5 >

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

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
12 Ağustos 2006 Cumartesi 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

^^311 nci dönem 104 Veteriner Hekim Asteğmen düzenlenen törende yemin ettiler

Güne Bakış
Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda dün düzenle
nen törende, 311 nci dönem 104 Veteriner Hekim yemin ettiler. 
Törenden sonra aileleri ile buluşan asteğmenler hasret giderdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kumla şenlikleri
Küçük Kumla Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı 

düzenlenen yaz şenlikleri başladı.
Yaz şenlikleri programının temeli müzik etkinlik

lerine dayanıyor.
Bu arada Kumla Güzeli de seçiliyor.
Betonlaşan Küçük Kumla’da, Temmuz ve 

Ağustos aylarında onbinlerce yazlıkçı yaşıyor.
Daha çok kentlerden Kumla sahillerine gelenler, 

kendilerince değişik ve hareketli günler geçiriyor.
Haraket daha .çok gençlerde.
Orta yaşlılar ve yaşlıların ise en büyük zevkleri 

gündüz deniz, akşam sahilde volta atmak ve halk 
pazarına uğramaktan geçiyor.

, Tabii bu arada çay bahçelerinde akşam keyfini de 
unutmamak gerekir.

önceki gece bir iş için sahile indiğimde şenlik
lerin başladığını gördüm.

Biraz içlerine doğru ilerleyince, sahneye yaklaş- 
I mak mümkün olmadı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce insan birbirini 
ezerek, kendine bir yer bulmaya çalışıyor.

Kutsi’nin sesi uzaktanda duyulabiliyor ama onun 
yüzünü görmek için büyük bir itiş kakış yaşanıyor. 
Böyle ortamda güvenlik sağlamakda güç

Halk eğlenceden hoşlanıyor. Hem de ünlü 
sanatçılara bayılıyor.

Yerel yöneticiler bir yere sahne yapmakla bu 
işlerini olduğunu sanıyor.

Aslında sorun kalıcı konserlerin verilebileceği 
Açık Hava Salonlarının yapılmasından geçiyor.

O zaman herkes konserleri insan gibi izleyebilir, 
müziğin de tadını alır.

Aynı, İstanbul Hisar Konserleri, Bursa Açık Hava 
Tiyatrosu Konserleri gibi..

Askeri Veteriner Okulu 
ve Eğitim Merkezi ve Gar 
nizon Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, törende yaptığı 
konuşmada, "Sizler artık 
yasal olarak birer asker 
oldunuz ve üzerinizdeki 
şerefli askeri üniformayı 
taşımaya hak kazandınız. 
Silahlı kuvvetlerdeki 
bütün personel gibi 
sizlerin de mutlak ve 
kayıtsız bir itaat arzusu 
na sahip olmanızı, vic 
dan sorumluluğu içinde 
görevini en ince 
teferruatına kadar büyük 
bir itina ve dürüstlük 
içinde yapmanızı, Türk 
Yurdu'na, Cumhuriyet'e, 
Atatürkçü Düşünce sis
temine sarsılmaz bir 
inançla bağlı olmanızı 
bekliyorum" dedi, ,3’de .

6. Küçük Kumla Yaz Şenlikleri başladı

Kutsi Kumlahları coşturdu
Bu yıl 6. sı düzenlenen Küçük Kumla Yaz Şenlikleri Açık Hava Konserleri önceki 
gece başladı. Önceki gece sahne alan Kutsi, dün gece Umut Kuzey ve Gurup Öy 
kü Kumlahları çoşturdu. Bu akşam Gülşen Kumlalı hayranları ile buluşacak. 2’de |

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

AKP’nin gemisi su alıyor...
“AKP Gemisi batıyor.. Batarken yarattığı 

anafor ülkeyi yutuyor.. Bağımsızlığı, özgürlüğü 
Hasankeyf gibi suların içine gömüyor “ diye 
düşündükten sonra; bilgisayarın başına oturdum. 
Geçmişten geleceğe doğru bir projeksiyon yap
tım.

Cumhuriyet..
Çok partili siyasal yaşama atılan adımlar.. 
Demokrat Parti iktidarı..
Çoban Sülü’lü yıllar..
özal’ın ülkeyi büyük borç sarmalının içine 

sokan çok akçeli atılımları..
Ve AKP dönemi..
Dün... Çok başkaydı..
iyiydi., insanın insana saygısı vardı..
Sevgi vardı.. Hatır vardı..
Gönül vardı.. Vefa vardı..
Doğanın doyumsuz tadı vardı..
Bugün., insanlar da kirlendi..
Doğa da.. Güzellikler yok oldu..
İyilikler rafa kalktı..
Çıkar rüzgarı insanları önüne kattı..
Bilinmezliğe doğru sürüklüyor..
Kirlenen insan ülkenin geleceğini de karartıy

or..
Kendisine saygısı kalmayan insan, onurlu 

kararlar veremiyor..
Meslektaşım Mustafa Zafer Doğan Çanakkale 

Olay Gazetesi’nde şöyle yazmış:
Avrupa Birliğine ve ABD ye demokrasi uğruna 

verdikleri sözlere dayanarak “kırmızı çizgilerini” 
kaldıran AKP hükümeti artan PKK terörünün 
çözümünü NATO ya havale etmeye çalışıyor.

Avrupa Birliği ve Amerika, İsrail’in 
saldırılarının artması sonucu Lübnan’ın işgali 
gündeme gelince “Çok uluslu Barış gücünde” 
Türkiye’nin katkısının olması gerektiği gibi bir 
Şeyieı- nuı Tu'Şüiuyuı?

Amerika’da yayımlanan bazı dergilerde yeni 
Ortadoğu haritaları çiziliyor, bayan Condi 
“Ortadoğu yeniden şekilleniyor” diyor, TC 
hükümetinin sesi çıkmıyor.

Radikal önlemler gerekirken PKK liderlerinden 
biri ya da birkaçının teslimatına rıza gösterilecek 
gibi duruluyor.

Büyük kuvvetlerin yığılmasına rağmen “sınır 
ötesi harekat” konusunda icazet bekleniyor, karşı 
tarafa psikolojik destek sağlanıyor, askerimizin 
morali gereksiz bozuluyor.

Sayın Başbakan kendisinde büyük diplomatik 
yetenekler? (Zapsu’dan öğrenmiş olsa gerek) 
vehmederek “telefon diplomasisi” gerçekleştiriy
or.”

Doğan’ın saptamalarına katılmamak olanaklı 
mı?

Dünya dünya olalı eminim Türkiye’den böyle- 
sine destek görememiştir.

Uygulamalar insanın kanını donduruyor.
BOP’un kuyruğuna takılan siyasal irade kendi 

ikbalini ABD’nin planları üzerine oturtmuş.
Oysa..
ABD de..AB de...
Kendi çıkarları olmadan kıllarını kımıldatmaz 

lar. Ayrıca niye kımıldatsınlar ki..
Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz 

diye bir laf vardı.. Şimdi.. Hem de ; Müslümanlığı 
kimselere bırakmayan AKP Devr-i iktidarında 
salyangoz satılıyor.

Aracılık edenler de Müslüman simsarlar..
Allah Allah.. Var mı böyle bir şey ?..
Yine sözlerimizi Doğan’la bitirelim:
“Bütün bu olaylar gösteriyor ki halihazır 

hükümetin bir iradesi yokturdradesini bir başka 
büyük devletin iradesine bırakmış, o büyük 
devletin tetikçisi olan İsrail ile aynı paralele 
düşmeyi içine sindirmiştir.Bu demektir ki uğruna 
kan döktüğün, nehir gibi gözyaşı akıttığın 
“Egemenliğinden” vazgeçmektesin.

Daha önce alınan kararlar gereği, ki birincisi 
senin iktidara getirilmen, bütün uygulamalar 
senin iraden dışında ve bunları halka yutturmak 
için elinin altında besleme bir “Basın” var.

Milletimizin bu yönetime layık olmadığını 
göbeğimiz çatlamasına tekrarlıyoruz. Bu hükümet 
hem sağlığa hem de bağımsızlığa zararlıdırl”

6. Küçük Kumla Yaz Şenlikleri başladı

Kutsi Kıımlalıları coşturdu
Bu yıl 6. sı düzenlenen Küçük Kumla Yaz Şenlikleri 

Açık Hava Konserleri önceki gece başladı. Bu 
akşam Gülşen Kumlatılan coşturacak.

6. Küçük Kumla 
Yaz Şenlikleri 
konserleri başladı. 
Önceki gece 
saat 21.oo de 
başlayan Açık Hava 
Konserini binlerce 
genç yaşlı Kumlalı 
coşkuyla izledi.
6. Küçük Kumla 
Yaz Şenliklerinin 
açılış gecesine 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygüİ, 

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güler, 
Belediye Meclis 
üyeleri ve Kumla 
sakinleri katıldılar. 
Gecenin sunuculuğu 
nu Mıss Model 
Of Turkey 2005 
ikinci güzeli Deniz 
Şirin yaptı.
Önceki gece 
yaklaşık iki saat 
sahnede kalan 
Kutsi güzel 
şarkılarıyla 
Kumlalılara coşkulu 
bir gece yaşattı. 
Sahne çevresinde

sponsor 
firmaların 
stadlar açtığı 
Küçük Kumla 
Yaz Şenliklerinin 
ikinci gecesi ise 
dün akşam yapıldı. 
Dün akşam ki 
yaz konserinde 
Umut Kuzey 
ve Gurup Öykü 
sahne aldı.
6. Küçük Kumla 
Yaz Şenliklerinin 
son gecesi olan 
bu akşam ise 
son günlerde

aşklarıyla en çok 
konuşulan şarkıcı

Gulşen ile şenlik 
sona erecek.



Sayfa 3 HABER 12 Ağustos 2006 Cumartesi

311 nci dönem 104 Veteriner Hekim Asteğmenler düzenlenen törende yemin ettiler

Veteriner Hekim Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca

Asteğmenler ant içti
Seyfettin SEKERSÖZ

311 nci dönem 
Veteriner Hekim 
Asteğmenler 
dün düzenlenen 
törenle and içtiler. 
Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim Merkezi 
Komutanhğı’nda 
düzenlenen törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi ve 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili 
Emniyet Amiri Bekir 
Karaboğa’nın yanı 
sıra yemin eden 
Asteğmenlerin 
aileleri katıldı. 
311 nci dönem 104 
Veteriner Hekim 
Yedek Subay aday 
adayının yemin töreni 
saygı duruşu ve 
okunan İstiklal Marşı 
ile başladı. 
Daha sonra tören 
alanında hazırlanan 
yerde asteğmen aday 
adayları yemin 
ederek, asteğmen 
adayı oldular. 
Eğitimlerini 
sürdüren 
asteğmen adayları 
önümüzdeki 
günlerde düzen 
lenecek törenle 
diplomalarını 
alarak asteğmen 
olacaklar.

ANDINIZ KUTLU VE 
UĞURLU OLSUN 
Düzenlenen yemin 
töreninde asteğmen
lere konuşma yapan 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Ordunun 
şeref timsali olan 
şanlı bayrağımızın 
gölgesinde, aileleri 
törene katılanların 
huzurunda kutsal 
askerlik andını içtik
lerini hatırlatarak 
yaptığı konuşmada 
"Andınız kutlu ve 
uğurlu olsun, sîzler 
artık yasal olarak 
birer asker oldunuz 
ve üzerinizdeki 
şerefli askeri ünifor
mayı taşımaya hak 
kazandınız. Silahlı 
kuvvetlerdeki bütün 
personel gibi sizlerin 
de mutlak ve kayıtsız 
bir itaat arzusuna

sahip olmanızı, 
vicdan sorumluluğu 
içinde görevini en 
ince teferruatına 
kadar büyük bir 
itina ve dürüstlük 
içinde yapmanızı, 
Türk Yurdu'na, 
Cumhuriyet'e, 
Atatürkçü Düşünce 
sistemine sarsılmaz 
bir inançla 
bağlı olmanızı 
bekliyorum" dedi. 
Albay Şenyiğit, 
asteğmen ailelerine 
de seslenerek, "Şu 
anda evlatlarınız pırıl 
pırıl çakı gibi birer 
asker olarak karşınız
da duruyor. Biraz 
önce onların yemin 
edişlerini izlediniz, az 
sonra tören geçişleri
ni izleyeceksiniz. 
Bu gençler daha iki 
haftalık bir eğitim 
görmüştür. Dünyanın 
hangi ülkesinde 2 
haftalık bir eğitim 
sonunda bu sonuç 

alınabilir. Silahlı 
kuvvetlerimize bu 
değerli gençleri 
kazandıran sizler, 
bu evlatlarınızla, 
kardeşlerinizle, • 
eşlerinizle ne 
kadar gurur duysanız 
azdır" diye konuştu. 
Yemin töreni 
ve konuşmanın 
ardından yapılan 
tören geçişinde 
asteğmen adayları 
ailelerinin alkışları 
arasında geçişlerini 
tamamladılar.
Geçiş töreninin 
ardından ise ailelerle 
yapılan buluşmada 
gözyaşları ve sevinç 
bir arada yaşandı. 
Kimi anasının 
boynuna sarılırken 
kimi ise eşini kucak
ladı. Çocuklarını 
özleyen asteğmen 
adayları ise 
onları kucaklarına 
alarak hasretlerini 
giderdiler. *

Akgöz ile Hacıkıtan
Gölge oyunu oynanıyor, ülkemde. 
Siyasi perde her daim açık.
Elektriksiz günlerde elektrikli oyun 

oynuyor.
Karagözün tahtına Akgöz; Hacivat'ın 

Hacıkıtan mı oturdu dersiniz?
Onu bilmem ama...
Bu oyunun adı, 'Lan*...
Sayın Başbakan’ın ağzından çıktı, otur

du çiftçinin meyvelerine, sebzelerine...
"Lan bu yemek sıcak" diyen ailenin 

kabadayısından baş liderinden, okul 
sıralarına...

'lan ' deme de göreyim çocuğuna...
Sayın Başbakan söylemiş...
Babalar söylüyor...
Mafya dizilerine ne hacet...
Türkiye'nin mafya perdesi her daim 

ekranlarda, gazetelerde...
Yüreği geniş bazı gazetelerde kaydırak- 

kalemler gölge oyununa yeşil damar 
akıtıyorlar

Ne oldu da birden bire 'seçim olursa' 
kim kazanır anketleri gazetelerde 
kesekâğıdı usulü dağıtılır oldu...

Git bir semtte koy gazete sandığını...
Oyzedeler yine oylarım versinler...
Cüneyt Arcayürek'in deyişiyle bu halk 

mazoşist mi?
Birinci parti AKP...
Halkımız yoksuzluk sınırının altında 

yaşıyor...
Akgöz ve Hacıkıtan; 
fıer şey tıkırında, diyor.
Tarımda her şey iyi olduğundan mı, 

çiftinin meyveleri ağaçlarda kaldı.
Çiftçi zeytinini, portakalını dalında 

satarken, dalında kalınca emeği lan çiftçi 
oluyor.

Sanayici bağırmaya başladı. 
"Sudan'dan beter olacağız" diyor. 
Anketlerde birinci parti AK gözlüklüler

için...
Devletin DİE'sinin rakamları ne diyor?
Ülkemde yaşayan her vatandaştan biri 

yoksulluk sınırında...20 milyon vatandaş 
açlık sınırında.

Türkiye nüfusunun 25.6 yoksulluk sının 
altında...

Açlık sınırında yüzde 40 tarım, yüzde 
13 çalışandan söz ediliyor...

Nüfusumuz 70 milyon... tarım artı 
çalışan böl ...

Çalışanlar açlık sınırında olunca, poli
tikanın perdesi de Akgölge oyununa 
dönüverdi.

Ekonomi tıkırında !...
Karagöz der ki;
Tık yok 'lan'... 
Hacivat der ki, 
Camiler kalabalık amaaaa... 
ŞAK şuka gibi...
Güllük gülistanlık ülkemi bir fıkra ile 

anlatıyor Cüneyt Arçayürek;
Gemide güzel bir kadına takmıştır, kap

tan...
Kadına 'benimle birlikte ol* diyerek 

baskı yapmaktadır.
Kadının kabul etmemesi üzerine, 

"Benimle birlikte olmazsan, gemiyi 
batırırım' der Kaptan.

Güzel kadının seyir defterinde şu not 
yazıyor;

''Gemiyi batırmaktan kurtardım"...
"Lan* gündemlilerin sahne aldığı oyun- 

da, ekonomi de tıkırındadır...
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Saadet Partisi ilçe ita Mantısını teline gezisiyle yattı
Seyfettin SEKERSÖZ

Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı Ağustos 
ayı ilçe divan 
toplantısını tekne ile 
gezerek yaptı, 
il Başkanı Hilmi 
Tanış ile İlçe

Başkanı Recep 
Aygün'ün 
de hazır bulunduğu 
ilçe divan toplantısı 
gezisine çok 
sayıda partili ve 
ailesi de katıldı. 
İskele Meydam’nda 

bir araya gelen 
Saadet Partililer 
parti bayraklarıyla 
süslenen gezi 
motorunda yerlerini 
alırken, mehtap 
gezisinin de 
zevkini çıkardılar.

Neşeli bir havada 
gerçekleşen 
Saadet Partisi 
İlçe Divan 
toplantısında ilçe 
yönetimi ile kadın 
komisyonu ve genç
lik komisyonlarının

yaptığı çalışmalar 
hakkında üyelere 
bilgiler verilirken 
ilçe merkez ve 
beldeler ile köy ve 
mahalle sorumluları 
da vatandaşların 
dilek ve şikayetlerini

divan kuruluna 
sundular.
Saadet Partisi'nin 
deniz gezisiyle 
gerçekleşen ilçe 
divan toplantısı 
yaklaşık 4 saat 
sürdü.

talik Körfez’ internette vw.gemlikkorfezgazetesi.com Göral Ailesi’nin mutlu günü

I

İM MUSTAFA İW tin
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 

Bahkpazarı’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 
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire

İ>

1

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

ii.. BİNA ARANIYOR
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 uzaklıktaW VC KZUl RdVÇdtyiiıa fvv IHA utanımla

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

MacİdĞ ÖZALP
Tel: 51324 74 Fax: 51410 21

Seyfettin SEKERSÖZ

..

Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Mali 
Sekreteri Türker 
Göral, kızı 
Çiğdem'! öğretmen 
Yılmaz Yıldırır ile 
evlendirdi.
Bayraktar Düğün 
Salonu’nda yapılan 
nikah töreni 
ile düğün 
eğlencesinde 
Türker Göral ve 
eşi Nuray, büyük 
kızlan Çiğdem'in

mürüvvetini yakınlarıyla birlikte
dost ve paylaştı.

vw.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yine ziynet eşyaları çaldılar
Dr. Ziya Kaya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 

hırsız ya da hırsızların öğle satlerinde girdikleri 
F.G. ye ait evden ziynet eşyalarını çaldığı öğrenildi

Seyfettin SEKERSÖZ

Son günlerde 
yaşanan hırsızlık 
olaylarında özellikle 
evlerinde ziynet 
eşyası bulunduranlar 
zarar görüyor. 
Önceki gün 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesinde 
yaşanan hırsızlık

Ölmeden selası okundu
Bursa'nın Yenişehir 
llçesi'nde, bir vatan
daşın ölmeden 
selası okundu.
Cumhuriyet , 
Caddesi'nde çay 
ocağı işletmeciliği 
■yapân "Âprâhti 
Fuat" lakabı ile tanı
nan Fuat Bıçak, 
arkadaşlarının 
gazabına uğradı. 
Arkadaşları, 
muziplik olsun diye 
Bıçak'ın ölmeden 
evvel selasını 
verdirdi.
Bıçak'ın vefatı, » 
kısa sürede ilçeye 
yayıldı. Birçok 
seveni, baş sağlığı 
için Bıçak'ın evine 
akın ederken; yolda

Evden 6 kamyon çöp çıktı
Adapazarı'nda çöp 
ev ortaya çıkarıldı. 
Yenigün
Mahallesi’nde oturan 
anne kızın evinden 6 
kamyon dolusu çöp 
çıkarıldı 
Adapazarı
Yenigün Mahallesi 
Büyükçıkmaz 
Sokak’ta oturan 
Rabia Çakır ve kızı 
Lütfiye Çakır'ın evin
den pis kokular 
gelmesi üzerine 
mahalle sakinleri 
Sakarya Valiliği ve 
belediyeye şikayette 
bulundular. Alınan 
izinlerin ardından 
Adapazarı Merkez 
Belediyesi, Sağlık 
Müdürlüğü ve polis 
ekipleri anne kızın 

olayında yine 
iynet eşyaları çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, F.G. isimli 
şahıs evinin giriş 
kapısının kilidini 
sert bir cisimle 
zorlayarak açan 
hırsız yada hırsızların 
yatak odasındaki 
komidinin üzerinde

Bıçak'ı sağ görenler 
ise hortladı 
zannederek dehşete 
kapildı.
Arkadaşlarının 
eşek şakası yüzün
den zor anlar 
yaşayan Fuat Bıçak, 
"Beni görenler 

yaşadığı eve geldiler. 
Görevlilerin geldiğini 
gören anne kız arka 
kapıdan kaçarak 
kayıplara karıştılar. 
Eve girmek isteyen 
görevliler çok sayıda 
köpek ile 
karşılaştılar. Bunun 
üzerine çöpevde 

olduğunu beyan 
ettiği mücevher 
kutusundaki 3 
adet Adana 

burması altın 
bilezik, 1 adet 
altın künye, 1 adet 
altın zincir ile 
1 adet altın G 
harfinin çalındığını 
belirterek polise 

yüzüme dehşet 
içinde bakarlarken 
pek bir mana 
veremedim. Sonra 
işin aslını öğrendim. 
Bana ara sıra şaka 
yapıyorlardı ancak 
şakanın bu boyuta' 
varacağını 

bulunan 10 köpek tek 
tek zehirli iğne ile 
vurularak itlaf edildi. 
Zehirlenen köpekler 
acı içinde yerlerde 
can çekiştiler.
Köpekler daha sonra 
görevliler tarafından 
kamyonete atıldılar.
Bölgenin Mayıs ayın

şikayette bulundu. 
Öğleden sonraları 
saat 12.00 ile 
1Ş.0 saatleri 
arasında yapıldığı 
tahmin edilen 
hırsızlık olayında 

yine ziynet eşyası 
çalınırken olayla 
ilgili tahkikat 
sürüyor.

sanmıyordum. 
İş yerinde 
olmadığım bir anda 
arkadaşlarım 
aralarında anlaşarak, 
benim bile aklıma 
gelmeyecek şaka 
hazırlamışlar. Bir 
camiye gidip salamı 
okutmuşlar.
Tanıyanlar, benim 
işyerimden hariç 
kardeşlerimin 
dükkanlarına da 
giderek başsağhğın- 
da bulunmuşlar. 
Gerçekten şok 
edici bir durum. 
Arkadaşlarım işi 
eşek şakasına çevir
mişler. Hala olayın 
şokunu yaşıyorum" 
dedi.

dan itibaren 
Kuduz riski 
nedeniyle 
kordon bölgesi 
altında olduğu öğre
nildi.
Bu arada evin 
kilitli olan kapısı 
çilingir yardımı 
ile açılarak görevliler 
eve girdiler.
2 katlı evin içinde 
bulunan çöpler 
görevliler 
tarafından alınarak 
çöp arabasına 
atıldı. Çöpevden yak
laşık 6 kamyon 
dolusu çöp çıktı. 
İtlaf edilen 
köpekler ise 
belediye görevlileri 
tarafından 
gömüldüler.

Trafik canavarı 
7 can daha aldı

Kayseri'nin Pınarbaşı 
İlçesi yakınlarında, 
düğün konvoyundaki 
minibüsün yabancı 
plakalı bir otomobille 
çarpışması sonucu 
meydana gelen 
kazada, ilk belir
lemelere göre 
7 kişi hayatını 
kaybetti, 21 kişi 
yaralandı 
Edinilen bilgiye göre, 
Malatya-Kayseri 
Karayolu'nun 95. 
kilometresinde 
meydana gelen 
trafik kazısında, 
36 WZ94 Fransız

California’da
asın sıcaklardan 

140 kişi öldü
ABD'de bu yaz çok 
sıcak geçerken, 
California 
eyaletinde140, New 
York’ta ise 26 kişinin 
sıcağa bağlı neden-4 
terden hayatını > 
kaybettiği bildirildi,' ? 
New York’ta 43 > -.75 
derece civarında , 
hissediiengeçen ^7 
haftaki sıcak ve 
nemli havadan 1 
dolayı 26 kişinin 
öldüğü açıklandı. : ^ 
Kentin Sağlık ■ 
Komisyonu, aşırı ; 
sıcaktan genellikle 

plakalı otomobille 
06 VSL 26 plakalı 
düğün konvoyundaki 
yolcu minibüsü 
çarpıştı. Kazada 
ilk belirlemelere 
göre 5 kişi olay 
yerinde, 2 kişi de 
Pınarbaşı Devlet 
Hastanesi'nde 
hayatını kaybe 
derken, yaralanan 
21 kişi çeşitli 
hastanelere 
kaldırıldı.
Kaza ile ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

yaşlı ve evsiz insan*jl 
ların etkilendiğini

;belirtirken, ölümlerin 
^yansından fazlasının 
kentin Queens böl- * i 
gesinde görüldüğü 4.| 
kaydedildi.

.California eyaletinde ı 
de geçen ay aşın . . 
sıcaktan dolayı 140 : 
kişinin öldüğü 
bildirilirken, yetkililer» 
ölü sayısının 
1955'den bu yana > 
eyalette görülen en j: 
yüksek rakam 
olduğunu 
Vurguladılar.
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BHIH GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HMI

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i 
ziyaret eden bir 
vatandaş, “5 yılda 
sadece Acemler 
Kavşağı'nı yapsay
dınız, bu hizmet bile 
sizi başarılı göster
memize yeter” 
diyerek, hizmet
lerinden dolayı 
teşekkür plaketi 
verdi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 
yatırımları bir biri 
ardına hizmete 
girdikçe Başkan 
Hikmet Şahin’e hiz 
metlerinden dolayı 
teşekkür ziyaretleri 
de sürüyor. Sivil 
toplum kuruluşları, 
meslek odaları ve 
muhtarların ziyaret
lerine alışkın olan 
Başkan Şahin, ken
disini de şaşırtan bir 
ziyaret çiyi ağırladı. 
TESEM, Kurçelik ve 
Kurdöküm şirketinin 
sahibi Haşan Kuru 
mahmut, önceki gün 
Acemler Kavşağı’nın 
tamamlanan bölü 
münden geçtiğini ve 
çok beğendiğini 
söyleyerek, “Burayı 
gezdiğimde size bir 
işadamı, bir BursalI 
olarak teşekkür 

etmek istedim. Bu 
duygularımı size bir 
vefa borcu olarak 
dile getirmek amacıy
la ziyaret ederek, 
teşekkür plaketi ver
meyi düşündüm. 
İnanıyorum buradan 
geçen herkes size 
dua edecek” dedi. 
“Teşekkür ederek, 
bir vatandaş olarak 
şükran borcumu öde
mek istedim” 
Acemler Kavşağı’nın 
yapımının yıllardır 
konuşulduğunun 
altını çizen Kurumah 
mut, “Bir belediye 
başkanı 5 yılda 
sadece Acemler 
Kavşağı’nı bitirmiş 
olsaydı, ben onu 
başarılı bulurdum. 
Sizde 5 yılda sadece 
Acemler’i yapsay
dınız, bu hizmet bile 
sizi başarılı göster
memize yeterdi. 
Ama siz Bursa’ya 6 
kavşak birden kazan 
dırdınız. Kavşaklar 
sayesinde evim ile 
işim arasındaki 
mesafe 40 dakika 
kısaldı. Size teşekkür 
ederek, bir vatandaş 
olarak şükran borcu
muzu ödemek iste 
dim” diye konuştu. 
Acemler Köprülü 
Kavşağı 10 gün 

sonra açılıyor 
Başkan Şahin de 
böyle bir ziyaretin 
kendisini hem 
şaşırttığını, hem de 
duygulandırdığını 
söyledi. Yaptıkları 
çalışmalara vatan
daşların teşekkür 
etmesinin yorgunluk
larını azalttığını, yeni 
yatırımlara olan azim 
ve kararlılıklarını 
artırdığını ifade eden 
Başkan Şahin, reha 
vete girmeden verdik 
leri bütün sözleri ye 
rine getireceklerini 
vurguladı. Acemler 
Köprülü Kavşağı’nı 
söz verdikleri süre
den bir ay önce 21 
Ağustos Pazartesi 
günü tamamının 
trafiğe açılacağını 
bildiren Başkan 
Şahin, günde 85 bin 
aracın geçtiği Acem 
ler Kavşağı’nın 

yapımıyla Bursa’nın 
9 kilometre yol .kazan 
dığını dile getirerek, 
“Acemler’de 4 kollu 
yonca ve bir köprü 
bulunuyor. Kavşağın 
Nilüfer 1 Köprüsü 
bağlantısında bir 
yonca ve köprü ile 
Nilüfer 2 Köprüsü’n 
de ise bir dönüş 
köprüsü var. Kavşa 
ğın hizmete girmesin 
den sonra Kafkas ve 
BUSKİ’nin önündeki 
orta refüjlerle, sinyal
izasyonlar kalkacak” 
Ban Şahin, kavşağın 
sadece Acemler’deki 
değil Batı Yakın Çev 
1re Yolu’ndaki Bursa- 
Izmir, Istanbul-İzmir, 
Mudanya-Bursa ve 
Ankara-Bursa 
bağlantılarındaki 
trafik sıkışıklığını da 
ortadan kaldıracağını 
sözlerine ekledi.

Bursa’da gece bekçisini 
bağlayarak öldürdüler

Bursa’da bir tekstil 
fabrikasının gece 
bekçisi, elleri ve 
ayakları bağlanıp 
başına sert cisimle 
yurularak öldürüldü. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım 
İlçesi Vakıf 
Mahallesi'nde kot 
taşlama fabrikasında 
4 yıldır gece bekçi 
liği yapan Ramazan 
Reyhan(49), elleri ve 
ayakları bağlandık
tan sonra kafasına 
sert bir cisimle 
vurulmuş halde 
bulundu. Sabah 
erken saatlerde 
işyerine gelen işçiler, 
Reyhan'ın cansız 
bedenini bekleme 
salonunda buldu. 
Gece vardiyasında 
çalışan 11 işçinin 
olayı duymadığı 
ortaya çıkarken, 
öldürülen 3 çocuk 

babasının dün 
çektiği maaşının 
üzerinde olmadığı 
belirlendi.
Olay yerine gelen 
Cumhuriyet Savcısı 
ve kriminal jandarma 
uzmanları geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı. 500 YTL 
civarında parasının 
kayıp olduğu 
bildirilen Ramazan 
Reyhan'ın cesedi 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırılırken, 
fabrikanın karşısın
daki evde oturan 
eşi ve yakınları sinir 
krizleri geçirdi, 
işyeri sahipleri ve 
çalışanları da büyük 
şok yaşarken, 
Cumhuriyet Savcısı 
gece vardiyasında 
çalışan 11 işçinin 
ifadelerine 
başvurdu

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
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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



12 Ağustos 2006 Cumartesi Sayfa 7

Öğrencinin çantası hafifliyor Şehir merkezindeki okullar satılacak
Özellikle ilköğretim 
birinci sınıf öğrenci
lerinin ağır kitaplarla 
dolan çantalarını 
taşımakta zorlanması 
nedeniyle hafif çanta 
projesi geliştirildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yeni öğre
tim yılında ilköğretim 
4’ten, lise son sınıfa 
kadar tüm notların 
yer alacağı ortak bir 
karne hazırlıyor. 
Karnede notların 
sekiz yıllık grafiği de 
bulunacak. Notlar da 
bugünkü gibi 5 
üzerinden değil 100 
üzerinden verilecek. 
MİLLİ Eğitim 
Bakanlığı Talim 
Terbiye Kurulu, hem 
velilere, hem de 
öğrencilere kolaylık 
sağlayan yeni bir 
karne hazırlıyor. Yeni 
öğretim yılından 
itibaren bir öğrenci 
nin ilköğretim 4’ten, 
12’nci sınıfa kadar 
bütün notları aynı 
karnede yer alacak. 
Karnede notların 
grafiği de bulunacak.

Talim Terbiye Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. 
irfan Erdoğan, 
"Tasarladığımız yeni 
karne, yıllar geçtikçe 
öğrencilerin kendi 
gelişimlerini gözleye- 
bilmelerini sağlaması 
açısından iyi olacak. 
Böylece karnelere 
bakmak daha çekici 
hale gelecek" dedi. 
Yeni öğretim yılında 
verilecek karnelerde 
notlar grafik ve 
simge gibi görsel 
öğelerle de destek
lenecek. Karnede 
davranışlar 
bölümüne de yeni 
eklemeler yapılacak. 
Karnenin sadece 

dönem ya da yıl sonu 
alınan notların 
olduğu bir belge 
olmaktan çıkarılması 
gerektiğini söyleyen 
Başkan Erdoğan, 
"Karne, o öğrencinin 
hem her öğretim yılı, 
hem de tüm eğitim 
hayatı boyunca aldığı 
notları gösteren 
geniş bir bilgi tahtası 
olmalıdır" dedi.
Yeni modeldeki diğer 
değişiklik ise notların 
artık 100’lük puan 
sistemine göre ver
ilmesi. Bugün uygu
lanan 5’lik not siste
mi yerine tüm değer
lendirmeler 100 
üzerinden yapılacak.

Şehir merkezlerinde
ki okullar, yerlerine 
10, 20, hatta 100 yeni 
okul inşa edilecek 
şekilde yatırımcılara 
satılacak. Kent 
merkezlerinde bulu
nan ve arsa bakımın
dan rantı yüksek 
kamu binalarının 
değerlendirilmesi 
projesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesin
deki okullar için de 
devreye sokuluyor. 
Milli Eğitimi Bakanı 
Hüseyin Çelik ve 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın 
önümüzdeki gün
lerde imzalamaları 
beklenen protokol 
ile kent merkez
lerindeki okulların 
satılması, buna 
ilişkin ihale usulleri 
ve ihaleye kimlerin 
katılacağı konuları 
düzenleniyor.
İlgili protokolün 
imzalanmasının 
ardından uygulamaya 
girecek projeye göre, 
şehirlerin göbeğinde 
bulunan, etrafı tama
men iş ve alışveriş 
merkezleriyle çevrili

olan Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesin
deki okullar, talep 
durumuna göre 
satışa çıkarılacak. 
Satışı Hazine 
taşınmazlarından 
sorumlu olan Maliye 
Bakanlığı, ihale 
yöntemiyle gerçek
leştirecek, 
inşaat karşılığı 
ihalede, satışa 
çıkarılan okula en 
yüksek değeri 
veren alıcılar, devlete 
para ödemeyecek, 
bunun yerine, Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
satış tutarına 
eşdeğer maliyet ile 
yeni okullar 
inşa edecek. 
Bu arada, 
5005 sayılı Yasa 

ile Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
ticaret alanlarında, 
alışveriş merkezleri 
ve sanayi böl
gelerinde bulunan 
okulları ve arsaları 
satma yetkisi 
bulunuyor. Söz 
konusu düzenleme 
uyarınca buradan 
gelen kaynak, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na özel 
ödenek kaydediliyor. 
Bu ödenek ile 
öncelikle o ilin 
okul ihtiyacının 
karşılanması, 
varsa kalan tutar ile 
de Türkiye'de 
acil ihtiyaç bulunan 
diğer bölgelere 
okul yaptırılması 
öngörülüyor.
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Yönetmeliğe “başı açık” ibaresi
Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu, Milli 
Eğitim Bakanlığı Açık 
öğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin 
bazı maddelerinin 
yürütmesini 
durdurdu.
Kurul, yönetmelikte, 
özellikle kız 
öğrenciler için, okul 
kılık kıyafetlerine 
ilişkin ilgili yönet
melikte öngörülen 
şekliyle "başı açık" 
ibaresinin yer alması 
gerektiğini vurgula
yarak, "Yönetmelikte 
yer alan, 'rahatlıkla, 
tanınmasını sağlaya
cak şekilde* 
ibaresinin bu anlamı 
içermediği dikkate 
alındığında, dava 
konusu düzenlemede 
hukuka ve mevzuata 
uyarlık bulunmamak
tadır" denildi.
Eğitim Sen, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Açık öğretim Lisesi 
Yönetmeliği'nin bazı 
maddelerinin iptali ve 
yürütmesinin durdu

‘Gemlik Körfez1 İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com I

rulması istemiyle 
Danıştay'da dava 
açmıştı.
Kararın gerekçesin 
de, yönetmeliğin 
"kılık-kıyafet" 
başlıklı 45. 
maddesinde 
"Sınavlarda, kıhk- 
kıyafetin öğrencinin 
rahatlıkla tanınmasını 
sağlayacak şekilde, 
sade ve temiz olması 
esastır" hükmünün 
yer aldığı hatırlatıldı. 
Kurul, yönetmeliğin 
"disiplin" ile ilgili 
düzenlemesinde de 
"sınavlarda kılık 
kıyafet kurallarına 
uymamak" 
eyleminin disiplin

suçu olarak yer 
alması gerektiğini 
vurguladı.
Merkezi sistemle 
yapılan sınavlarda da 
Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Bakanlıklara 
Bağlı Okullardaki 
Görevlilerle 
öğrencilerin Kılık 
Kıyafetlerine İlişkin 
Yönetmelik hüküm
lerinin uygulan
masının zorunlu 
olduğuna dikkat 
çekilen gerekçede, 
"Böylece sınava 
katılacak kız öğren
ciler için 'başı açık' 
olma kuralı zorunlu 
bir kural niteliği taşı
maktadır" denildi.

4 kişilik bir aile 1998 YTL 
ile geçinebiliyor

Türkiye-Kamu Sen'in 
yaptığı araştırma, 4 
kişilik bir ailenin 
asgari geçim had- 
dinin bin 998 YTL 
olduğunu ortaya 
çıkardı.
Türkiye Kamu-Sen, 
2006 Temmuz ayına 
ait asgari geçim 
endeksi sonuçlarını 
açıkladı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan alınan 
Temmuz 2006 fiyat
larına göre yapılan 
araştırma sonucun
da, çalışan tek 
kişinin yoksulluk 
sınırının 998.19 
YTL'ye yükseldiğinin 
ortaya çıktığı 
kaydedildi.
Araştırmaya göre, 
4 kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddi 
bin 998 YTL olarak 
belirlenirken, 4 kişilik 
bir ailenin asgari 
geçim haddi bir 
önceki aya göre 
yüzde 1.3 oranında 
azaldı. Çalışan tek 
kişinin açlık sınırı ise 
bir önceki aya göre 
yüzde 1.54 oranında

artarak 765.78 YTL'ye 
ulaştı. 2006 yılı 
Temmuz ayında 4 
kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma harcamaları 
toplamı ise 747 YTL 
olarak belirlendi.
Yapılan araştırmaya 
göre, 4 kişilik bir 
ailenin sağlıklı bir 
biçimde 
beslenebilmesi için 
gerekli harcama 
günlük 14.39 YTL 
olarak belirlendi. 
Toplam tüketim har
camaları içinde gıda 
harcamalarının payı 
yüzde 21.7 olurken, 
ailenin aylık gıda 
harcaması toplamı 
431.73 YTL olarak 
tespit edildi. 
Açıklamada 

ortalama 874.08 
YTL ücret alan bir 
memurun ailesi 
için yaptığı gıda 
harcamasının, 
maaşının yüzde 
49.39'unu 
oluşturduğu, 
konut giderlerinin ise 
maaşının yüzde 
36.12'sine denk 
geldiği bildirildi. 
Açıklamada, 
araştırmaya göre 
bir memurun 
ortalama maaşının 
yüzde 85.51'ini yal
nızca gıda ve barın
ma harcamalarına 
ayırmak zorunda 
kaldığı, diğer 
ihtiyaçları içinse 
maaşının yüzde 
14.49'una yettiği 
kaydedildi.

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
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Doğrudan Celiı Desteği ödemeleri başlıyor
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, 2005 yılı 
Doğrudan Gelir 
Desteği (DGD) 
ödemelerinin 14 
Ağustos 2006 
tarihinden itibaren 
Ziraat Bankası 
şubelerinde 
bulunan çiftçi 
hesaplarına 
doğrudan aktarıla
cağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, 
2005 yılı uygula
maları kapsamında 
2.7 milyon çiftçiye, 
toplam 1,65 milyar 
YTL tutarında 
DGM ödemesi 
yapılacağı kaydedildi 
DGD 2005 yılı 
uygulamalarına 
yönelik 18 Kasım 
2005 tarihinde 
sona eren

başvuruların 
hak edişleri de 
tamamlandı.
DGD 2005 yılı 
uygulamaları 
kapsamında 
müracaatta bulanan 
bütün çiftçilere 
dekar başına 10 YTL 
ödeme yapılacak. 
Ayrıca, Temel DGD

Memurlar Ankara'da mitim düzenleyecek
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Sekreteri ve 
Türk Büro-Sen Genel 
Başkanı Fahrettin 
Yokuş, hükümete 
mesaj vermek için 
26 Ağustosta 
Ankara'da büyük bir 
miting düzenleyecek
lerini bildirdi.
Basın toplantısı 
düzenleyen Fahrettin 
Yokuş, 15-30 Ağustos 
tarihlerinde memur 
sendikaları ile hükü 
met arasında 5. dö 
nem toplu sözleşme 
görüşmelerinin

yapılacağını hatırlattı. 
Yokuş, "Şu anda bir 
memurun asgari 
geçim rakamı 930 
YTL'dir. Bu rakam yıl 
sonunda 1150 YTL'ye 
ulaşacaktır. Bu 
nedenle 850 YTL olan

ortalama memur 
maaşı 1150 YTL’ye 
yükseltilmeli. Bu, 
toplu sözleşmede 
masaya getirilecek, 
olmazsa olmaz 
şartlarımızdan biri 
olacaktır” dedi.

ELEMAN ARANIYOR
DOĞALGAZ BELGELİ 
MAKİNE MÜHENDİSİ 

ARANIYOR.

TEL: (0.224) 51311 21
‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yanında toprak 
analizi yaptıran 
çiftçilere dekar başı
na 1 YTL, yine temel 
DGD yanındaorganik 
tarım yapan çiftçilere 
dekar başına 3 YTL 
ilave DGD ödemesi 
yapılacak.
14 Ağustos 2006 
tarihinden itibaren

çiftçilerin Ziraat 
Bankası'ndaki 
hesaplarına 
aktarılacak 
2005 yılı DGD 
ödemeleri 
çerçevesinde 2.7 
milyon çiftçiye 
toplam 1,65 milyar 
YTL tutarında ödeme 
yapılacak.

Toplu sözleşme 
masasına, memurla 
rın grev ve toplu 
sözleşme hakkının da 
getirileceğine işaret 
eden Yokuş, şunları 
söyledi: "Grev ve 
toplu sözleşme 
hakkını istiyoruz.
2006 yılı enflasyon 
farkları 2007'nin 
hemen başında öden
meli. Bu yıl hedefle
nen enflasyon çerçe 
vesinde yüzde 5 zam 
alan memurlarımızın 
maaşı bugün itibariy 
le yüzde 1 erimiştir."

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi * EKG)

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır.4P >

Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt.
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK
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ARADA-SIRADA
■ • Aykom YILMAZ

HADİ NOCA'YA
Hayatı bir yola benzetirim, arabamızla yola 

çıktığımız zaman bazen güleriz, bazen sinir
leniriz, bazen hızlı, bazen yavaş kullanırız.
Hayatta böyle değil midir?
Kimi zaman dûygu yoğunlumuz fazladır, 

doğada yalnız bir gün geçirmek isteriz. Kimi 
gün dost ve arkadaşlarımızla bildik bir mey- 
hane'ye ve restorana gidip, hoşça vakit 
geçirmek isteriz.
Eğer modunuz iyiyse,biraz gülüp,eğlenmek 

isterseniz, size Noca'yı öneririm. Kapısından 
içeri girer girmez, farklı bir ambiyansla 
karşılaşılır. Karşılıklı iki adet berjer, tam 
ortalarına antika bir telefon ve en ilginci 
ağaçlardan sarkıtılmış bol taşlı bir avize. 
Tam bir mimâr işi.

Mis gibi bir bahçesi var Noca'nın. Bakımlı, 
temiz ve güzel. Ortancalar insana göz 
banyosu yaptırıyor. Bahçe bakımı zor iştir 
Bahçeler çocuklardan farksızdır. Her gün 
aynı miktarda ilgi alaka bekler. Biraz 
sevmeyin onu küserler hemen, boyunlarını 
bükerler, sonrada hayattan koparlar.
Koksal kardeşimizin bahçeye gösterdiği 

ilgi peyzaj mimar edasında. Koksal bu 
ulusun gizli kalmış değerlerinden. Türk mil
letinin en büyük özelliği bu müthiş 
yaratıcılık olsa gerek. Çünkü millet olarak 
disiplini ve devamlılık arz eden çalışmaları 
sevmiyoruz.
Kaytarmayı ve işi şişirmeyi severiz Biz.
İşi kuruyoruz ama devam ettiremiyoruz. 

Niye hiç düşündünüz mü???
Neyse, hiç girmeyelim bugün vatan, millet 

konularına.
Bizim masamızda o akşam şenlikliydi. 

Mehmet Gemicioğlu, Celal Batu Taner, 
Levent Baş, kuzenlerim Gaye, Paye 
Korkmaz ve tabiî ki eşim Gözde. Koksal her 
zamanki sempatik tavırları, hızlı servisi ve 
hazır cevaplığıyla masamızı neşelendirdi.
Oraya gittiğim zaman kendimi evimde gibi 

hissediyorum. Çok rahatlıyorum ve sakin
leşiyorum.
Buraya kadar her şey güzel,fakat Koksal 

kardeşim bahçene ve müşterilerine göster
miş olduğun o muazzam ilgiyi birazda etler
ine göstersen.
Sucuğuna lafım yok bu arada.
Seni bir dost meclisinde uyarmıştım hatır

larsan. Sende bana 'etim kötüyse bu kadar 
insanın burada işi ne' demiştim. İnsanlar 
oraya sana ve bahçene geliyor Köksalcım.

Mesela köfteni ve etini Bursa'dan bu konu
da ihtisaslaşmış kasaplardan sağlaya
bilirsin. Mutlaka bunlar artı maliyetlerdir. 
Ama emin ol ki, Bu sana artı ciro olarak 
fazlasıyla geri dönecektir.
Büyük başarılar halkalarla oluşur,bir halka 

zayıfsa bir gün bütün zincir kopar.
Hadi güzel etli Noca'ya...

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Depresyona çare olarak 
“Ketamin” test ediliyor

Tıpta anestezik 
olarak kullanılan 
"ketamin" 
adlı maddenin 
depresyon 
hastalarının 
tedavisinde etkili 
olabileceği bildirildi. 
ABD’nin Ulusal 
Ruh Sağlığı 
Enstitüsü "National 
Institute of Mental 
Health"deki araştır
macılar, en ağır 
depresyon şekillerine 
karşı hızlı çare 
olarak "ketamin"i 
test etmeye başladı. 
Amerikalı araştırma
cılar, "ketamin"in 
depresyon semptom
larını iki saatten 
daha az bir sürede 
yatıştırabildiğini 
savunuyor.
Archives of General 
Psychiatry'de yayım
lanan araştırma, 
daha önce 6 farklı 
terapi uygulanan, 
ancak tedavilere 
yanıt vermeyen 18 
depresyon hastası 
üzerinde yapıldı. 
Hastaların yuzae 
71’i tek bir doz 
"ketamin" uygula
masından sadece 
iki saat sonra kayda 
değer gelişmeler 
gösterdi.
Hastaların yüzde 
29'unda da enjek
siyondan bir gün 
sonra semptomların

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

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

TEMA A 
www.elkoyun.com - . . . . . . . . . . .

www.tema.org.tr

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

Tel: 0.312431 99 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

ortadan kalktığı 
gözlemlendi. 
"Ketamin"in 
uygulanmasından 
sonraki 7 gün 
içinde ise 
hastaların yüzde 
35'inde tedavinin 
etkilerinin devam 

eniği görüiaü. 
Araştırmacıların kon
trol grubu olarak kul
landığı ve ilaç ver
ildiğini sanan hasta
larda ise herhangi bir 
ilerleme görülmedi. 
Araştırmacılar, 
"ketamin"i klasik 
antidepresanlardan 
ayıran en önemli 

özelliğin "hızlı etkisi" 
olduğunu bildirdi. 
Öte yandan 
uyuşturucu 
maddeler arasında 
yer alan, kullanıldığı 
anda mutluluk 
duygusu sağlayan 
"ketamin", acıya 

Karşı aüyarsızıİK 
yarattığı için kul
lananların kendine 
zarar vermesine 
neden olabiliyor. 
Araştırmacılar, 
bu nedenle 
"ketamin"in 

yaygın kullanımının 
zor olduğunu 
belirtiyor.

Az uyuyanlar daha enerjik oluyor
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hatice 
Özyıldız Güz, az 
uvuvan insanların 

daha enerjik ve 
sevilen insanlar 
olduğunu, uzun 
uyuyanların ise sıkın
tılı ve saldırgan 
olmaktan kendilerini 
alamadığını belirtti. 
Türkiye'de yaşanan 
sıcaklardan .dolayı 
son haftalarda uyku 
kalitesinin düştüğünü 

ve bunun evden işe 
huzursuzluklar mey
dana getirdiğini 
belirtirken, uykunun 
bilindiğinin aksine az 
olanının toplumdaki 
olumlu etkilerine 
dikkat çeken Doç. Dr. 
Güz, her insanın uyku 
kalitesi hakkında bilgi 
sahibi olmasının 
önemini vurguladı. 
Günlük yaşantının 
devam ettirilebilmesi 
ve verimli geçmesi 
için günde belli bir 
süre uyunması zorun
luluğuna işaret eden 
Güz, "Bu gerekli 
uykuyu alamadığımız 
zamanlarda gün boyu 
sıkıntısını hissede 
biliriz. Unutkanlık, 
sinirlilik, dikkat 
dağınıklığı, iç sıkıntısı 
gibi. Uykusuzluk gibi 
fazla uyku da problem 
olabilir. Uykuyla ilgili 
her sorunun altında 
bir neden olabileceği 
bilinmeli ve araştırıl
malıdır. En önemli
sebeplerden biri de 
depresyondur" dedi. 
Bugün genelleme 
yapıldığında 6-8 saat 
uykunun normal uyku 
olarak kabul edildiği
ni, ancak uykunun 
süresi kadar 
kalitesinin de önemli

Doç. Dr. Güz, sık 
sık uykunun 
bölünmesiyle uyku 
süresinin artacağına 
değindi. Güz, "Yani 
verimli bir dinlenme 
için daha uzun süre 
uyumak gerekir. Oysa 
râıîat, normal sıcaklık 
ve neme sahip bir 
ortamda uyanmadan 
uyunan bir uyku 6 
saatten daha kısa da 
olsa yetebilir" 
diye konuştu.
Günlük olaylardan 
etkilenme sonucu 
oluşan uyku bozuk
luklarının gelip geçici 
olduğunu, neden 
ortadan kalkınca 
genellikle kendiliğin
den düzeldiğini ifade 
eden Güz, uykuyla 
kişilik yapısının ilintili 
olduğynu kaydetti. 
Güz, "Az uyuyanlar 
fazla uyuyanlara 
kıyasla daha enerji 
dolu, daha etkin ve 
daha dışa dönük 
insanlardır.
Kendilerinden ve ha 
yatlarından memnun 
oldukları gibi dış 
dünyayla olan iyi 
iletişimleri nedeniyle 
dışarıdaki insanlar 
tarafından da sevilir
ler.. Genellikle sosyal 
insanlardır" açıkla-

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr
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KÜUİİR OEMÜK1N İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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DERSANELERİ kültür koleji

HİS'i.

lüıkiyetj)

Bursa 1
Murat Pasın

Bursa 2
Afsun Mutlu

/c ',e erine I?

Merine hazfrh^

'İR DERSAI
j ve fen liselerin

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

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 (OSS) 512 34 34
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

kırmayın

Ordu Dış Sağlığı 
Merkezi Başhekimi 
Ahmet Angın,' 
fındığın kabuklarının 
dişlerle kırılmaması 
gerektiğini söyledi. 
Ordu'da fındığın 
dişlerle kırıldığını 
belirten Angın, 
bu durumun diş 
sağlığına olumsuz 
etki ettiğini kaydetti. 
Sert kabuklu 
yemişlerin dişlerle 
kırılması durumunda 
diş minelerinin zarar 
gördüğünü ifade 
eden Angın, "Diş 
minelerinin zarar 
görmesinin ardından 
diş ağrıları başlar. 
İlk günlerde diş 
ağrısı derken, 
iş dişi çektirmeye, 
cerrahi müdahaleye

veya dolgu 
yaptırmaya kadar 
varır. Kabuklu fındık 
yemek isteyenler 
fındığı küçük çekiç 
gibi sert aletlerle 
kırsınlar" dedi. 
Başhekim Angın, 
il genelinde 2005 
yılında dişleri 
sağlıksız olan 
yaklaşık 130 bin 
insanın sağlık 
kuruluşlarına 
başvurduğunu 
belirterek, "44 bin 
kişinin dişi çekildi. 
20 bin kişiye 
komplikasyon 
yapıldı. 16 bin 
kişinin dişine dolgu 
yapılırken, 20 bin 
500 kişiye protez 
takıldı" diye 
konuştu.

12 Ağustos 2006 Cumartesi 
KAHRAMAN ECZANESİ

13 Ağustos 2006 Pazar 
SERÎM ECZANESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI: 2617 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Modern çizgiler, sırodışı 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 kÜÇİik AyRINTISINtİA biİE I(EN(İİNİ ÇÖSTEREN 

IüIİTeIİ MAİZEMESİ, EkoNOMİk fiyATI VE TAksİT AVANTAJİARiyİA, 
EVİER UZAY MANZARASINA kAVUŞliyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA 

Orhangazi Cad. No: 82./ 8 Gemlik / BURSA T€L: 514 59 79



O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İçi bir gelecek Rykent 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

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YFTİCTİRDİĞİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
Tellilin iüi 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 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
SINIFLAR FİYAT
ANA SINIFI 3.300 YTL
1.SINIF 4.000 YTL
2. SINIF 4.750 YTL
3. SINIF 4.750 YTL
4. SINIF 4.750 YTL
5. SINIF 4.750 YTL
6. SINIF 4.750 YTL
7. SINIF
8. SINIF

4.750 YTL
4.750 YTL

Not: Ücretlerimize Eğitim-Öğretim, 
yemek; servis ve KDV dahildir

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
14 Ağustos 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
BİR GÜNDE 

DAVETİYENİZ HAZIR 

Yüzlerce çeşit hem ucuz, hem iteli 
Tel : 513 96 83 
İstiklal Caddesi.Bora Sokak Akbank Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanına yazı yazdı 6. Küçük Kumla Yaz Şenliklerinin final sanatçısı 
Gülşen konsere katılamayacağını bildirince, yer

ine Demet Akalın çağrılarak sahne aldı

Zeylimle standart isteniyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Zeytinde kalibre
Gemlik zeytini Konusunda son bir iki yılda 

olumsuz sesler yükseliyor.
Bunun nedeni, dünyanın en kaliteli zeytininin 

bölgemizde yetişmesine karşın, piyasada başka 
yöre zeytinlerinin “Gemlik Zeytini” adıyla 
satılarak, haksız kazanç elde edilmesi var.

Bunun çözümü ise, zeytin ambalajlarında, 
içindeki ürünün hangi yerin zeytini olduğunun 
yazılmasından geçiyor.

Gemlikten toplanan zeytinin ambalajına 
“Menşei: Gemlik” yazılması, Orhangazi’ninkine 
“Orhangazi”, Edincik’inkine “Edincik”, Aydın’ın 
kine de “Aydın” yazılması gibi..

Bu kimsenin işine gelmediği için, her 
bölgede yetişen zeytin satılırken Gemlik adıyla 
pazarlanıyor.

Bir başka konu da, bilhassa Orhangazi’de 
yetişitirilen Gemlik tipi zeytin fidanlarının Doğu 
Anadolu Bölgesine satılması.

Devlet desteği ile dikilen bu fidanlardan elde 
edilen ürünler de piyasaya Gemlik tipi olarak 
girecek. Ama, Gemlik’te yetişön zeytinle aynı 
kalitede olmayacak.

Zeytinciyi zor günler bekliyor.
Bunun için güç birliği yapılması için Gemlik 

Ticaret Borsası çağrı yaptı. Ama pek olumlu 
gelişme yok.

Ticaret Borsası şimdi de Bakanlığa yazdığı 
yazı ile zeytinde tane büyüklüğüne “Kalibre” 
getirmesini istiyor.

Zeytinde standarda doğru gidiş, Gemlik zey 
tlncisini rahatlatır._____

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker'e resmi yazı göndererek, Gemlik 
Ticaret Borsası olarak, 'Gemlik Tipi Zeytin'de 
kalibre standartlarının belirlenmesine talip 
olduklarını belirtti. Haberi sayfa 3’de

Küçük Kumla güzellerini seçti

6. K. Kum la Şenliklerinde düzenlenen güzellik 
yarışmasında, Şeniz Pamuk jüriden tam not 
alarak birinci oldu. Merve Türk ikinci, Tuğçe 
Elmira Gökçaylar üçüncü olurken, Merve Yalçın 
Basın Güzeli seçildi.Haberi sayfa 4’de

“Gülsen’i halk bitirecek"

Küçük Kumla 6. Yaz Şenliklerine katılmasın 
beklenen Gülşen’in konsere bir gün kal has
talandığını ve sağlık raporu aldığını bildirmesi 
üzerine Belediye Başkanı Eşref Güre, basın 
toplantısı düzenleyerek, sert tepki gösterdi.
Güre, “Bize yapmış olduğu kötü sürprizle 
Kumla halkının kendisine olan güvenini tama
men yitirmiştir. Bir sanatçıyı yücelten nasıl 
halksa, dibe vurmasını da bilen yine halktır." 
dedi. Haberi sayfa 2’de

Demet Akalın Kumla’yı salladı

Küçük Kumla 6. Yaz Şenliklerinin son 
gününde Gülşen’in yerine sahneye çıkan 
Demet Akalın, Kumlalılan coşturdu. 5’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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L-J Buluşma
Kumla şenliklerinde sahne alması beklenen Gülşen’in sağlık raporu alarak konsere 

bir gün kala haber vermesine Belediye Başkanı Eşref Güre'den sert tepki geldi

“Giilşen'i halk bitirecek”Gürhan ÇETİNKAYA

Yaşam...
Bitmeyen okul... (1)

İnsanoğlu dünya durdukça ve 
yaşadıkça sürekli öğreniyor.

Sevgi, kayıplar, güç, sabır, suçluluk, 
korku insanın yaşamına yeni değerler katı 
yor.

Önemli olan dersleri alıp yaşam biçimine 
yansıtabilmek.

Hepimizin, yaşam denen bu zaman 
süresince öğreneceği dersler vardır; bu, 
özellikle ölüm konusunda çalışırken göze 
çarpar.

Ölmek, yaşamın sonunda çok şey öğre
tir, ama genellikle uygulamak için artık çok 
geçtir. *******

Yaşanmış bir öykü:

1995 yılında Arizona çölüne taşındıktan 
sonra, Anneler Gününde beni felçli bırakan 
bir inme geçirdim. Sonraki birkaç yılımı 
ölümün kapısında geçirdim.

Kimi zaman ölümün birkaç hafta içinde 
geleceğini düşündüğüm oldu.

Birçok kez, gelmediği için hayal kırıklığı
na uğradım, çünkü hazırdım.

AncaK ölmedim, çünkü hala yaşamın 
öğrettiklerini, son derslerimi öğreniyorum. 
Bu dersler yaşamlarımızla ilgili en önemli 
gerçekler;, 

bunlar yaşamın kendisiyle ilgili sırlar. 
Bir kitap daha yazmak istedim, ama ölüm 
ve ölmek değil, yaşam ve yaşamak üzerine.

Her birimiz içimizde bir Gandhi ve bir 
Hitler taşırız. Bunu sembolik olarak kaste
diyorum. Gandhi içimizdeki en iyiye, 
içimizdeki en sevecene karşılık geliyor, 
Hitler ise içimizdeki en kötüye, olumsuzluk 
ve küçüklüğümüze.

Yaşamdaki derslerimiz küçüklüğümüz 
üzerinde çalışmayı, olumsuzluğumuzu 
ortadan kaldırmayı ve kendimizdeki, her 
birimizdeki en iyiyi bulmayı gerektiriyor. Bu 
dersler, yaşamın fırtınaları, bizi olduğumuz 
kişi yapan şeyler.

Burada bir başkasını ve kendimizi 
iyileştirmemiz gerekiyor. Fiziksel açıdan 
iyileşmedeki gibi değil, çok daha derin bir 
iyileşme. Ruhlarımızın, canlarımızın 
iyileşmesi. Derslerimizi öğrenme hakkında 
konuşurken, tamamlanmamış bir işi 
ortadan kaldırmak hakkında konuşuyoruz. 
Bu tamamlanmamış iş ölümle ilgili değil. 
Yaşamla ilgili. "Evet, güzel bir yaşam 
geçirdim, ama gerçekten yaşamak için hiç 
mola verdim mi?" gibi en önemli sorun
larımıza hitap ediyor. Birçok insan varol
muştur, yine de gerçekten hiç yaşa
mamıştır. Üstelik, bu kişiler kendi tamam
lanmamış işlerini denetim altında tutmak 
için çok büyük enerji harcamışlardır.

Tamamlanmamış iş yaşamdaki en büyük 
sorun olduğu için, bu aynı zamanda ölümle 
karşılaştığımızda hitap edeceğimiz başlıca 
konudur.

Pek çoğumuz çok sayıda tamamlan
mamış işle birlikte ölüyoruz; birçoğumuz 
da en azından birazıyla.

Yaşamda öğrenilecek o kadar çok ders 
var ki, bunların tümünü tek bir ömürde 
iyice öğrenmek olanaksız.

. Ancak, ne kadar çok dersi öğrenirsek, 
bitirdiğimiz işler de o kadar çok olacaktır 
ve ne kadar dolu dolu yaşarsak, yaşamı da 
gerçekten yaşamış oluruz.

Ne zaman ölürsek ölelim "Tanrım, 
yaşadım!" diyebiliriz. Devamı yarın...

Berkay KARABULUT
K. Kumla 6. Yaz 
Şenliklerinin son 
gününde sahne 
alması planlanan 
ancak hastalandığını 
ileri sürerek, sağlık 
raporu aldığını 
konsere bir gün 
kala haber veren Pop 
Müziği Sanatçısı 
Gülşen'e Küçük 
Kumla Belediye 
Başkan'ı Eşref 
Güre'den sert 
tepki geldi.
Antik Otel'de 
konuyla ilgili bir 
basın toplantısı 
düzenleyen Eşref 
Güre, son derece 
üzgün ve kırgın 
olduğunu ifade etti. 
Sağlık ve hastalığın 
insanlar için 
olduğunu belirten 
öâşKân Güre Şü 
sözlere yer verdi. 
"Gülşen Hanım 
sansasyonlarıyla 
gündeme gelmiş 
bir sanatçıdır.
Sezon başında 
Kumla’daki yaz şen
liklerinde kendisini 
aramızda görmek 
istemiştik. Ancak 
zaman zaman basına 
yansıyan özel olaylar 
ve dün gece (Cuma) 
24.00 itibariyle bize 
yapmış olduğu kötü 
sürprizle Kumla 
halkının kendisine

500 YTL için intihar girişimi Ucuz atlattı
İnegöl'de çalıştığı 
işyerinden 500 
YTL'lik alacağını tah
sil edemeyen 30 ya 
şındaki işçi, çareyi 
intiharda aradı. 6 
katlı binanın çatısına 
çıkan öfkeli vatan
daşı polis güçlükle 
durdurdu. İnegöl 
Mobilya Sanayi Böl 
gesi'nde bir imalat 
hanede çalışan Mus 
tafa Karaca (30), işve 
ren Nizamettin S. 
den 3 haftalık alacağı 
olan 500 YTL'yi tah
sil edemeyince çare 
yi intihara kalkış
makta buldu. Orhani 
ye Mahallesi Ankara 
Caddesi'nde 6 katlı 
bir binanın çatısına 
çıkan Karaca, çevre 
de korkulu dolu 
anlar yaşattı.
Olay yerine gelen

olan güvenini tama
men yitirmiştir. Bir 
sanatçıyı yücelten 
nasıl halksa dibe 
vurmasını da bilen 
yine halktır.
Gülşen Hanım'ın 
son dakikada gele
meyeceğini bildirme
si Kumla için bir 
kayıp değil, hatta 
kazançtır." şeklinde 
tepkisini dile getirdi. 
ATV muhabirinin 
Gülşen Hanım şu 
anda Reha Muhtar 
ile İstanbul'un lüks 
lokantalarından 
Sorti'de yemek te 
olduğunu söylemesi 
üzerine şaşıran 
Başkan Güre; "Eğer 
haberler doğruysa 
gerekli hukuki yollara 

emniyet ekipleri 
caddeyi trafiğe kapa 
tırken, 112 Acil Ser 
vis Ambulansı da 
olay yerine hazır 
bulundu. İtfaiye ekip
lerinin atlama yata 
ğını şişirerek gerekli 
önlemi almasıyla 
harekete geçen 
polis, Karaca'yı ikna 
etmeye çalıştı. 
Osmanbey 
Caddesi'ndeki Taç 
Mobilya'nın sahibi 
Necati Taç, intihara 
yeltenen Karaca'ya, 
çalıştığı işyerinden 
tüm alacaklarını ken
disinin karşılayacağı 
sözünü verdi.
Karaca'nın boş anını 
kollayan polis, kısa 
süre sonra Kara 
ca'nın üstüne atla
yarak ve intihar 
etmesini önledi. 

da başvururuz" şek
linde konuştu. 
Organizatör Hülya 
Şenkul'da yaptığı 
açıklamada, 
"Yıllar önce Gulşen'i 
dinleyip ona kaset 
yapma kararı veren 
kız kardeşim Serap 
Tugay'dı. Yani 
Gülşen'i bağrına 
basıp, ona destek 
verenlerin en başında 
yer almaktayım. 
Geçenlerde de Düzce 
Festivalinde 
kadromda yer alan 
Gülşen "Hülya Ablam 
çok uğurlu bir 
kadındır. Bana uğur 
getirdi" demişti. 
Organizatör Hülya 
Şenkul, Gülşen'le 
yaptığı işlerde yoğun

İnegöl-Alanyurt 
karayolu Metal 
İşleri Sanayi 

mevkiinde 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybeden genç 
sürücü, takla atan 
aracından şans eseri 
küçük sıyrıklarla 
kurtuldu.
Alanyurt'tan 
İnegöl'e 16 PV 767 
plakalı özel otomo
biliyle ilerleyen 
24 yaşındaki 
Turgay Çakıcı, 
önünde seyreden 
aracı geçmek 
isterken direksiyon 
hakimiyeti 
kaybetti.
Takla atarak 
karşı şeride geçen 
Çakıcı, kenardaki 
boş çalılık araziye 

bir stres yaşadığını 
ve bu günde 
Gülşen’in yine elinde 
olmayan bir sebepten 
dolayı bu konseri 
dışında, bir çok kon
serini de iptal ettiğini 
öğrendiğini söyledi. 
GÜLŞEN YERİNE 
AKALIN
Gülşen’in yeri doldu
rulamayacak bir 
sanatçı olmadığını 
dile getiren organiza
tör Hülya Şenkul, 
"Gece yarısında bir 
telefonumuzla hiçbir 
para pul konuşul
madan tatilde olduğu 
halde bizi burada 
varlığı ile onur
landıran Demet 
Akalın'a da teşekkür
lerimizi sunarız" dedi.

yuvarlandı. 
Ters dönen 
otomobilde tek 
başına olan

Çakıcı, kendi 
gücüyle 
otomobilden 
çıkmayı başardı ve 
çevredeki 
vatandaşlardan 
yardım istedi.
Çağırılan kurtarıcı, 
hasarlı olan aracı 
otoparka çekti.
Olay yerine 
gelen Jandarma 
ekipleri, omuz ve 
dirsek kısmında 
hafif sıyrıklar 
bulunan Çakıcı'yı 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
gönderdi.
Olayla ilgili 
sorutturma 
sürüyor.
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Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Dillioğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanına yazı yazdı

Seyfettin SEKERSÖZ

1

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
Tarım ve
Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker'e 
11 Ağustos 2006 
tarih ve 2006/225 
sayı numarasıyla 
gönderdiği resmi 
yazıda, Gemlik 
Ticaret Borsası 
olarak, 'Gemlik 
Tipi Zeytin'de 
kalibre standart
larının belirlenmesine 
talip olduklarını 
bildirdi.
Gemlik Zeytininin 
gelecek nesiller 
boyu korunması 
için kollarını 
sıvayanların

başında gelen 
Mehmet Dillioğlu, 
amaçlarının uluslar 
arası boyut 
kazanması, 
olduğunu belirtti. 
Ticaret borsası 
tarafından 
Bakan Eker'e 
gönderilen

yazıda, “Zeytincilik 
sektöründe haksız 
rekabetin önüne 
geçebilmemiz, zeytin 
ve kalibre standart
larımızın tüm yurtta 
ve yurtdışında 
işlerlik kazanabilmesi 
için aşağıda belirtilen 
özelliklerin

Kumla sahilleri cıvıl cıvıl
Sıcaklardan bunalan binlerce vatandaş denize akın etti

Hava sıcaklıklarının artması 
nedeniyle sıcaklardan 
bunalan binlerce vatandaş, 
çoluk çocuk denize akın etti. 
Dün Kumla sahilleri tıklım 
tıklım dolarken, vatandaşlar 
güneş ve denizin 
keyfini çıkardılar.
Hava sıcaklıklarının 
önümüzdeki günlerde 
artacağı bildiren Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü 
yetkililer, yüksek hava 
sıcaklıklarına karşı 
vatandaşların ve ilgililerin 
tedbirli olunmasını istediler.

Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE)'nce 
onaylanarak 
yürürlüğe girmesi 
gerekmektedir.
Ayrıca her 
bölgenin laboratuvar 
ortamında ürün 
kalite değerlerinin 
tespit edilerek 
bölgesel kalitenin 
sağlanması 
gerekmektedir.” 
denildi.
Gemlik Ticaret 
Borsası'nın 
Kalibrasyon 
teklifleri ise 
şöyle: 
201-230 Gemlik 1 
231-261 Gemlik 2 
261-290 Gemlik 3 
291-320 Gemlik 4 
321-350 Gemlik 5 
351-380 Gemlik 6 
381-410 Gemlik 7

Yazı YORUM
..

DİŞ Hekimi Özcan VURAL 
I ozcanvural1933@hotmail.com

\ ■ | www.ozcanvural.sayfasi.com

“ Vurdum mu oturturum”

Televizyonlarda yayınlanan spor pro
gramında; O esnana yayınlanan kolları 
-bacakları olmayan gazilerin spor 
uğraşlarını görünce, Erman Toroğlu’un 
duygu seline kapılarak söyledikleri cüm
lelere her askerliğini yapan Türk’ün katıl
maması mümkün değildir.

Sayın Toroğlu’nun bu konuda söylediği 
her cümleye yalnız ben değil, eminim ki 
bütün Türkiye katılıyor....

Türk ulusunda tarihten gelen bazı 
hasletlerle ordusuna karşı saygı -sevgi 
vardır.. Onun gözünde en büyük, en ulu, 
güvendiği, her derdini halledecek yer o 
dur... Ordu saygındır, temizdir, 
güçlüdür...

Kimseden korkmaz, taviz vermez, 
Erman Toroğlu’nun tabiriyle ;

“Koydu mu oturtur. “
Türk halkı da bir mesele ortaya çıkarsa 

ordusu “Vursun oturtsun” ister..
Atak, sözünü esirgemeyen subaylar

dan, Generallerden hoşlanır..
Ankara Sincan’dan tankların geçişin

den, “balans” ayarı yapılmasından, yobaz 
ların karşısına Atatürk büstleri dikmesin
den ve hatta arada bir askerin müda
halesinden hoşlanır..

Sıkışınca asker gelsin der....
Son senelerde üst üste gelen iç ve dış 

olaylar Türk halkını bezdirdi..
Ortalıkta dolaşan Sayın Genel Kurmay 

başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün ılıman, 
itidalli, yumuşak başlı, siyasilere yakın 
lafları bir gerilim yarattı.

Türl ordusunun kabul edemeyeceği 
bazı şeylerin göz ardı edilişi, gözle 
görünür bir tepkinin halka tarafından 
görülmemesi, sanki Atatürk’ün ordusu
nun siyasi güce endekslenmesi laflan 
halkta hoşnutsuzluk yarattı.

Şimdi halk “Vurdu mu oturtan” bir 
Genel Kurmay ve Başkanı istiyor.

Bu güne kadar ki başarısı ve tavrı ile 
Sayın Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı bu 
özlemini giderecek kişi olarak görüyor ve 
bekliyor..

Her gün gelen şehit tabutları, yapılan 
merasimler de “Kanları yerde kalmaya
cak” lafları sıradan olmaya başladı.. O 
elleri, kolları, gözleri olmayan aziz gaziler, 
o genççecik yaşta sakat kalan, hayatları 
-ümitleri biten, o her zaman başımızın 
tacı olacak öpülesi Mehmetçik’ler ve 
aileleri gibi Türk halkı da bunları kabulle 
nemiyor...

Ateş düştüğü yeri değil, bütün 
Türkiye’yi yakıyor...

Nato imiş, Avrupa Birliği imiş, Amerika, 
Avrupa, Siyaset - Ekonomi hiçbir şey 
halkın gözünde yok...

O yalnız ordusu “Vurunca Oturtsun” 
istiyor..

Bende istiyorum...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemiikkorfezgazetesi.com

—— |nH| ABONE OLDUNUZ MU? 

I 3Ör«L-M ABONE OLUN
■HM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■ OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Küçük Kumla güzellerini buldu
6. Küçük Kumla Yaz 
Şenliklerinin ikinci 
gününde açık hava 
konserleri tüm hızıyla 
sürerken bir yandan 
da tatilcilerin keyifli 
dakikalar geçirmeleri
ni sağlamak amacıyla 
çeşitli etkinlikler 
düzenlendi.
Şenliklerin ikinci 
gününde ilk olarak 
sahneye çıkan Grup 
Öykü söylediği 
türküler ile izleyen
lerini zaman zaman 
hüzünlendirirken, 
zaman zaman da 
keyifli dakikalar 
yaşattı.
Grup öykü 
konserinin ardından 

güzellik yarışması 
yapıldı.
Yurdun çeşitli 
yörelerinden, yurt 
dışından Kumla'ya 
tatil amaçh gelen ve 
yarışmaya katılan 
genç kızlar, jüriyi ve 
seyircileri etkilemek 
için büyük çaba sarf 
ettiler.
Sunuculuğunu

Deniz Şirin'in yaptığı 
gecede aralarında 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre'nin de 
bulunduğu 13 jüri 
üyesi dereceye 
girenleri tespit etme 
aşamasında oldukça 
zorlandılar. 
Yarışmada sahneye 
tek tek çıkan güzeller 
yarışmada birinci 
gelebilmek için tüm 
hünerlerini sergiler
lerken, özel yetenek
lerini de kullanarak 
artı puan almaya 
çalıştılar.
Yarışmanın sonunda 
6. Küçük Kumla Yaz 
Şenlikleri güzellik 
yarışması birincisi 
Şeniz Pamuk olurken, 
K. Kumla güzelinin 
tacı 5. K. Kumla Yaz 
Şenlikleri güzellik 
yarışması birincisi 
İrem Ayla tarafından 
takılırken, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre 
yarışmada birinci 
olan Şeniz Pamuk'a 
bir altın bilezik 
hediye etti.
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Yarışmada ikinciliği 
Merve Türk alırken, , 
tacı sunucu Deniz 
Şirin tarafından 
takıldı.
Üçüncülüğe layık 
görülen Tuğçe 
Elmira Gökçaylar'ın 
tacı ise Birey Dergisi 
Dershaneleri Türkçe 
Öğretmeni Selçuk

BAY HUSUFA 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 LÖX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2

Balıkpazarı’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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1 • 110 m2 asansörlü »kombili satılık 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

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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 

MâcİdeÖZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

i

Yeşilbağ tarafından 
takıldı.
Yarışmada Basın 
güzeli seçilen Merve 
Yalçın'ın tacı ise 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre 
tarafından takıldı. 
Yarışmada 
dereceye giren 
güzellere sponsor 
firmalar tarafından 
çeşitli hediyeler 
verildi.
Yarışmanın ardından 
sahne alan 
Umut Kuzey ve 
grubu söyledikleri 
rock şarkılarıyla 
gençlere unutulmaz 
bir gece yaşattı.

►11
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salladıDemet Akalın Kumla’y
Berkay KARABULUT

Küçük Kumla 6. Yaz 
Şenlikleri’nin son 
gününde sağlık 
raporu alarak, kon
serini iptal eden 
Gülşen'in yerine, 
davet üzerine 
tatilini yanda 
bölerek Kumla'ya 
gelen Demet Akalın 
hayranlarına 
unutulmaz bir 
gece yaşattı.
Son albümü ile yaza 
damgasını vuran pop 
müziğinin sevilen 

ismi Demet Akalın 
önceki gece Küçük 
Kumla şenliklerinde 
sahne aldı.
Akalın, konserin 
başında sahnede 
yaptığı açıklamayla 
meslektaşı Gülşen'e 
de destek verdi. 
"Geçtiğimiz günlerde 
benim yerime de o 
sahne almıştı" 
diyerek konserine 
başlayan Akalın 
birbirinden güzel 
parçalarını sevenleri 
için seslendirdi. 
Konsere Belediye

Başkanı Eşref Güre 
ailesiyle birlikte 
katılırken, ana spori- 
sorlardan Birey 
Dergisi Dershaneleri 
Genel Müdürü Mesut 
Yetişkul, ve diğer 
sponsor temsilcileri 
ile birlikte çok 
sayıda tatilci de 
Kumla şenliklerini 
izleme, fırsatı buldu. 
Konser boyunca hit 
şarkılarını sevenleri 
için seslendiren 
Akalın, yeni albümün
den şarkılara ağırlık 
verdi.

Küçük Kumla 6. Yaz 
Festivalinin kapanış 
gecesinde Gülşen'i 
dinlemek için gelen 
izleyenler hayal 
kırıklığına uğrama
yarak, Demet 
Akalın'la eğlenmenin 
keyfini çıkardılar. 
Öte yandan Belediye 
Başkan Eşref Güre 
tek bir telefonla 
tatilini yarıda bölüp 
Kumlaya gelen 
sanatçı Demet 
Akalın'a teşekkürleri
ni verdiği plaket 
ve çiçekler ile iletti.

Şekersöz ve Yılmaz ailelerinin mutlu günü

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel ve eşleri aynı masayı paylaştılar

a

Gazetemiz Haber 
Müdürü Seyfettin 
Şekersöz’ün biricik 
kızı Zeynep dünya 
evine girdi.
Yaşamlarını bir
leştiren Zeynep ve 
Özkan Yılmaz 
çiftinin mutlulukları 
gözlerinden 
okunuyordu. 
Cumartesi günü 
yapılan nikah 
töreninin ardından 
gece ise Mudanya 
Yolu Heybeli Resta 
urant’ta kır düğünü 
yapıldı. Şekersöz ve 
Yılmaz aileleri bu 
mutlu günlerinde 
gece boyunca 
pistten inmediler.

Emre erkekliğe 
ilk adımı attı

Gazetemiz eski 
çalışanlarından 

. Ihsan Bölük'ün 
biricik oğlu 
Emre, erkekliğe 
ilk adımı attı. 
AS TV Genei 
Koordinatörlüğü 
görevinin sürdüren 
İhsan Bölük’ün 
küçük oğlu 
Emre’nin sünnet 
düğünü önceki

gece Bursa 
Buski Tesisleri’nde 
yapıldı.
Berna ve İhsan - 
Bölük çifti 
gece boyunca 
pistten inmedi. 
Bölük çiftini bu 
mutlu günlerinde 
akraba, dost 
ve gazeteci 
arkadaşları yalnız 
bırakmadılar.
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Merinos Projesi Türkiye’ye örnek olacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Tarihi Merinos Fabrikası'nın 

Bursa'ya yeniden kazandırılacağı 10 dalda 36 bilim adamının yer aldığı akademisyen kadrosu tarafından 
hazırlanan Merinos Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Merinos 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nin inşaatında 
incelemelerde bulun
du. Müteahhit fir
manın yetkililerinden 
çalışmalar hakkında 
bilgi alan Başkan 
Şahin, Merinos 
Projesi’nin ülkemizde 
tahrip olmuş ve kul
lanılmayan birçok 
tarihi yapının yeniden 
kazandırılmasına 
öncülük edeceğini 
söyledi. Bursa'yı mil
letimizin geçmişteki 
sevgisinin, emeğinin 
ve aşkının bize 
ulaşmış bir emaneti 
olarak gördüklerini, 
bu emaneti mirasyedi 
gibi değil, çağın 
değerleriyle 
donatarak gelecek 
kuşaklara taşıma 
amacında olduklarını 
vurgulayan Şahin, 
‘Bugün dünden, yarın 
bugünden güzel 
olacak’ şeklindeki 
sözünü hatırlatarak, 
“İşte eserlerimiz bit
tikçe Bursa’nın güzel

liği daha da artıyör, 
sorunlar azalıyor” 
dedi.
Başkan Şahin: 
“Tarihi binaların 
tahrip edilmesi söz 
konusu değil” 
Merinos Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
kapsamında yapılan 
çalışmaların Anıtlar 
Kurulu’nun onayı ile 
yapıldığının altını 
çizen Şahin, “Merinos 
Fabrikası’ndaki tarihi 
binaların tahrip 
edilmesi kesinlikle 
söz konusu değil. 
Toplam 273 bin 938 
metrekarelik alanda, 
72 bin 97 metrekare 
taban alanı bulunan 
55 adet binadan 
oluşan Merinos Yünlü 

Sanayi Dokuma 
Fabrikası’ndaki 
müdür evi, iplik 
işletmesi, tabldot 
(düğün salonu), 
su kulesi, soğutma 
kulesi, puantörlük 
yapılar Anıtlar Kurulu 
kararıyla koruma 
altında. Bırakın tarihi 
yapıların yıkılmasını, 
Merinos’ta Anıtlar 
Kurulu’nun izni 
olmadan ağaç 
budaması bile 
yapılmıyor” diye 
konuştu.
Başkan Şahin ayrıca 
Merinos’ta yanan 
yerlerin tarihi bir 
özelliğinin olmadığını 
ve proje kapsamında 
yıkılacak yerler 
arasında bulun

duğunu da ifade 
ederek, yangının çık
tığı bölgede hiçbir 
tarihi yapı ve ağacın 
zarar görmediğini de 
bildirdi.
Merinos’un 
geçmişteki izi 
geleceği taşınacak 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi olarak 
değerlendirilen 109 
bin 424 metrekarelik 
alanda kongre ve 
konser etkinliklerinin 
düzenleneceği, opera, 
bale, tiyatro gösteri
lerinin yapılacağı bin 
800 ve 800 kişilik 
salonlar, sinemalar, 
konservatuar ve sergi 
salonları yer alacağını 
anlatan Şahin, pro
jede Merinos 
Fabrikası'nın 
geçmişteki izinin 
geleceğe taşınması 
amacıyla 'Ulusal 
Tekstil ve Modern 
Sanat ve Spor 
Müzesi' de oluşturu
lacağını da belirtti. 
Bursa’ya 
2, Kültürpark 
Başkan Şahin 
Proje uluslararası

alanda ses getirecek 
Bu arada projenin 
koordinasyonunu 
sağlayan 
akademisyen kadro
su, inşaat bittiğinde 
projenin dünya çapın
da ödüller kazanacağı 
konusunda iddialı.

Projenin 
Koordinatörü 
Yüksek Mimar Cafer 
Bozkurt, Merinos 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nin ulus
lararası alanda 
ses getireceğini 
belirtti.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
. _____________________

34 YILUK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



14 Ağustos 2006 Pazartesi Sayfa 7

11Mm hazırlık simli MıııUı En çok şikayet kredi kartından

Anadolu öğretmen 
liselerinin hazırlık 
sınıfı kaldırılarak 
öğrenim süresi 
4 yıla çıkarıldı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Anadolu 
Öğretmen Liseleri 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, yönet
melikte yer alan, 
"Hazırlık sınıfı: 
Anadolu 
öğretmen liselerinde 
dokuzuncu sınıftan 
önce öğrencileri 

yabancı dilde 
dinleme, anlama, 
okuma, konuşma 
ve yazma 
becerisi kazanmaya 
hazırlayan sınıfı" 
şeklindeki düzen
leme kaldırıldı.
Yönetmelikteki, 
"ilköğretimden 
sonra bir yıllık hazır
lık sınıfı üzerine 
en az üç yıl süreli 
normal öğretim 
yapan, yabancı dil 
ağırlıklı program 
uygulayan, paralı- 
parasız yatılı ve 
gündüzlü orta 
öğretim kurum
landır" ibaresi, 
"ilköğretimden 

sonra öğrenim 
süresi 4 yıl olan 
parah-parasız 
yatılı ve gündüzlü 
ortaöğretim 
kurumlandır" 
biçiminde 
değiştirildi.
Yönetmeliğe 
göre, Anadolu 
öğretmen liselerine 

alınacak öğrenci 
kontenjanı ile 
nakillere esas 
olacak boş öğrenci 
kontenjanının 
belirlenmesi 
amacıyla, okul 
müdürü başkanlığın
da bir komisyon 
kurulacak.

Tüketiciler Birliği 
bünyesinde, "hak 
ihlaline uğradığını" 
düşünenlerin mağ
duriyetlerini çözüm
lemeye yardımcı 
olmak amacıyla oluş
turulan "Başvuru 
Merkezi"ne, yılın 
6 aylık döneminde, 
3 bin 571 şikayet 
gerçekleştirildiği 
bildirildi. 
Tüketiciler Birliği 
bünyesinde hak ihlal
lerini tespit etmek, 
izlemek, değer
lendirmek, hak ihla
line uğramış mağdu
ra yardımcı olmak 
amacıyla oluşturulan 
"Başvuru Merkezi"ne 
bu yılın 6 aylık 
döneminde yapılan 
şikayetler açıklandı. 
İller sıralamasında 
2 bin 207 şikayet ile 
İstanbul'un ilk sırada 
yer aldığı, bunu 205 
ile Adana ve 181 ile 
Ankara'nın izlediği 
kaydedildi.
Başvuru yönteminde 
ise yüzde 59,12 ile 
internetin ilk sırada, 
yüzde 24,17 ile tele
fonla yapılan şikayet
lerin ikinci, yüzde

9,16 ile MSN ile 
yapılanların ise 
üçüncü sırada yer 
aldığı ifade edildi. 
Başvuranların yüzde 
37,41'i kredi kartı 
faizinden, yüzde 
24,64'ü ayıplı mal, 
yüzde 11,90'ı ayıplı 
hizmet, yüzde 7,81 
bilgi talebi, yüzde 
5,10'u kapıdan satış, 
yüzde 6,89'u servis 
hizmetlerinden, 
yüzde 3,25'i mesafeli 
(internet üzerinden 
yapılan) satıştan 
yakındı. Ayıplı hizmet 
şikayetlerinin yüzde 
25,18'inin iletişim 
sektöründen 
geldiği belirtildi. 
Şikayetlerin sektör
lere göre dağılımında 
ise 1428 ile 
bankacılığın ilk sıra
da, 351 ile dayanıklı 

tüketimin ikinci, 
326 ile iletişimin 
üçüncü, 242 ile bil
işimin dördüncü ve 
208 ile giyim sek
törünün beşinci sıra
da yer aldığı 
kaydedildi.
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı 
Bülent Deniz, yaptığı 
değerlendirmede, 
kredi kartlarında 
yaşanan toplumsal 
ölçekli sorun ve 
gerekse yasanın 
kabul edilmesi ile. 
kart borçlarının 
yeniden yapılandırıl
masına ilişkin hukuki 
sürecin başlamış 
olması nedeniyle 
raporun kapsadığı 
dönem içinde kredi 
kartı borcu ile ilgili 
başvuruların ilk sıra 
yı aldığını söyledi.

REGAC NOVVOM 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

►775 $ t KM.
boşlayan fiyatlarla

HERKESE
REGAL 3600 DivK’ll 

DVD OYNATICI

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ isim@firmaniz.com

Gemlik Körfez Gazetesi www.gemlikkorfezgazetesi.com
Baytaş İnşaat

GEMSİAD

Koop.
Gemlik Lions Kulübü

www.atamerhotel.com

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

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
Mil AlA AXA M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSL notan, İrem de 

ADSL abotaÜNr andı 

HEDİYE!

mailto:isim@firmaniz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.atamerhotel.com
http://www.tatcan.com
http://www.gemliktirkoop.com
http://www.gemliklions.com
http://www.gemlikweb.com
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ATO; “Genç işsizler 
1,5 milyonu aştı”

Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) 
hazırladığı rapora 
göre, Türkiye'de 
15*24 yaş grubu 
arasındaki işsiz 
sayısı 1,5 
milyonu aşıyor. 
Raporda Türkiye'de 
15*24 yaş grubundaki 
gençler arasında 
aktif olarak iş 
arayanların sayısının 
785 bin olduğu, 
bu rakama iş 
aramadığı için 
kayıtlarda işsiz 
olarak görünmeyen 
ama iş bulunduğu 
takdirde çalışmaya 
hazır 722 bin genç de 
eklendiğinde genç 
işsizlerin sayısının 
1,5 milyonu geçtiği 
belirtildi.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine dayanarak 
hazırlanan raporda, 
Türkiye'de 15-24 
yaş grubundaki 
12 milyon 118 bin 
gençten 3 milyon

614 bininin çalıştığı, 
3 milyon 714 bininin 
okula gittiği 
kaydedilirken, ne 
okula gidip ne de 
çalışan "atıl 
durumdaki" genç
lerin ise 4 milyon 
714 bin kişiyle 
toplam gençlerin 
yüzde 39'unu 
oluşturduğuna 
dikkat çekildi. 
Aygün, raporla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
durumun endişe 
verici olduğunu 
vurguladı. Aygün, 
"4 milyon 714 bin 
gencimiz başkalarına 

bağımlı olarak 
yaşıyor. Bir başka 
ülkede böylesine 
büyük bir nüfus atıl 
durumda olsaydı, 
devletin bütün birim
leri âlarma geçerdi. 
Biz ise oturmuş, 
borsa, faiz konuşu 
yoruz" dedi.
"Ya gençlere iş 
olanakları yarata
cağız, ya da bunun 
toplumsal sonuçları
na katlanacağız" 
diyen Aygün, "işe 
almada kadınlara ve 
gençlere pozitif 
ayrımcılık yapıl
masını" istedi.

İlk 6 ayda ihracatın 
yüzde 89,6'sı 10 
ilden yapılırken, 
Türkiye ihracatının 
yüzde 51,3'ünü tek 
başına İstanbul 
karşıladı.
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi'nin 
değerlendirme 
raporundan 
derlenen bilgilere 
göre, Türkiye'nin 
2006 yılı 6 aylık 39 
milyar 406 milyon 
dolarlık ihracatının, 
35 milyar 307 milyon 
dolarlık kısmını 
10 il gerçekleştirdi. 
Türkiye ihracatının 
yüzde 51,3'ünü tek 
başına. İstanbul

karşılarken, 
İstanbul'dan 
20,2 milyar dolarlık 
ihracat yapıldı.
İhracatta Bursa'nın 
payı yüzde 9,3, 
İzmir'in payı ise 
yüzde 7,3 oldu. 
Bu üç il dışında 
Kocaeli, Sakarya, 
Ankara ve 
Manisa'dan da 
1 milyar doların 
üzerinde 
ihracat yapıldı. 
Ocak-Haziran 
döneminde 
Bursa'dan yapılan 
ihracat 3,7 milyar 
dolar, İzmir'den 
yapılan ihracat 
J2,9 milyar dolar,

Kocaeli'nden 
2,3 milyar dolar, 
Sakarya'dan 
1,5 milyar dolar, 
Ankara'dan 1,4 
milyar dolar, 
Manisa'dan da 1,3 
milyar dolar oldu. 
İstanbul’dan yapılan 
ihracat bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5,7 
artarken, İstanbul'un 
ihracatında en büyük 
sektör yüzde 24,6'lık 
pay ile hazır giyim ve 
konfeksiyon oldu. Bu 
sektörü yüzde 
14,2'lik pay ile taşıt 
araçları ve yüzde 
13,4 ile demir çelik 
ürünleri izledi.

Tûrtoye'nin SOpermarMdlar'mden bnyız.

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

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

bahar çiçek açtı
Ağustos sonuna kadar 
t i jBO VR olarak sabitledikh»
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http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Mve'nin deprem tablosu ttM
En fazla ekonomik hasar oluşturan depremler listesi 
Ülke " "Tarih

Dünyanın en büyük 
deprem felaket
lerinden biri olan 
17 Ağustos Marmara 
Depremi'nin 7. yıl 
dönümü yaklaşıyor. 
Depremin Türkiye'ye 
ekonomiye verdiği 
zarar ise yeni yeni 
rakamlara dökülüyor. 
Uluslararası Afet Veri 
Tabanı EM-DAT 
sitesinde yer alan 
Felaketlerin Yapısı 
Hakkında Araştırma 
Merkezi'ne (Centre 
for Research on the 
Epidemiology of 
Diseaster-CRED) ait 
verilere göre, 17 
Ağustos Depremi, 
1976-2005 yılları 
arasında, tüm dünya
da meydana gelen 
depremler içinde en 
fazla can kaybının 
olduğu 9. deprem. 
Depremin ekonomik 
maliyeti de çok 
yüksek oldu.
Makroekonomik 
bilançoya bakıldığın
da, iç gelir 
kazançlarında 2 
milyar dolar kayıp, 
ihracat ve turizm 
gelirlerinde 1,9 
milyar dolar azalma

Japonya 
Japonya 
İtalya 
ABD
Tayvan (Çin) 
Sovyetler Birliği 
Türkiye 
İran
Çin 
ABD

ve ithalatta 200 
milyon dolar 
artışla toplam 4,1 
milyar dolar gelir 
kaybı oluştu.
Dolaylı gelir kayıpları 
da ortaya çıktı. Faiz 
harcamalarında 1,3 
milyar dolar artış, 
ekonomideki daralma 
nedeniyle de vergi 
gelirlerinde 1,2 milyar 
dolar düşme 
meydana geldi. 
Acil durum iyileştir 
me çalışmaları için 
750 milyon dolar har
candı, 5,7 milyar 
dolar da ilave afet 
vergisi toplandı. 
Depremin toplam 
zararı 8,5 milyar 
doları buldu.

17 Ocak 1995
23 Ekim 2004
23 Kasım 1980
17 Ocak 1994
21 Eylül 1999 
7 Aralık 1988 
17 Ağustos 1999 
21 Haziran 1990 
27 Temmuz 1976 
18 Ekim 1989

EM-DAT verilerine 
göre, Marmara 
Depremi, dünyada, 
en fazla ekonomik 
hasar oluşturan 7. 
deprem oldu. 
TÜRKİYE'NİN 
DEPREM TABLOSU 
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünün veri
lerine göre, 1900- 
2005 yılları arasında 
büyüklüğü 5,0-6,0 
arasında 1170, 
büyüklüğü 6J)-6,9 
arasında 155 ve 
büyüklüğü 7,0-8,0 
arasında değişen 
34 deprem meydana 
geldi.
Deprem Bölgeleri 
haritasına göre, Batı 
Anadolu'nun büyük 
kısmı, Karadeniz 
Bölgesi'nin orta ve 
batısı kesiminin 
çoğunluğu, Doğu 
Anadolu Bölgesi'nin 
orta bölümleri ile İç 
Anadolu Bölgesi'nin 
merkezi 1. derece 
deprem bölgesinde 
yer alıyor. Yalnız 
Karaman ili ve 
çevresi 5. derece 
deprem bölgesinde

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG)

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır.
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt.
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 44 92

BÜRSA 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

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Zarar (Bin Dolar) 
100.000.000 
28.000.000 
20.000.000 
16.500.000 
14.100.000 
14.000.000 
8.500.000 
8.000.000 
5.600.000 
5.600.000

görünüyor.
Deprem bölgelerinin 
yüzölçüm dağılımına 
bakıldığında da ülke 
topraklarının yüzde 
42'si 1. derece, yüzde 
24'ü 2. derece, yüzde 
18'i 3. derece, yüzde 
12'si 4. ve yüzde 4'ü 
5. derece deprem 
bölgesinde bulunu 
yor. Bu çerçevede 
ülke nüfusunun 
yüzde 70'i 1. ve 2. 
derece deprem böl
gesinde yaşıyor.
Endüstri alanlarının 
da yüzde 76'sı bu 
alanda yer alıyor. 
DEPREMLERDE 
CAN KAYBI YÜKSEK 
CRED'in verilerine 
göre de 1976-2005 
döneminde, Türkiye, 
depremlerde en 
fazla can kaybının 
meydana geldiği 3. 
ülke. Söz konusu 
dönemde, Türkiye'de, 
CRED kriterlerine 
göre 38 büyük 
deprem meydana 
geldi ve bu deprem
lerde toplam 24 bin 
371 kişi yaşamını 
yitirdi.

Sayfa 9

Doğrudan 
destek ödemeleri 

bugün başlıyor
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2005 yılı 
Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ödemelerinin 
bugünden itibaren Ziraat Bankası 
şubelerinde bulunan çiftçi hesaplarına 
doğrudan aktarılacağını bildirdi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan 
yazılı açıklamada, 2005 yılı uygulamaları 
kapsamında 2,7 milyon çiftçiye, toplam 1,65 
milyar YTL tutarında DGD ödemesi yapıla
cağı kaydedildi. DGD ödemelerinin, 2005 yılı 
uygulamalarına yönelik 18 Kasım 2005 tari
hinde sona eren başvuruların hak edişleri 
de tamamlandı.
Ödemelerin, 2005 yılı uygulamaları kap
samında müracaatta bulunan bütün 
çiftçilere dekar başına 10 YTL ödeme yapıla
cak. Ayrıca, temel DGD ödemesi yanında 
toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başı
na 1 YTL, yine temel DGD ödemesi yanında 
organik tarım yapan çiftçilere dekar başına 
3 YTL ilave DGD ödemesi daha yapılacak. 
Bugünden itibaren çiftçilerin Ziraat 
Bankası'ndaki hesaplarına aktarılacak 2005 
yılı DGD ödemeleri çerçevesinde 2,7 milyon 
çiftçiye toplam 1,65 milyar YTL tutarında 
ödeme yapılacak. Diğer yandan 2006 yılı 
Doğrudan Gelir Desteği ödemesi başvuru
ları halen devam ediyor. Çiftçilerin, son 
başvuru tarihi olan 3 Kasım 2006 tarihine 
kadar, bağlı bulundukları il/ilçe 
müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

ÖĞRETMEN ALIMI
Dershanemize

Rehberlik, Sosyal 
Bilgiler ve Coğrafya 

öğretmeni alınacaktır.

ORHANGAZİ 
KONAK DERSHANESİ

Konak İş Merkezi Kat:1 
Tel :0 224 5732324

Faks : 0 224 5736393
i.saim@konakdersanesi.com

DÜZELTME
Gazetemizde 09.08.2006 günü yayınlanan 
Gemlik Ziraat Odası’na ait Genel Kurulu 
ilanının tarihleri aşağıdaki şekilde düzeltilir. 
“Gemlik Ziraat Odası’nın genel kurulu 
17.08.2006 tarihinde ikinci toplantı 24.08.2006 
tarihinde yapılacaktır. Duyurulur.”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:i.saim@konakdersanesi.com
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Öğrenci velilerinin 40 çilesi
Velilerden, çocuk
larının okula adım 
atmasından itibaren 
tam 40 değişik isim 
adı altında para 
toplanıyor. İşte kalem 
kalem velilerden 
eğitim için alınan 
paralar...
"Kayıt, dergi, 
muhtelif günlere 
özğü hediye, 
hizmetli katkı, sınıf 
temizletme, temizlik 
malzeme ile fotokopi 
ve sınav parası" 
olarak alınan bu 
paraların önemli 
bölümü "zorunlu 
bağış” şeklinde 
niteleniyor.
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası, "kayıt 
parası başta olmak 
üzere yaşadıkları 
diğer sorunlara 
ilişkin yoğun şikâyet
lerini bildirmeleri 
üzerine", velilerden 
yıl içinde "hangi 
isimler" altında para 
toplandığına ilişkin 
bir araştırma yaptı. 
Bu araştırmanın 
sonucuna göre, velil
erden, "isteğe bağlı 
zorunlu bağış" ile 
başlayan ve yıl 
boyunca 40 farklı 
isim ve gerekçe ile 
"zorla" para 
toplanıyor.
■40 FARKLI İSİM 
ALTINDA TOPLANAN 
PARALAR- 
Araştırmada, her 
eğitim yılında olduğu 
gibi, 2006-2007 
eğitim-öğretim döne
minde de "kayıt 
parası" ile birlikte 
okulların zorunlu ve 
vazgeçilemez gider

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

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

www.elkoyun.com * ' •
www.tema.org.tr

lerinin öğrenci 
velilerinin üzerine 
yıkıldığı belirtilerek, 
velilerden yıl boyun
ca hangi başlıklar 
altında para istendiği 
ise şöyle sıralandı: 
1-İsteğe bağlı zorun
lu bağış 2-Eğitime 
katkı payı aidatı 3- 
Vakıf parası 4-Okul 
Aile birliği aidatı 5- 
Hafta sonu yetiştirme 
kurs parası 6- 
Kızılay'a yardım 
parası 7-Diploma 
parası 8-Muhtelif 
günlere özgü hediye 
parası 9-Dergi parası 
10-Yardımcı kitap 
parası 11-Elektrik 
parası 12-Su parası 
13-Telefon parası 14- 
Kapı, musluk vb. 
tamir parası 15- 
Hizmetli katkı parası 
16-Spor kolu parası 
17-Okul forma, eşof
man parası 18- 
Tiyatro ve temsil 
parası 19-Gezi parası 
20-Bayram törenleri 
için kutlama ve 
kıyafet parası 21- 
Bilgisayar, Tepegöz 
vb. alım parası 22- 
Fotoğraf parası 23- 
Sınıf köşelerini 
düzenleme parası 24- 
Bayramlar için süs 
ve süsleme parası 
25-Perde parası 26- 
Teşekkür, takdir 
belge parası 27- 
Tebeşir, tahta kalemi 
parası 28-Masa 
örtüsü parası 29- 
Kalorifer ve kalorifer
ci parası 30-Boyâ, 
dekorasyon ve tami
rat parası 31-Okul 
bekçi, güvenlikçi 
parası 32-Okul 

arması parası 33- 
Fotokopi ve sınav 
parası 34-Servis 
ücreti 35-Pul. parası 
36-Sınıf temizletme 
parası 37-Temizlik 
malzeme parası 38- 
Okul etkinlikleri bilet 
parası 39-Yakıt 
parası 40-Paso 
parası
-İNTERNET 
ÜZERİNDEN KAYIT- 
Araştırmada, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in, 
"kayıt yaptırırken 
sakın para vermeyin" 
açıklamasının bu yıl 
da havada kaldığı 
kaydedilerek, "Okul 
idarecileri devletten 
ödenek alamadıkları 
için boya-badana, 
yakacak, temizlik ve 
çevre düzenlemesi 
gibi konularda 
yapacakları harca
maları, yine veliler
den karşılamak 
zorunda bırakılmış 
lardır" denildi. Bu yıl 
Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi büyük 
şehirlerde okul kayıt
larının internet 
üzerinden yapılması
na başlanmasının da 
"zorla kayıt parası" 
istemine engel 
olamadığı ifade 
edilen araştırmada, 
velilerin, 
internet üzerinden 
yaptıkları kayıt 
formunun yazıcı 
çıktısını okula 
onaylatmak için 
geldiklerinde 
"zorunlu bağış" 
ile karşı karşıya 

kaldıkları 
vurgulandı

Minikler renklerden anlıyor
Okul öncesi çocuklar
dan kızlar, oynadıkları 
oyuncaklarda veya 
çevrelerindeki 
eşyalarda en çok 
pembeyi, erkek 
çocuklar ise kırmızıyı 
tercih ediyor.
Cinsiyete göre çocuk
ların renk tercihleri 
şöyle:
Kızlar tarafından en 
çok tercih edilen 
diğer renkler; mavi, 
sarı ve kırmızı iken 
erkeklerde mavi, mor 
ve sarı. En az tercih 

edilen renk ise kız 
çocuklarında siyah, 
erkek çocuklarında 
turuncu.
Hacettepe Üniversite
si Mesleki Teknoloji 
Yüksek Okulu Ağaç 
İşleri Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. 
Erol Burdurlu ile 
Araştırma Görevlileri 
Cankız Elibol ve yıl
maz Kılıç tarafından 
çocukların oyuncak- 
larıve çevrelerindeki 
nesnelerde tercih 
ettikleri renkleri belir
lemek üzere bir 
araştırma yapıldı.
Çalışma anket yoluyla 
Beytepe Anakolu'nda 
gerçekleştirildi. Renk 
seçenekleri; kırmızı, 
sarı, turuncu, mavi, 
mor, yeşil, pembe ve. 
siyah olan anket 
çalışması 4- 6 yaş 
arası 100 çocukla yüz 
yüze görüşme yoluyla 
yapıldı.
Çalışma sonucuna 
göre, erkek çocuklar
da kırmızı; kız çocuk

ulIHİİİ KÖlfez’ İltatte www.gemlikkorfezgazetesi.com

larında ise pembe en 
çok tercih edilen renk. 
En az tercih edilen 
renk ise kız çoçuk- 
İannda siyah, erkek 
çocuklarında turuncu. 
■Araştırma sonucuna 
göre 4 -6 yaş arası 
çocuklarda renk terci 
hinin yüzdelik 
dağılımı şöyle: 
Kırmızı- Kızlarda 
yüzde 8, erkeklerde 
yüzde 28
Sarı- Kızlarda yüzde 
8, erkeklerde yüzde 
12
Turuncu- Kızlarda 
yüzde 4, erkeklerde 
yüzde 2
Mavi - Kızlarda yüzde 
12, erkeklerde yüzde 
20
Mor - Kızlarda yüzde 
8, erkeklerde yüzde 
14
Yeşil- Kızlarda yüzde 
6, erkeklerde yüzde 6 
Pembe- Kızlarda 
yüzde 54, erkeklerde 
yüzde 8
Siyah- Kızlarda yüzde 
0, erkeklerde yüzde 
10.

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 
>JWWWMBW MM Mir'IMIt IIMBIIMMMMMMMMBMMMMM————

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elele.org.tr
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Kolesterole karşı 8 besin
Kolesterolün 
düşürülmesinde 
elma, havuç, mısır, 
badem, sarımsak, 
süt, portakal ve 
çayın etkili olduğu 
bildirildi.
Dengesiz beslenme 
ve spordan yoksun 
bir hayatın, kandaki 
yağ oranının yük
selmesine ve yüksek w

OKS'it
olu ve fen lis

ve ten liselerin

selerin

Ecrine hazırh|<

GEMUKTN İLK GÜNLÜK GAZETESİBURSA

NÖBETÇİ ECZANE
buiVa

www.kulturdersanesi.com.tr

Murat Pasın

Uysun Mutlu
** «at. i,,,,t

kolesterole yol 
açtığını belirten 
uzmanlar, koles
terolün de insanların 
kalp hastalığına ve 
felce yakalanma 
oranını büyük 
ölçüde artırdığını 
vurguladı.
Kolesterol düşürücü 
diyet ve sağlıklı 
yaşam biçiminin 
benimsenmesinin, 
kalp ve damar 
hastalıklarının 
görülme oranını 
azalttığını kaydeden 
uzmanlar, 
kolesterolün 
düşürülmesinde etk
isi kanıtlanan bazı 
besinlerin 
tüketilmesini önerdi. 
Uzmanlar, koleste
role karşı etkisi 
kanıtlanan 8 besini 
şöyle sıraladı: 
Elma: Zengin pektin, 
lifli protein ve C vita
mini içeren elma, 
kolesterolü çok etkili 
bir şekilde düşürür. 
Bir ay boyunca 
günde iki elma 
tüketilmesi duru
munda, kanda kalp 
ve damarlara zarar 
veren yoğunluğu 

düşük lipoprotein 
kolesterolü nün oranı 
büyük ölçüde 
düşürülürken, kalp 
ve damarlar için 
yararlı olan yoğun
luğu yüksek lipopro
tein kolesterolünün 
seviyesi ise yük
seltilir.
Havuç: Kalsiyum 
pektat içeren havuç, 
öd asidiyle gerçek
leşen kimyasal tep
kimeden sonra 
dışkıyla vücuttan 
atılır. Vücutta öd asi
dinin oluşturulması 
da kandaki koles
terolü tüketerek 
kolesterol seviyesini 
düşürür.
Mısır: Mısırda bulu
nan zengin 
kalsiyum, fosfor, 
selenyum, lesitin ve 
E vitamini, koles
terolü düşürme 
işlevine sahip.
Badem: Kolesterol 
seviyesi normal 
veya biraz yüksek 
olan insanlar badem

* yiyerek, kandaki 
kolesterolü düşüre
bilir ve kalp sağlığını 
koruyabilirler. 
Sarımsak: Günde uç 
diş sarımsak yen
mesi durumunda 
vücuttaki zararlı 
kolesterol seviyesi 
etkili bir şekilde 
düşürülürken, yararlı 
kolesterol seviyesi 
de yükseltilir; 
böylece kalp 
hastalığının mey-* 
dana gelme oranı 
düşürülür.

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

14 Ağustos 2006 Pazartesi 
MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 82 

Tel: 514 37 63 GEMLİK

■^■GÜNLÜK SIYASI GAZETE

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2518 

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

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

İstikial 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)

İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarılaş (OKS): 2231515
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

http://www.kulturdersanesi.com.tr
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı. 
(JZfîY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

L ■ Bfl'EHI Evinizin pratik ihtiyaçları için 
■ ‘ IKH I doğru çözümler, küçük detaylar için 
t ■ a I farklı öneriler ve mutfak keyfi için

KmİHm I tak adrnc • 117AV MI ITFAktek adres: UZAY MUTFAK
MoJeRN VE ESTETİk TASARIMI, EN küçük AyRINTISINtİA biİE LenJİNİ (jÖSTEREN 

kAÜTElİ MAlzEMESİ, EkoNOMİk fiyATI VE TAksİT AVANTAjlARiyİA, 
EVİER UZAY MANZARASINA kAVLŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA 

Orhangazi Cad. No: 82.10 Gemlik / BURSA T€L; 514 59 79

M'-



ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
İyi bir gelecek fiyken! ile boşlar

2002

AYKENT

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, 
YPTjçTİPnirİ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
AAnr «i. rn 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 başarjr>...

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
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM

—i YILI ÜCRETLERİMİZ

i İMfrUi

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 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
15 \«ustos 2006 Sah info@gemlikk6rfezgazetesi.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 ?

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemâl Akıt Gemlik’in sorunlarının çözülmesini istedi

Mileri şöro tel etenim'
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’in sorunlarına başka bir bakış..
Gemlik’in sorunlarıyla ilgi olarak birçok 

toplantı düzenlendi.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Sivil 

Toplum Kuruluşlarını giderek, sorunları sapta
mak için turlar düzenledi.

İlçe Kaymakamımız Mehmet Baygül, Kültür 
Merkezi'nde aynı konuyla ilgili bir toplantı 
düzenledi.

Mimarlar Odası da kısa bir süre önce buna 
benzer bir toplantıda sorunları masaya yatırdı.

Bu kadar platformda görüş alışverişi 
yapılırken demek ki sorunlara bir çözüm 
getiremediği için Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı yaptığı açıklamada saptadığı ilçe 
sorunlarının acil çözüm beklediğini söyledi.

Kemal Akıt’ın gazetemizde de çıkan açıkla
malarına göre ilçenin sorunları şunlar

1. Gürültü kirliliği
2. Terminal sorunu
3. Çarşı Meydam’nın düzenlenmesi
4. Zemini sağlam yerlerin imara açılması
5. Balık Hali civarının Gemlik' eyakışır hale 

getirtmesi..
6. Büyükşehir tarafından hazırlanan 1/25 bin

lik planlara, ilçedeki demokratik kuruluşların da 
görüşü alınarak müdahil olmak.

Başkan Akıt, sorunların çözümü için 
Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve Emniyet Müdürü Ali Kemal 
Kurt’a seslenerek, göreve davet ediyor.

Buna ne demeli.
Gemlik’te sorunlar yıllardır çözülemiyor. 

Başkanı bile ne çok destekleyenlerden olan Akıt 
sorunlar karşısında feryat ediyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Gemlik'te yaşayanların yeterli 
hizmet alamadıklarını söyledi. İlçe 
Kaymakamı başta olmak üzere Belediye 
Başkanı ve İlçe Emniyet Müdürü'ne 
seslenen Akıt, ilçenin sorunlarının başın
da gürültü kirliliğinin bir türlü çözüme 
kavuşturulmadığını belirtti. Haberi 3’de 
l1.----- :——  — -------——ı

Seyyar satıcılar kimseden korkmuyor

Dün, Belediye Zabıta ekibinin Polis destekli yaptığı 
seyyar operasyonunda ilginç olaylar yaşandı. 4’de

Kazılan yolların yapılmamasına DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin Poyraz’ da tepki gösterdi 

“Gemlik’in Belediye 
Başkanını arıyoruz”

Dogalgaz çalışmalarının büyük ölçüde biti 
rilmesine rağmen ara sokaklarda insanların 
yürümesini dahi engelleyen yollardan geçen 
araçların da zarar gördüğünü ileri süren 
Poyraz, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'u 
firma üzerinde yaptırımcı olmamakla 
suçladı. Haberi sayfa 5’de

nsan için çalışana anlamlı i

Çarşı Meydanı'nda bulunan Atasoy Ekmek 
Fırını sahibi Nurettin Hocaoğlu’na Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından 
teşekkür belgesi verildi. Haberi syf 2'de

http://www.aykentilkogretim.k
mailto:info@gemlikk6rfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma İnsan için çalışana anlamlı ödül
Gürhan ÇETİNKAYA

Yaşam...
Bitmeyen okul... (2)

Dünden Devam...
Şimdi de bir başka yaşam öyküsü: 
Yaşamın kıyısında olan insanlarla çokça 

zaman geçirdim.
Bu iş insana çok şey katan ve yaşamı 

geliştiren bir iş olmuştur. Psikolojik, duygusal 
ve ruhsal açıdan gelişimimin büyük bir 
bölümünü ölme konusundaki çalışmama 
bağlayabiliyorum.

Birlikte çalıştığım ve bana bu kadar çok şey 
öğretmiş olan kişilere çok minnettar olmama 
karşın, benim derslerim onlarla başlamadı.

Birçok yıl önce annemin ölümüyle bu ders 
ler başladı ve hala sevdiğim insanları kaybet
tiğim bugün de devam ediyor.

Geçen birkaç yıl süresince, bir öğretmen, 
akıl hocası ve çok sevgili dost Elisabeth'e 
veda etmeye hazırlanmıştım. OnunlaÂ son ders
leri öğrenerek çok zaman geçirdim. Ölüm 
konusunda çalışmamla ilgili olarak bana o 
kadar çok şey öğrettikten sonra, o artık kendi 
yaşamında ölümün karşısında duruyordu. Son 
kitabı The VVheel of Life'ı tamamlıyordu, ben de 
ilk kitabım The Needs of the Dying'i yazıyor
dum.

Yaşamının bu mücadele gerektiren dönemi 
boyunca bile bana kitabımı yayımlama 
konusunda öğütler vererek, hastalarıma ve 
yaşamın kendisine büyük ölçüde yardımcı 
olmuştu. Çoğu zaman, onu evine bırakmak 
benim için son derece zor oldu. Her ikimiz de 
aklımızın bir köşesinde bunun birbirimizi göre
bileceğimiz son an olabileceği düşüncesiyle 
birbirimize hoşça kal diyecektik. Gözümde 
yaşlarla yürüyüp gidecektim. Bu kadar anlamı 
olan birini kaybetmek çok, ama çok zordur, 
yine de o hazır olduğunu söylü yordu. Ama 
Elisabeth ölmedi; yavaş yavaş düzeldi. 
Yaşamla işi bitmemişti ve yaşamın da onunla 
işinin bitmediği çok açıktı.

Geçen uzun günlerde, topluluk çocukların 
ve yetişkinlerin, yaşamla, yaşamın meydan 
okumalarıyla ve yaşamın kıyısından çıkarıla
bilecek derslerle ilgili öyküler anlatan daha 
yaşlı erkek ve kadınları dinledikleri yerlerde bir 
araya gelecekti. İnsanlar kimi zaman en büyük 
derslerimizin en büyük acılarımızın içinde 
bulunduğunu biliyordu. Bu derslerin işlen
mesinin ölüm için olduğu kadar yaşam için de 
önemli olduğunu da biliyorlardı. Yapılmasını 
umduğum şey, öğrendiğim derslerin bir 
bölümünün aktarılmasıydı. Böylece, ölmüş 
olan kişilerin en iyi yanlarının yaşamaya 
devam etmesi sağlanmış olacaktı.

Yaşam dediğimiz bu uzun, kimi zaman da 
garip yolculukta birçok şey buluruz, 

ama çoğunlukla kendimizi keşfederiz: 
Gerçekte kim olduğumuz, bizim için en çok 

neyin önem taşıdığı, inişler ve çıkışlar içinde 
sevginin ve ilişkilerin gerçekte ne olduğunu 
öğreniriz. Öfkemiz, göz yaşlarımız ve korku
larımızı zorla da olsa kabul etme yürekliliğine 
ulaşırız. Tüm bunların gizeminde, yaşama 
uğraşını halletmek -mutluluğu bulmak- için 
gereksinim duyduğumuz her şey bize ver
ilmiştir. Kusursuz yaşamlar değil, çocuklar için 
yazılmış kitaplardaki masallar da değil, kalpler
imizi anlamla doldurabilecek otantik yaşamlar.

Baş Rahibe Teresa ile ölümünden önce 
birkaç ay geçirme ayrıcalığına sahip olmuş
tum. Bana en önemli işinin ölümle olduğunu, 
çünkü yaşamı çok değerli saydığını söylemişti. 
"Bir yaşam bir başarı demektir," demişti, 
"ölmek de bu başarının sonucu." İçimizden 
pek çoğu ölümü bir başarı olarak görmemekle 
kalmıyor, aynı zamanda biz de yaşamlarımızı 
birer başarı olarak görmüyoruz fakat yine de 
bunlar birer başarı. Ölmek, her zaman büyük 
derslerin öğretmeni olmuştur, çünkü yaşamı 
en açık biçimiyle gördüğümüz an, yaşamın 
kıyısına itildiğimiz andır. Derslerini pay
laşırken, ölmek, bize yaşamın kendisinin 
değerliliğiyle ilgili çok şey öğretir. Bu der
slerde, kahramanı, içinden geçtiğimiz her şeyi 
aşan ve bize yapabileceğimiz ve olabile
ceğimizin tümünü veren parçayı keşfederiz. 
Yalnızca hayatta olmak için değil, aynı zaman
da hayatta olmayı hissetmek için...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çarşı Meydanı’nda 
bulunan Atasoy 
Ekmek Fırını sahibi 
Nurettin Hocaoğlu'na 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu tarafından 
teşekkür belgesi 
verildi.
Bursa ve İlçelerinde 
İl Tarım Müdürlü 
ğü'nün başlattığı 
"Beyaz Tabak 
Projesi"nde 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren Atasoy 
Ekmek Fırını "Beyaz 
Tabak" almaya hak 
kazanmıştı.
Dün Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
toplantısı öncesinde 
düzenlenen törende 
Atasoy Ekmek Fırını 
sahibi Nurettin 
Hocaoğlu'na 
teşekkür belgesi Oda 
başkanı Kemal Akıt 
tarafından verildi. 
Gemlik'te gıda 
sektöründe hijyene 
önem veren ve gıda 
üretimi yapan 
bir firmanın ödül
lendirilmesinden 
kıvanç duyduklarını 
belirten Oda Başkanı 
Kemal Akıt, bu günü 
özel bir gün 
olduğunu vurgula
yarak, "Pisliğin diz 
boyu olduğu 
günümüzde her kesin 
kapısının önünü 
süpürmesi gerektiği 
gibi her fırın da 
kendine has hijyenik 
gıda üretmesi lazım. 
Temizliğe önem 
veren fırın aldığı

Tamer Sivri anjiyo olacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yoğun iş temposun
dan dinlenme 
fırsatı bulamayan 
ve geçtiğimiz gün
lerde ani bir kalp 
krizi geçiren 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri yarın anjiyo 
olacak.
Rahatsızlanmasının 
ardından bir dizi 
kontroller geçiren 
Tamer Sivri'ye 
doktorlar tarafından 
anjiyo olması kararı 
verilmişti.
Yaptığı başarılı çalış
malarla Özürlü

ödüle bizde ortak 
olarak kendisini 
ödüllendiriyoruz. 
Gemlik'te ilk kez 
Atasoy Ekmek Fırını 
bu tür ödülü aldı, 
insanların en çok 
tükettiği gıda ürünü 
olan ekmeğin 
hijyenik üretilmesi 
gerekiyor. Bu neden
le Atasoy Ekmek 
Fırını sahibi Nurettin 
Hocaoğlu'nu TSO 
olarak ödüllendin 
yoruz. Kendisiyle ve 
ekibiyle gurur 
duyduk, diğer gıda 
üreten firmalara da 
ödül almaları yönün
den örnek olmasını 
arzu ediyoruz. Cezai 
müeyyidelerle her 
şey önlenemiyor, 
temizliği önce 
kendimiz yapmalıyız. 
Bu vicdanımızla 
ilgilidir, üyemiz ve 
arkadaşımız Nurettin 
Hocaoğlu'na bu tür 

çocuklara çeşitli 
imkanlar yaratan ve 
onların eğitim görme 
lerine yardımcı olan 
Tamer Sivri, bir yan
dan Konfederasyon 
üyeliği, bir yandan 
Bursa Özürlü 
Çocuklar Derneği 
Başkanlığı'nın 
yanı sıra Ata 
Mahallesinde 
bulunan Özürlüler 
Okulu'nun da 
Müdürlüğünü 
yapıyor.
Tamer Sivri, yarın 
sabah Bursa Özel 
Aritmik Kalp 
Hastanesi'nde 
Anjiyo olacak. 

hizmetinden dolayı 
oda üyelerim adına 
teşekkür ediyorum" 
dedi.
Aldı ödül üstüne 
ödülden son derece 
mutlu olduğunu 
belirten Atasoy 
Ekmek Fırını 
sahibi Nurettin 
Hocaoğlu, kendisine 
gösterilen güven ve 
ilgiden kıvanç duy
duğunu belirterek, 

"Her şey insanlar 
içindir, insan sağlığı
na önem vermek 
bizin felsefemiz oldu. 
Bunun için çalışı 
yoruz, insanlarımız
dan duyduğumuz 
memnuniyet bizi 
daha iyi hizmete yön
lendiriyor. Halkımız 
için en iyi ve hijyenik 
ekmeği üretmek 
bizim görevimizdir" 
şeklinde konuştu.
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt Gemlik’in sorunlarının çözülmesini istedi

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

YazıYORUM

‘Yetkilileri toel ediyorum’
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik'in öncelikli 
sorunları hakkında 
Odanın görüşünü 
belirterek, yetkilileri 
göre davet etti. 
TSO Başkanı 
Kemal Akıt, 
ülkemizde yerleşen 
demokrasinin 
yerinde kullanılma 
dığı taktirde 
demokrasi olamaya
cağını belirterek, 
Gemlik'te yaşayan
ların yeterli hizmet 
alamadıklarını 
savundu.
İlçe Kaymakamı 
başta olmak 
üzere Belediye 
Başkanı ve İlçe 
Emniyet Müdürü'ne 
seslenen Akıt, 
ilçenin sorunlarının 
başında gürültü 
kirliliğinin bir türlü 
çözüme kavuşturul
madığını söyledi. 
SES KİRLİLİĞİNİ 
ÖNLEYİN 
Düğün konvoylarının 
yaz boyunca 
susturulmadığını, 
bu işlerle kimlerin 
ilgilene çekse ivedi
likle görevlerini yap
maları geretiğini 
hatırlatan Akıt, 
şöyle konuştu: 
"Bunları kim sustura
cak, ilçenin içindeki 
başı boş trafiği

Ilarmaralıirlik depolarında zeytin hırsızlığı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki gece 
sabah 06.30 
sıralarında bir 
ihbarı değerlendiren 
polis ekipleri 
Marmarabirlik'e 
ait Hamidiye 
Mahallesi Hal 
önü sokakta 
bulunan 8 Nolu 
zeytin deposuna 
baskın düzenledi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kim düzenleyecek, 
bunun cezasını 
Gemlik'i mi çekecek" 
Gemlik'in köy 
kimliğinden 
kurtulamadığının 
söyleyen Akıt, 
Ege ve Akdeniz'deki 
kasaba ve ilçelere 
gidildiğinde girişleri 
hemen belli ediyor. 
Gemlik'te yaşanan 
trafik keşmekeşliğini 
Terminal'in olma
masına bağlayan 
Kemal Akıt, 
"En büyük ihtiyaç 
Terminal'dir. Şehir 
içinde köy minibüs
leri dahil tüm yolcu 
araçları caddelerde 
yolcu indirip bindiri 
yortar, bu da cadde 
lerde büyük sorunlar 
yaşatıyor" dedi. 
Gemlik'in girişinin 
ise hala görüntü 
kirliliği yarattığının

Edinilen bilgiye 
göre depo önüne 
gelen polis 
ekipleri bir 
kamyonetin 
kasasında 25 kasa 
zeytin yüklendiğini 
görünce depo 
içinde arama 
yaptı.
İçeriden bir 
kişinin kaçmaya 
çalıştığını fart 

belirten Akıt, 
zaman geçirilmeden 
buraların belediye 
tarafından yeniden 
düzenlenmesi 
gerektiğini söyledi. 
MEYDAN 
DÜZENLENMELİ 
Çarşı Meydanı’nda 
Cuma günleri vatan
daşların yola taşarak 
ibaret ettiklerini 
hatırlatan TSO 
Başkanı Kemal Akıt, 
kendini bilmez, 
kurallara uymaz bir 
sürücünün insanların 
arasına girmesiyle 
yaşanacak kazaları 
düşünmek 
istemediğini söyledi. 
Akıt, "Meydanda 
vakit geçirilmeden 
düzenleme yapılma 
hdır. Gemlik 
Meydan bakımından 
köyler kadar 
şanslı değil.

eden ekipler 
isminin S.Ö. 
olduğu anlaşılan 
kişiyi yakalayarak 
göz altına aldı. 
Şansın yapılan 
sorgulamasında 
deponun 
anahtarlarını 
iki gün önce 
Marmarabirlik 
depolarına 
giderek çay içtiği 

Meydan için 
100 yılı kapsayacak 
bir projenin derhal 
yapılmasını istiyoruz. 
Bu tür projeler 
hayata geçirilirse, 
Gemlik yaşanacak 
bir ilçe olur.
Bunun yanında 
Gemlik'in deprem 
bölgesinde 
olduğunu biliyoruz 
ve yaşadık.
Zeytinlik ve ormanlık 
vasfını kaybetmiş 
yamaçlarda 
zemini sağlam 
yerlerin biran önce 
imara açılması 
gerekiyor.
Ancak o zaman 
kaçak ve çarpık 
yapılaşmayı 
engelleyebiliriz. 
Şu anda 
Büyükşehir 
tarafından 1/25 
planlar hazırlanıyor, 
bu plana Gemlik 
Belediyesi sivil 
toplum örgütlerinin 
görüşlerini alarak 
müdahil olmalıdır" 
şeklinde konuştu. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
bundan sonra 
Gemlik'te 
yaşayanların 
sorunları konusunda 
oda yönetimi olarak 
görüşlerini, ilgili 
kişilere yönelik 
görüş açıklamalarını 
yapmaya devam 
edeceklerini 
söyledi.

ve masanın 
üzerinde bulunan 
anahtarları belli 
etmeden aldığı 
ileri sürüldü.
Hırsızlık iddiasıyla 
göz altına alınan 
S.Ö. çıkarıldığı 
mahkeme tarafından 
suç unsuru 
bulunmadığı 
gerekçesiyle 
serbest bırakıldı.

GEMLİK

■■■I GÜNLÜK SIYASI GAZETE MHB

Oyun içinde oyun
Siyaset sahnesinde ki oyuncular değiş 

meye başladı.
Seçim zamanı yaklaştıkça bu sahnede 

rol almaya hazırlanan adaylar birer ikişer 
görünürler..

Bilhassa iktidar olması beklenen par
tiye yazılmak, liderlerine hoş görünmek, 
ilk sıralarda yer kapmak için çeşitli 
şekillere girerler..

Kimi bu memlekete hizmet aşkıyla, kimi 
bu vatana borcunu ödemesi gerektiğin
den, kimi halkın mutluluğu için, kısaca 
bizim için, halk için girdiklerini söyler
ler.!....

Sayın okurlar; Bunlar hikayedir , 
masaldır, sîzleri uyutmak içindir...

Aslında cepleri 10 milyarlık aylık maaş 
/, milletvekilliği rahatlığı, forsu içindir..

Bazıları milletvekilliğini bir meslek, 
geçim yolu yapmıştır.

İşi iyi bildiği için her seçimde karşınız- 
dadır.. bazıları başına ters işler gelmiş,

Yüce divanda yargılanmış ,şu olmuş 
bu olmuş, sonunda “Siyaset defterimi 
kapattım” der. Kısa bir müddet bu söyle
nenler unutulur, bu kişi yine siyaset sah
nesine çıkmaya çalışır. Bazıları da yasaJle 
indirildikleri halde konuşmaya çalışır !...

Mesut Yılmaz birinciye, Necmeddin 
Erbakan İkinciye örnektir...

Mesut Yılmaz birden harekete geçti.!. 
Merkez sağda güç birliği hevesi, 
siyaset ve iş dünyasının önderleri 
desteği ile yeniden hortladı..

Yılmaz ‘da eski arkadaşları ile 
Anavatan Partisi’nde merkez sağda birliği 
deneyeceğini söyleyerek yerini almaya 
başladı. Şimdi ki lider Erkan Mumcu’da 
birliği istemeyen, oyun bozan durumuna 
düşmemek için iki başlılığı kabullenmek 
zorunda kaldı..

Sayın okurlar; İşte işin püf noktası 
burası.. Vatan -millet, sağda birlik lafları 
hikaye. İşin aslını ben söyleyeyim, ister 
inan, ister inanma.

Eğer Anavatan barajı aşar ve Yılmaz’ da 
meclise girerse hedef;

Yılmaz ve kurmayları gelecek meclisin 
yeni bir asker olmayan Cumhurbaşkanı 
seçeceğini biliyor. Merkez sağı arkasına 
alarak Çankaya Köşküne çıkabileceğini 
hesapları içinde. Buna inandırılmış.. İyi 
rüya değil mi ?

Bu hesaplar yaşlanan siyasetçilerimiz 
de hep olur... Onun için bir defa daha 
yazıyorum .merkez sağda birlik diye 
vatandaşa anlatılan siyasi oyunlar, sonuç
ta Mesut Yılmaz ‘ın köşkten emekli olmak 
hevesinden başka bir şey değildir...

Oyunu kullanacak sayın vatandaşlarım, 
senin önüne konacak salata bu ister ye, 
ister yemem..

Sonra da amma da oyunlar varmış. 
Beni katakulliye getirdiler deme...

Yahu biraz gözünü aç, azıcık kafanı 
çalıştır ne olur...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanVural.sayfasi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyyar satıcılar kimseden korkmuyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Dün, Belediye 
Zabıta ekibinin 
Polis destekli 
yaptığı seyyar 
operasyonunda 
ilginç olaylar 
yaşandı. 
Kapatılan 
Minibüs Garajı 
içinde seyyar 
tezgah açan bir 
kişiyi takip eden 
polis ve zabıta 
ekipleri 

hayretlerini 
gizleyemediler. 
Kaçan seyyarın 
peşine düşen 
ekipler, şahsın 
Ziraat Bankası'na 
ait Han arkası 
Sokak’taki 
depoya girdiğini 
görünce içeri 
girerek araştırma 
yaptılar. 
Daha önce de 
seyyar tezgahını 
oraya bıraktığı 
anlaşılan polis ve 

zabıta ekiplerine 
uzun süre direndi 
ancak tezgahını 
vermekten 
kurtulamadı.
Öte yandan, 
bir süredir sürekli 
olarak kapatılan 
dere üstünde 
başlayan seyyar 
tartışması dün 
yine yaşandı.
Yasaklanan yere 
ayakkabı tezgahı 
açan bir kişinin 
sarf ettiği sözler

herkesi 
şaşkına çevirdi. 
Polis ve zabıta 
ekiplerine 
"Burada satış 
yapmama Allah’tan 
başka kimse 
mani olamaz" 
sözleri ise 
Gemlik'e boş 
bırakılan 
seyyarların 
geldiği gücü 
gözler önüne 
sermeye yetiyor.

yy m oulp emlak wS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _.... I BUSKİ şaşırtıyor
3 Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _  

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 ■ 110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bag-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

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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~ÖZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 5141021

Seyfettin SEKERSÖZ

Bir süre önce 
aboneleri olmadığı 
gerekçesiyle 
sokak çeşmelerini 
kapatan BUSKİ, 
patlayan su boruları
na zamanında 
müdahale edemiyor. 
Hafta sonu ve mesai 
saatinin geçmesi 
nedeniyle müdahale 
edilemeyen kaçaklar
dan yollara akan 
suyun bedelinin ise 
kimden ve nasıl.

tahsil edildiği merak 
konusu oluyor.
Bir yandan insanların 
yaz günleri ihtiyaç 
duydukları çeşmeleri 
kapatan BUSKİ'nin 
kendisine çok yakın 
olan yerlerde gözle
nen arızalan "mesai 
saati geçti" diyerek 
geri çevirmesine 
önce çocuklar 
tepki gösteriyor.
Sağlık Ocağı 
bahçesinde patlayan 
su borusu için gerek
li kişileri aradıklarını

ifade eden çocuklar, 
kendilerine verildiğini 1 
ileri sürdükleri 
cevaptan memnun 
olmadıklarını dile 
getirerek, "Cep tele- ; 
fonumuzdan arıyoruz 
ama mesai bitti di 
yerek gelmeyecek
lerini söylüyorlar, 
akan suyun parasını J 
kim ödeyecek" 
diyerek tepki gös-, 
terkken susuz yaz 
günlerinde suyun 
yollara akması insan- ■ 
ları düşündürüyor. ]
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Kazılan yolların yapılmamasına DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz' da tepki gösterdi

“Gemlik’in belediye 
başkanını arıyoruz”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçenin her tarafında 
yapılan doğalgaz 
çalışmaları nedeniyle 
kazılan yolların 
gerektiği gibi ve 
zamanında onarım- 
larının yapılmaması 
nedeniyle vatan
daşların tepkisi 
sürerken DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, "Gemlik’in 
belediye başkanını 
arıyoruz, gelsin 
görevini yapsın" 
eleştirisinde 
bulundu.
Doğalgaz çalış
malarının büyük 
ölçüde bitirilmesine 
rağmen ara 
sokaklarda

I insanların 
yürümesini dahi 
engelleyen yollardan 
geçen araçların da 
zarar gördüğünü 
ileri süren Poyraz, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
firma üzerinde 
yaptırımcı olmamakla 
suçladı.
Evlere bağlanan 
doğalgaz kutuları 
için açılan yerlerin 
kapatılmaması 
nedeniyle her 
tarafın toz toprak 
içinde kaldığını 
söyleyen Hüseyin 
Poyraz, "Belediye 
Başkanı Sayın 
Mehmet Turgut, 
her yerde kazıların 
sorumlusu olarak 
GEMDAŞ'ı 
gösteriyor.
Yaz aylarında 
insanlarımız toz 
toprak içinde 
geziyorlar, 
şu anda ilgili firma 
üzerinde yaptırım 
gücü olmayan bir 
başkan var, biz 
Gemlik'e hizmet 
verecek biz başkan 
arıyoruz" dedi. 
DSP ilçe Başkanı

Hüseyin Poyraz, 
Gemlik halkının 
kazı çalışmaları

nedeniyle çektiği 
sıkıntıların 
cevabını sandıkta

en iyi şekilde 
vereceğini de 
sözlerine ekledi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

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

Bursa Rotaract
Kulübü üyeleri

Gemlikli gençleri 
ziyaret etti

. Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri

I etkinliklerini 
sürdürüyor.
Kulüp ziyaretleri 
kapsamında Bursa 
Rotaract Kulübü ve 
Gemlik Rotaract 
Kulübü üyeleri Ünlü 
Heykeltraş 
Tankut Öktem'in 
atölyesinde 
ağırlandılar.
Tankut Öktem'in 
küçük bir gösteri 
sunduğu gecede, 
Tankut Öktem 
misafirlerine sanat

yaşamı ile ilgili 
anılarını anlattı 
Gemlik Rotaract 
Kulübü yöneticileri 
konuklara 
Gemlik’teki çalış
malar hakkında 
bilgiler verdi.
Bursa Rotaract 
Kulübü yöneticileri 
Gemlik’i çok 
beğendiklerini 
belirterek, Rotaract 
Kulübü üyelerini ve 
Tankut Öktem’i 
Bursa’da ağırlamak 
istediklerini 
söylediler.

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

Siz de geleceğimize 
bugünden el koyun 

Çünkü toprak yekse 
geleceğimiz yok-.- 

EL KOYUN

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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Banoto Otomobil Fuarı Kumlalıları Bingo
Kumla’da açıldı heyecanı sardı

Berkay KARABULUT

Bu yıl 2. düzenlenen 
ve geleneksel hale 
getirilmesi planlanan 
araç tanıtım fuarı, 
Kumla Yunuslar 
Mevkii'nde açıldı. 
Fuar'da Fiat 
arabalarının 

KAYIP Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek 
Okulu’ndan aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Hakan Zeynel TOPRAKÇI

tanıtıldığını ve 
Kumla halkının da 
yoğun ilgisinin 
olduğunu belirten 
Banoto Gemlik 
Temsilcisi Fatih 
Bekar, tanıtımların 
eğlenceli bir şekilde 
devam edeceğini 
duyurdu.

Etkinliklerin 
ilerleyen tarihlerde 
Gemlik'te de 
devam edeceğini 
belirten Bekar; 
Gemlik'te test 
sürüş aktivitelerinin 
yapılacağını 
söyledi.

Berkay KARABULUT

Alınan yasal izinlerle 
Bingo şans oyunu 
Kumla’da 7 yıl sonra 
yeniden başladı. 
Çevre halkının 
yoğun ilgisini alan 
oyunun aslında bir 
hediye piyangosu 
olduğunu belirten 
işletmeciler, 
amaçlarının kazanç
tan çok binlerine 
yardım etmek 
olduğunu belirttiler. 
Kazançlarının büyük 
bir bölümünün 
çevredeki amatör 
spor kulüplerine ve 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneklerine 
bağışlayacaklarını 
belirten işletmeciler, 
jandarma tebliğine 
göre oyunların 
20 Ağustos'ta bite
ceğini, ancak Kumla 
da sezonun 15-20 
Eylül'e kadar uzaya
cağından, sürenin 
uzatılması için 
başvuru yapacak
larının belirttiler.

Bingo işletmecileri, 
oyunun 18 yaşından 
küçük çocukların

oynamasının yasak 
olduğunu da 
sözlerine eklediler.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



15 Ağustos 2006 Salı Sayfa 7

‘17 Agustos’u unutmadık, unutamadık’ Bakan Akdag’dan denetim
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 17 bin 
480 vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği, 
yaklaşık 44İ>in 
kişinin yaralandığı 
Türkiye’yi derinden 
sarsan 17 Ağustos 
Marmara Depremi'nin 
7. yıldönümünü 
deprem gerçeğini 
hatırlatarak anacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi Afet ve 
Koordinasyon 
Merkezi’nin koordi
nasyonunda düzen
lenecek olan etkinlik, 
17 Ağustos Marmara 
Depremi’nin 7. 
yıldönümüne rast
layan perşembe günü 
Tayyare Kültür 
Merkezi’ndeki 
deprem paneli ile 
başlayacak.
Büyükşehir Bele
diyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın, Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’n- 
den Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye 

itfaiye Daire Başkanı 
Emin Pehlivan’ın 
konuşmacı olarak 
katılacağı panelin 
ardından deprem ve 
yangın tatbikatı 
yapılacak. Deprem 
paneli kapsamında 
17-20 Ağustos tarih
leri arasında yine 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde deprem 
fotoğraflarının yer 
alacağı bir sergi 
açılacak.
Yalın: “Felaketler 
yaşanıyor ve unutu
luyor” Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, 
Türkiye’de birçok : 
bölgenin ve özellikle 
Bursa’nın 1. deröce 
deprem bölgesi 
olduğunu belirterek, 
“Bu tür felaketler 
yaşanıyor ve son
rasında unutuluyor. 
Unutulduğu için de 
önceden yaptığımız 
hatalardan ders 
almıyoruz. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak biz 
bu afet sonrasında 
Bursa’da deprem

sonrasında yaşanan 
en büyük sıkıntılar
dan biri olan koordi
nasyonsuzluğu gider
mek amacıyla Afet ve 
Koor-dinasyon 
Merkezi’ni (AKOM) 
kurduk. Ayrıca AKOM 
olarak deprem 
konusunda persone
limizi tatbikatlarla diri 
tutuyoruz. Halkımızı 
da bu konuda tat
bikatlarla bil
inçlendiriyoruz” dedi. 
Depremin ekonomiye 
zararı 8,5 milyar dolar 
17 Ağustos 
Depremi’nin 1976- 
2005 yılları arasında 
tüm dünyada mey
dana gelen depremler 
içinde en fazla can 
kaybının olduğu 9. 
deprem olduğunun 
altını çizen Yalın, 
“Deprem sadece 
binaları değil 

ekonomimizi de yıktı. 
Makroekonomik 
bilançoya bakıldığın
da, iç gelir kazanç
larında 2 milyar dolar 
kayıp, ihracat ve tur
izm gelirlerinde 1,9 
milyar dolar azalma 
ve ithalatta 200 mil
yon dolar artışla 
toplam 4,1 milyar 
dolar gelir kaybı 
oluştu. Ekonomideki 
daralma nedeniyle de 
vergi gelirlerinde 1,2 
milyar dolar düşme 
meydana geldi. 
Depremin toplam 
zararı 8,5 milyar 
doları buldu. Bu 
bilanço sonrasında 
ne mi yaptık? En 
azından deprem 
değil, depreme 
dayanıklı yapılmayan 
binaların 
öldürdüğünü 
anladık, "dedi.

Bursa'daki sağlık 
kuruluşlarında dene
tim yapan Bakan 
Akdağ, Şevket 
Yılmaz Hastanesi'ne, 
hastaların girdiği 
kapıdan değil de 
idare kapısından 
alınması üzerine 
Başhekim Çelik'e 
çıkıştı.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, sağlıkta 
dönüşüm programı 
çerçevesinde geldiği 
Bursa’da hastaneleri 
denetliyor. Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'nde de 
incelemelerde bulu
nan Bakan Akdağ, 
kendisini hastaların 
girdiği kapıdan değil 
de idare kapısından 
hastaneye alan 
başhekime sert çıktı. 
Dün sabah saat
lerinde Kervansaray 
Termal Otel'e gelen 
Bakan Akdağ, AKP 
Bursa Milletvekilleri, 
Vali Nihat Canpolat, 
AKP İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak ve 
ilgili bürokratlar 
tarafından karşılandı. 
Otelde bir süre din
lendikten sonra has
tane ziyaretlerine 
başlayan Akdağ'ın 
ilk durağı Zübeyde

Hanım Doğumevi 
Hastanesi oldu. 
Hastanedeki servis
leri tek tek gezen ve 
hemşireler ile dok
torlardan çalışmalar 
hakkında bilgi alan 
Akdağ, hastaların da 
hatırını sormayı 
ihmal etmedi. 
Üzerine önlük giyip 
hastanenin yeni 
doğun ünitesinde de 
incelemelerde bulu
nan Akdağ, yeni 
doğan Hatice adını 
verdikleri bir bebeği 
de kucağına alarak 
sevdi. İki gün boyun
ca kentteki hastane 
leri gezip, sorunlar 
hakkında bilgi ala
cağını belirten 
Bakan Akdağ, kamu
daki sağlık hizmet 
modelini kolay 
erişim ve kalite 
üzerine bina . 
ettiklerini kaydetti. 
Akdağ, 
yaz mevsimini fırsat 
bilip, Türkiye 
genelinde sağlıkta 
dönüşüm pro
gramının ne şekilde 
yürüdüğünü, ne 
kadar mesafe kat 
edildiğini görmek 
için inceleme 
gezileri düzen
lendiğini belirtti.

N0W0X 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
boşloyon fiyatlarla

UBt+IM 
taşlcıyon fiyatlarla

HERKESE

AYRICA FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ

Axess

RKJU.’Df AXESS’EÖZH

REFERANSLARIMIZ www.fi rm?n iz.com 
isim@firmamz.com

Hotel

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
b ■ ■ /t lifi Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

http://www.fi
iz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikweb.com
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Türkiye., BM’nin kararına 
göre asker gönderecek Performans sistem sürecek

Türkiye'nin Lübnan'da 
görevlendirilecek 
Birleşmiş Milletler 
(BM) Barış Gücü'ne 
asker gönderip gön
dermeyeceği kararı, 
gelişmelere göre 
kesinleşecek.
Başbakanlıkla 
gerçekleştirilen zirve
den BM Güvenlik 
Konseyi'nden daha 
'açık' karar çıkmasının 
beklendiği mesajı 
çıktı. Zirve sonrası 
yapılan açıklamada, 
"Türkiye, sorunu kalıcı 
bir çözüme kavuştur
maya yönelik olası 
katkılarını gelişmeler 
ışığında değerlendir 
meye devam edecek
tir" denildi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında gerçek
leştirilen 'Lübnan'a 
asker gönderme' 
zirvesinin ardından 
yazılı bir açıklama 
yapıldı.
Başbakanlıksan 
yapılan açıklamada, 
toplantıda bölgedeki 
gelişmeler ve bu 
bağlamda Lübnan 
sorununun değer
lendirildiği kaydedildi. 
Lübnan'da barışın 

yeniden 
tesisi için 
sürdürülen 
uluslar arası 
çabalar 
sonunda 11 
Ağustos tari
hinde kabul 
edilen 1701 
sayılı BM
Güvenlik Konseyi 
kararının mem
nuniyetle karşılandığı
na işaret edilen 
açıklamada, "Karar 
Lübnan'daki krizin 
daha ciddi boyutlara 
ulaşmadan çatış
maların durdurulması 
ve soruna kalıcı bir 
çözüm bulunması 
yönünde önemli bir 
adım oluşturmaktadır. 
Böylelikle ülkede 
ihtiyaç duyulan acil 
insani yardımın 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması için 
gerekli zemin de 
yaratılmış olmaktadır" 
ifadesi kullanıldı. 
Çatışmaların bu sabah 
saat 08.00 itibariyle 
durdurulmasının ilgili 
taraflarca kabul 
edilmiş olmasının da 
ümit verici bir gelişme 
olarak değer

lendirildiğine vurgu 
yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: 
"Bilindiği üzere çatış
maların durdurul
masını takiben 
Lübnan kuvvetlerinin 
BM Geçici Görev 
Gücü (UNIFIL) birlikte 
güney Lübnan'a 
konuşlandırılmasına 
paralel olarak İsrail 
kuvvetlerinin bölge
den çekilmesi, 
UNlFIL'in görev yöner
gesi ve faaliyetlerinin 
kapsamı genişletilerek 
personel sayısının 15 
bin askere kadar art
tırılması öngörülmek
tedir. Bütün bu husus
lara önümüzdeki gün
lerde BM Güvenlik 
Konseyi'nde kabul 
edilecek yeni bir 
kararla daha fazla 
açıklık kazandırılması 
beklenmektedir.

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, sağlıkta uygu
lanan performans sis
temini kaldırmayacak
larını, sistemi daha da 
geliştireceklerini 
söyledi.
Bakan Akdağ,yaptığı 
açıklamada, perfor
mans sistemiyle bir
likte hastanelerin 
daha verimli çalış
maya başladığını 
belirterek, 
"Hekimlerimiz ve 
diğer sağlık çalışan
larımız hastanelerimizi 
daha verimli çalışır 
hale getirdiler. Adeta 
buraların sahipleri 
oldular. Kazançlarını, 
buradaki verimlilikten 
elde ediyorlar" 
diye konuştu.
Bakan Akdağ, şunları 
söyledi: "Biz hekim
lerimize, 'Siz yeter ki 
kamuda tam zamanlı 
çalışın, vatandaştan 
kazanacağınız miktarı 
size biz ödeyelim' 
dedik. Böylece vatan
daşın cebinden para 
çıkmamış oldu.
Uzman doktorlarımız 
tam gün hastanelerde 
çalışmaya başladı.

Vatandaşımız da 
cebinden para çık
madan kaliteli hizmet 
almaya başladı." 
İzmir’de performans 
sisteminin uygulan
maya başlamasından 
önce özel sağlık 
merkezlerinde çalış
mayan hekim oranının 
yüzde 2 olduğunu 
belirten Akdağ, 
sistemin uygulan
maya başlamasıyla 
birlikte bu oranın 
yüzde 59'a yükseldiği
ni söyledi. Sağlık 
çalışanlarının 
maaşlarına ek olarak 
aldıkları ödemelerin 
artık emeklilik 
hesaplarına yansıya
cağını da ifade eden 
Bakan Akdağ,

"Hepimizin, bütün 
doktorların, sağlık 
çalışanlarının 
arzuladığı, ek 
ödemelerin emekliliğe 
yansımasıydı. Bu mik
tarlar artık emeklilik 
hesaplarına yansıya
cak" dedi.
Aile hekimliğinin, 
sağlık ocağı sistemi
nin biraz daha 
gelişmişi, modern 
hali olduğuna dikkati 
çeken bakan Akdağ, 
bu sistemle kişinin 
doktorunu seçme 
özgürlüğü bulu
nacağını, doktorun
dan memnun 
olmayanın 
6 ayda bir doktor 
değiştirebilme imkanı 
olacağını kaydetti.

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

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Ağustos sonuna kadar 
] €uro = L80 VTL olarak sabitledikL.

444 2 288

Peşin 
fiyatına

। vade
’ veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Tûrtoye'nin SOpermaruaiar'nödn önyız.

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Özel kesimde ücret % 7.6 arttı DGD ödemeleri
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK), 2005 yılında 
özel sektörde reel 
ücretin yüzde 7.6 art* 
tığını verimliliğin ise 
yüzde 13.3 oranında 
azaldığını bildirdi. 
TİSK, İstanbul Sanayi 
Odasınca (ISO) 
yayınlanan "500 
Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2005" 
araştırmasının 
sonuçlarını 
değerlendirdi.
Araştırmanın, çalış
ma hayatına ilişkin 
önemli gelişmeleri 
ortaya koyduğunun 
vurgulandığı açıkla
mada, verilere göre 
500 büyük sanayi 
kuruluşunda ücret
lerin net katma 
değerden aldığı 
payın 2005 yılında 
önemli ölçüde arttığı

Biyobenzine borsa engeli
Petrol Ofisi A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural Akışık, 
benzindeki basınç 
oranı yüzde 70'ten 
yüzde 60'a indiril
ince, basınç oranını 
düşürmek için, biy- 
oetanol katkı oranını 
yüzde 1'in de altına 
çekmek zorunda 
kaldıklarını söyledi. 
Alternatif yakıt olarak 
geliştirilen ve ben
zine katılan biv- 
oetanolün benzinden 
daha uçucu olduğu
na işaret eden Akışık, 
yüzde 2 karışımın, 
özellikle yaz ayların
da buharlaşma 
nedeniyle basıncın 
artmasına neden 
olduğunu anlattı. 
AB'de benzindeki 

kaydedildi. Söz 
konusu oranın 
2004 yılında yüzde 
53.6 iken 2005 yılında 
yüzde 62,7'ye 
yükseldiği ifade 
edilerek, net kâtma 
değerde karın 
payının ise yüzde 
35.9'dan yüzde 
29.2'ye indiği belirtil
di. "500 Büyük'te 
yer alan özel kuru
luşlarda ücret payı 
yüzde 50.4'ten 
yüzde 59.2'ye 
çıkarken, kamu kuru
luşlarında daha da 
dikkat çekici bir artış 
yaşandı. Ücret payı 
yüzde 67.5'den yüzde 
82.3'e yükseldi" 
denilen açıklamada, 
araştırmayla, işçi 
başına ortalama 
ücretlerin de enflas 
yonun çok üzerinde 
arttığının belirlendiği 
ifade 

basıncın 70 olduğunu 
kaydeden Akışık, 
"Benzin, buharlaşma 
nedeniyle depo 
içinde bir basınç 
oluşturuyor. Bu 
basınç, AB 
üyelerindeki yönet
meliklerde eskiden 
70 birim idi. Türkiye 
de bu yönetmelikleri 
takip ediyordu.
Nedense, basınç 60'a 
çekildi. 60'a çekil
ince, etanol 
karışımını yaz 
aylarında yüzde Tin 
de altına indirmek 
gerekti. Ancak kış 
aylarına geçilince, 
yine eskisi kadar 
katkı olabilir.
Türkiye'deki eski 
düzenleme, AB ile 
uyumlu idi.

edildi.
Açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 
"2005 yılında işçi 
başına ortalama reel 
ücret düzeyleri özel 
sektörde yüzde 7.55, 
kamuda yüzde 26.98 
ve 500 büyük kuruluş 
genelindeyüzde 9.48 
oranlarında arttı.
2005 yılında sanayide 
ücretlerin faturası 
hızla kabarırken, net 
katma değer ve 
işgücü verimliliği 
azaldı. Yaratılan net 
katma değer özel

Türkiye'nin bağım
lılığını azaltmak için, 
tarımdaki potansiyeli 
değerlendirmek için 
mümkün olduğunca 
milli kaynaklara 
dönülmesinden 
yanayız ki biyoyakıt- 
lar buna olanak 
sağlıyor” dedi. 
Petrol fiyatlarındaki 
yükselişin, alternatif 
olarak geliştirilen biy- 
oyakıtların rekabet 
gücünü yükselttiğini 
belirten Akışık, ancak 
petrol fiyatlarının . 
düşmesi halinde, biy- 
oyakıt yatırımları 
açısından risk 
yaşanabileceğine 
işaret etti. 
Benzine katılan 
biyoetanolü üreten 
Türkiye'deki tek firma 

kuruluşlarda yüzde - 
5.1, kamu kuru
luşlarında yüzde - 
28.5 ve toplamda 
yüzde -9.6 oranında 
küçüldü.
Özel büyük sanayi 
kuruluşlarında 
işgücü verirfıliliği 
(sabit fiyatlarla 
işçi başına net 

katma değer) 2005'te 
yüzde -13.3 oranında 
azaldı. Söz konusu 
değişim 2004 yılında 
artış yönünde olmuş 
ve yüzde 27.7 yük
selme kaydedilmişti.' 

olan TARKİM'in 
Ticaret Müdürü 
Vedat Aydınoğlu da 
biyoetanolü mısır ve 
buğdaydan elde 
ettiklerini, kullanılan 
teknoloji nedeniyle 
ABD standartlarına 
uygun üretim yaptık
larını söyledi.
Çevre kirliliğini, 
karbondioksit emisy
onunu azaltmak 
açısından biyoyakıt- 
ların çok önemli 
olduğunu ve gelişmiş 
ülkelerde zorunlu 
kullanımın yaygın
laştığını anlatan 
Aydınoğlu, en büyük 
üretici olan 
Brezilya'da katkı 
oranının yüzde 
50'lerde olduğunu 
kaydetti.

dün başladı

Tarımda en önemli 
destek kalemi olan 
doğrudan gelir 
desteğinde 
(DGD) 2005 
yılına ilişkin 
ödemeler başladı. 
Ziraat Bankası, 
toplam 2.7 milyon 
çiftçiyi ilgilendiren 
DGD ve diğer tarım
sal ödemelerin 
ATM'ler aracılığıyla 
gerçekleştirilmesi 
için çalışma yapıyor. 
2005 yılına ilişkin 
DGD ödemeleri için 
Ziraat Bankası, 2.7 
milyon çiftçinin 
hesabına, toplam 1 
milyar 643 milyon 
YTL aktardı.
Hesaplardaki paralar 
serbest bırakılırken, 
şimdiye kadar ATM

ÖĞRETMEN ALIMI
Dershanemize 

Rehberlik, Sosyal 
Bilgiler ve Coğrafya 

öğretmeni alınacaktır.
ORHANGAZİ 

KONAK DERSHANESİ
Konak İş Merkezi Kat:1

Tel: 0 224 5732324
Faks : 0 224 5736393 

i.saim@konakdersanesi.com

kartı dağıtılan 
200 bin çiftçi, 
paralarını şubelere 
gitmeden, Ziraat 
Bankaşı 
ATM'lerinden 
çekebilecek. 
Dün başlayan 
ödemelerde, banka 
kartı basımı yapılan 
çiftçilere, DGD 
parası ile birlikte 
banka kartı da 
verilecek. - 
Bu yıl sonuna 
kadar, toplam 2.7 
milyon çiftçiye ATM 
kartının dağıtımının 
tamamlanması plan
lanıyor. Böylece, 
Ziraat Bankası 
şubelerinin iş 
yoğunluğu, şubeler 
önündeki kuyruklar 
da azalmış olacak.

Dr. Yalçın ÇIRAK
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG) 

Yeni muayenehanesinde 

hasta kabulüne 

başlamıştır.

Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt.
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 44 92

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
Her türlü ahm-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: 5133595

mailto:i.saim@konakdersanesi.com
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Çocuklarda obezite nasıl önlenir?
Çocuk (6-11 yaş) ve 
ergenlerdeki (12-17 
yaş) obezite genellik
le yetişkinlikte de 
devam eden, ciddi 
sağlık ve sosyal prob
lemler doğuran bir 
konudur. Önleme pro
gramlarının uygulan
ması, ergen ve çocuk 
bireylerin konunun 
önemini iyi bir şekilde 
anlayabilmesi 
.obezitenin toplum 
içindeki yaygınlığının 
azalması için çok 
önemlidir.
ÇOCUKLUK ÇAĞI 
OBEZİTESİNİN 
NEDENLERİ 
Çocukluk ve ergenlik 
dönemi obezitesine 
pek çok faktör katkı
da bulunmaktadır. 
Bunların bir kısmı 
değiştirilebilir, bir 
kısmı ise değiştirile
mezler.
Değiştirilebilir 
nedenler şunlardır: 
Fiziksel aktivite: 
Düzenli aktivite yok
sunluğu, hareketsiz 
yaşam tarzı, çok fazla 
televizyon seyretme, 
bilgisayar kullanımı 
vb.
Sosyo-ekonomik 
koşullar: Düşük aile 
geliri ve çalışmayan 
ebeveynler.
Yeme alışkanlıkları: 
Yüksek kalori içeren 
yiyeceklerin aşırı 
tüketimi, aç olmadığı 
halde yemek, tele
vizyon karşısında 
veya ders çalışırken 
atıştırmak.
Çevresel faktörler; 
yüksek kalorili yiye
ceklere yönelmeyi 
artıran reklamlar vb. 
Değiştirilemez neden
ler şunlardır: 
Genetik: Fazla kilolu 
ve obez ailelerin 
çocukları obezite için 
yüksek risk grubun
dadır.
TANI
Yaşına ve cinsine 
göre 95. persentilin 
üzerinde olan çocuk 
ve ergenlerin bir 
çocuk doktoru 
tarafından obezite ve 
bağlantılı hastalıklar 
açısından değer
lendirilmeleri çok 
önemlidir.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

Sağlık Riskleri 
Kalp Hastalıkları Risk 
Faktörleri: Obez 
çocuklarda yapılan 
çalışmalar normalin 
üstünde tansiyon ve 
kalp hastalıklarına 
rastlandığını göster
mektedir.
Tip 2 Diyabet Risk 
Faktörleri: Obez 
çocuk ve ergenlerde 
tip '2 şeker hastalığın
da artış gözlenmekte
dir 
Ortopedik Risk 
Faktörleri: Fazla kilo
lar kemik ve eklem
lerde baskı yaratarak 
çocukların anormal 
gelişim özellikleri 
göstermelerine neden 
olabilir.
Cilt Bozuklukları Risk 
Faktörleri: Cilt 
kızarıklıkları, kasıklar
da ve koltuk altların
da renk değişimi 
Psikolojik Risk 
Faktörleri: Düşük 
benlik saygısı, olum
suz benlik imajı, 
depresyon, içe 
kapanma ve sosyal 
ortamlardan uzaklaş
ma.
4. Hareketsiz yaşam 
belirtileri: Fazla TV 
seyretme, düşük fizik
sel aktivite.
5. Yaşıtlarına göre 
daha uzun boy.
6. Sigara kullanımı: 
Araştırmalar, erken 
yaşta sigaraya başla
ma nedeni olarak kilo 
kontrolü isteğini 
göstermektedir.
TEDAVİ
Çocuk ve ergenlerde 
obezite tedavisinin en 
önemli parçalarından 
bir tanesi, anne 
babaların ve sağlık 
uzmanlarının duyarlı 
ve pozitif bir yaklaşım 
benimsemeleridir.
Küçük ve başarılabilir 
hedefler seçilmelidir 
ki, normal gelişim 
sürecini etkilemeden 
ve cesaret kırmadan 
tedavi sürdü- 
rülebilsin. Obezite 
tedavisine ihtiyaç 
olduğu anlaşıldıktan 
sonra sağlık çalışan
ları bir veya daha 
fazla seçenek sun
maktadırlar.
Bunlar:

1. Beslenme Tedavisi: 
Çocukların ihtiyaçları 
konusunda uzman
laşmış bir diyetisyen 
danışmanlığı obezite 
tedavisinin değerli bir 
parçasıdır. Tedavi 
sürecinde sağlıklı bir 
gelişim için beslenme 
uzmanları uygun 
besinler önerecektir.
2. Fiziksel Aktivite: 

Yapılan araştırmalar 
çocuklara günde en 
az 60 dakika orta 
dereceli fiziksel 
aktivite önermektedir. 
Spor kulüplerine üye 
olmak, yüzme,bisik
lete binmek .çeşitli 
oyunlar oynamsik çok 
önemlidir.
3. Davranış Tedavisi: 
Davranış tedavisi, 
sağlıklı bir kiloya 
sahip olabilmek için 
gereken beslenme ve 
fiziksel alışkanlıkların 
yerleştirilmesini 
sağlar. Çocuk ve 
ergenlerle çalışan 
davranış tedavileri, 
genellikle aileleri de 
içermektedir. Çocuk
lar için kullanılan bazı 
davranışsal terapi 
yöntemleri şunlardır:
Kilo kaybını 

engelleyen nedenlerin 
belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi. 
Beslenme ve egzersiz 
için günlük tutulması 
, bu sayede yeme 
alışkanlıkları ve fizik
sel aktivite üzerinde 
kendini izleme 
davranışının oluştu
rulması.
Yüksek risk durum
larının belirlenmesi 
örmeğin: evde yük
sek kalori içeren yiye
ceklerin bulunması, 
öğünlerde televizyon 
seyredilmesi veya 
sürekli televizyonun 
açık tutulması ve bil
inçli olarak bunlardan 
kaçınılması.

Bilinçsiz bilgisayar kullanımına dikkat
Günlük hayatımıza 

jyoğun bir şekilde 
Eğiren bilgisayar kul
lanımı, önlem alın
madığı ve bilinçli kul
lanılmadığı takdirde 
önemli sağlık sorun
larını da beraberinde 
getiriyor. Bu sağlık 
sorunlarından biri de 
"birikimli travma 
bozuklukları".
Bilgisayar ve iletişim 
çağı, getirdiği yenilik
lerle pek çok işlemi 
kolaylaştırdı. İnternet 
ile bilgiye ulaşma ve 
haberleşme kolay
laşırken, bilgisayar 
programları ile pek 
çök işlem daha kolay 
ve çabuk gerçekleştir
ilebiliyor. Ancak bil
inçsiz bilgisayar kul
lanımı, özellikle 
mesleği gereği uzun 
süreli klavye ile 
çalışan kişilerde 
önemli sağlık sorun
larına neden oluyor. 
Bunlardan biri de 
"birikimli travma 
bozuklukları" denilen 
sağlık sorunları. Bu 
rahatsızlıklar en sık

boyun, omuz, kol ve 
el bileğindeki sinir
lerde, kirişlerde, 
kaslarda, eklem kap
sülünde meydana 
geliyor.
Ağrı, uyuşukluk, 
gerginlik, güç kaybı, 
geceleri ağrı ile uyan
ma belirtileriyle kendi
ni gösteren birikimli 
travma bozukluk
larının nedenlerini 
uzmanlar;, kullanılan 
araçların ergonomik 
yetersizliği, çalışan
ların duruş ve otu
ruşlarındaki hatalar ve 
uzun süreli çalışma 
saatleri olarak bildiri 
yor. Sonuçta, kas- 
iskelet sisteminde 
ağrılı rahatsızlıklar 
kaçınılmaz oluyor. 
Uzmanların verdikleri 
bilgiye göre, yumuşak 
dokunumlu 
klavyelerin yüksek 
hızda kullanılmaya 
izin vermesiyle birlik
te sıklığında artış 
yaşanan kas ve eklem 
sorunlarını, şu faktör
ler daha da arttırıyor: 
"Uzun süre sabit 
pozisyonda çalışmak, 

kasların zorlanmasına 
neden olarak kan 
akımını yavaşlatıyor. 
Bunun sonucunda 
kas yorgunluğu, el ve 
omuzda ağrı meydana 
geliyor, iş verimi 
düşüyor.
Araştırmalara göre, 
her saat başı verile
cek 10 dakikalık bir 
ara, yorgunluğu ve 
ağrıları önemli ölçüde 
azaltıyor. Zira, bilgisa
yar başında çalışan 
kişilerde hem pozisy
onun sabit olması 
hem de tekrarlayıcı 
el hareketlerinin yapıl
ması, birikimli travma 
bozukluklarının 
artmasına neden 
oluyor. Yapılan 
araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar, 
sürekli yazı yazan 
kişilerde dakikada 
12 bin tekrarlayıcı 
hareket olduğunu 
gösteriyor.
Bu tekrarlayıcı 
hareketler, önlem alın
mazsa zaman içinde 
önemli sağlık sorun
larına davetiye 
çıkarıyor".

W KÖlfez' İnternette www.geffilikkorfezgazetesi.com

http://www.elele.org.tr
http://www.geffilikkorfezgazetesi.com
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Yazın tüketilen besinlere dikkat!
Eskişehir İl Sağlık 
Müdür Vekili Kadir 
Demirel, hava sıcak
lığının artmasıyla su 
ve besinlerde 
üreyen mikroorga
nizmaların hastalık
lara ve salgınlara 
sebep olabileceğini 
söyledi.
Doktor Demirel, 
yaptığı açıklamada, 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden bunaltıcı 
sıcaklarda gıda tüke
timinde vatan
daşların dikkat 
etmesini isteyerek, 
"Hava sıcaklığının 
artmasıyla gerekli 
tedbirler alınmazsa, 
bazı mikroorganiz
maların su ve besin
lerde üremeleri için 
uygun ortam oluş
turmaktadır. Yeterli 
önlemler alın
madığında, tek kay
naktan çıkan çok 
sayıda mikroorga
nizma, suda ve 
besinlerde hızla 
çoğalarak hastalık
lara ve salgınlara 
sebep olmaktadır. 
Büyük insan gücü 
ve ekonomik kayı
plara yol açan bu 
hastalıkların sebep
leri pasında, olum
suz ve sağlıksız 
çevre koşulları ile 
kişilerin yetersiz 
temizlik alışkanlıkları 
bulunmaktadır. Kirli 
su ve besinlerle 
bulaşan tüm 
hastalıklar basit 
önlemlerle kontrol 

altına alınabilmekte
dir. Bu hastalıklarla 
mücadelede; çevre 
koşullarının olumlu 
ve sağlıklı hale getir
ilmesi, güvenilir ve 
sağlıklı içme ve kul
lanma suyu temini, 
gıda güvenliğinin 
sağlanması gerek
mektedir" dedi. 
Tuvaletten çıktıktan 
sonra, yiyecekleri 
hazırlamadan önce, 
yemek yemeden ya 
da çocukları 
beslemeden önce 
ellerin, parmak 
araları ve tırnakların 
içleri bol © ve 
sabunla yiKunarak, 
bu alışkanlığın 
çocuklara erken 
yaşlarda kazandırıl
ması gerektiğini vur
gulayan Kadir 
Demirel, şunları 
söyledi:
"Daima güvenilir ve 
temiz su içilmeli ve 
kullanılmalıdır. Su 
temiz tutulmalı, 
güvenli bir şekilde 
saklanmalıdır. Temiz 
olduğundan emin 
olunmayan sular 
kaynatılmalıdır. Tüm 
et, balık ve sebzeler 
tamamen pişirilmeli, 
yiyecekleri hazırla
maya ya da servis 
yapmaya başla
madan önce eller 
yıkanmalıdır. Tabak 
ve kaplar ile et, 
sebze tahtaları ve 
mutfak tezgahı su ve 
sabunla iyice 
yıkanmalı ve duru
lanmalıdır.”
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(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

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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ModERN VE ESTETİk TASARIMI, EN kÜÇÜk AyRINTISINdA bİİE ktNdİNİ (jÖSTEREN 

lulİTElİ MaIzEMESİ, EkoNOMİk fİyATI VE TAksİT AVANTAjİARiyİA, 
EVİER UZAY MANZARASINA İTAVUSUyOR.

mutfai^ttan^

odern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı. 
ZfîY'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

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA 

Orhangazi Cad. No: 82./ 8 Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79



ÖZ€L RVKENT İLKÖĞRETİM OKULU
"İyi bir gelecek Rykent ile bcışlcır”

Özel Ayken! İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

Gemlik • Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabohçeler Mevkii

Tel: 513 50 84GCMLİK
wu1w.aykentilk09retim.kl 2.tr

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır. Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETicTionigi Yeniliklere açıktır. Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını âsla unutmaz,

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....

2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 
YILI ÜCRETLERİMİZ

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sizlere en yakın özel okuluz

SINIFLAR FİYAT
ANA SINIFI 3.300 YTL
1.SINIF 4.000 YTL
2. SINIF 4.750 YTL
3. SINIF 4.750 YTL
4. SINIF 4.750 YTL
5. SINIF 4.750 YTL
6. SINIF 4.750 YTL
7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğıtım-Öğretim,’ 

yemek, şervis ve KDV dahildir

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE I
16 Ağustos 2006 Çarşamba 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

Küçük Kumla Beldesi’nde başlayan su sıkıntısına BUSKİ el attı.

Kumla’da su sıkıntısına çare aranıyor
Kadri GÜLER
kadri_gurer@hotmail.com

Güne Bakış

Su sorunu
Dört tarafı denirlerle çevrili biri ülkede yaşa

mamıza karşın yaz kış bu ülke insanı su sıkıntısı 
çekiyor.

Yaşamın en önemli kaynaklarından olan su, 
canlıların yaşaması için gerekli..

Su, hava ve ışık vazgeçemeyeceklerimizden..
İnsanoğlu suyu ve havayı düzen kullanımı 

yor.
Doğanın canlılara sunduğu bu nimetleri 

düzgün kullanamıyor.
Havamızı her gürr kirletiyoruz.
Sularımızı hor kullanıyor ve onları yeterince 

canlıların hizmetine sunamıyoruz.
Bunun için de insanlara sağlıklı su içiremi 

yoruz.
Gemlik'in yıllardır su sorunu çözülmedi.
Haydariye Göl et i, Büyük Kumla Barajı dendi 

durdu.
Ama sonuç çıkmadı.
Gelecekte Gemlik'i de büyük su sıkıntısı bek

liyor.
İşte yaz aylarında nüfusu 40 binleri bulan 

yazlık Küçük Kumla beldemiz.
Aynı sıkıntıyı yaşıyor.
Sondaj kuyularıyla geçici çözümler üretip, bir 

anlık su sorununu çözüyoruz.
Köklü çözümler büyük projelerde.
Bunlar yapılmadığı için sıkıntı yaşanıyor.
BUSKİ, bölge için köklü çözümler üretip pro- 

jelendirmeli hayata geçirmeli.
Günlük çözümler çare değil.

Küçük Kumla’da yaz mevsiminde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için 
BUSKİ’nin belde yakınlarında sondaj kuyusu açmaşına belde halkı karşı 
çıktı. Kumlalılar yeraltı sularıyla arazilerini suladıklarını, bunun içme suyu 
olarak kullanılması halinde ürünlerinin kuruyacağını iddia etti. Belediye 
Başkanı Eşref Güre ve BUSKİ elemanları halkı iknaya çalışıyor.
Küçük Kumla da yaz 
aylarında yaşanan 
su kesintilerinin 
önlenmesi için BUSKİ 
kolları sıvadı ancak, 
sondaj çalışmalarında 
Kumla halkının 
engeline takıldı. 
BUSKİ’nin fotbol 
sahası yakınlarında 
sondaj ile su çıkarma 
girişimi beldenin yerli 
halkı tarafından 
engellendi. Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre', 
"Kumla halkı yeraltı

sularının ellerinden 
alınması halinde 
sebze meyve ve zeytin 
yetiştiriciliğine darbe 
vurulacağını söylüyor. 
BUSKİ ise yaptığı 
sondaj çahşmalarndan 
olumlu sonuç alamadı: 
Bunun üzerine tek 
çare halkı ikna edip 
bir kuyunu halkın 
kullanımına sunmaktan 
geçiyor. Bunu yap
maya çalışıyoruz” dedi.

Berkay 
KARABULUT’un 

haberi sayfa 3’de

“İktidar olacağımıza 
yürekten inanıyorum”

CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık,
ilçe yönetimi ile birlikte SivaslIlar Derneği 
ile Balıkçılar Derneği’ni ziyaret etti. Syf 4’de

Hırsızlara davetiye 
çıkarılıyor

Son günlerde yaşanan hırsızlık olayları 
her geçen gün artıyor. Dün yine 
Cumhuriyet Mahallesi’nde D.A.’ya ait 
evden ziynet eşyaları çalındı.
Hırsız ya da hırsızlar güpegündüz 
kapıları sert bir cisimle kırarak, 
içeri giriyor ve hırsızlık yaptıktan sonra 
kayıplara karışıyorlar. Haberi sayfa 3’de

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

Kimlik....
Bizim kimlik sorunumuz var mı? Yok..
Ancak özellikle, bilerek ve isteyerek kaşını 

yor. Hem dış güçler hem de içerideki işbirlikçil
er tarafından.

O halde işin bilimsel boyutuna bakalım.
Benlik nasıl oluşuyor? Kimlik bu oluşumdan 

nasıl etkileniyor?
Benlik, aslında insan zihninin sosyal tecrü

belerle formlanan ve potansiyel haldeki yapı sal 
bütünlüğüdür. Kimlik ise, sosyal olarak şekil
lenmiş bu potansiyelin iradî bir kararlılıkla dışa 
yansıyan halidir

Fiziksel çevre, sağlık koşulları, biyolojik kalıt 
gibi diğer faktörlerin yanı sıra, tüm sosyal fak
törler, benliğin oluşumuna katılırlar. Bunların 
yanı sıra gurup tecrübesi ve bireyin kendine 
özgü tecrübesi de kişiliğin gelişmesini 
sürdürür. Benliğin gelişme süreci, sosyal yaşa
ma koşut olarak, bireyin tüm yaşamı boyunca 
sürmektedir. Bu açıdan değerlendirince, ben
liğin esasında, sosyal faktörlerin sürekli 
işlendiği ve neticede davranış biçimlerinin oluş
turulduğu bir alan olduğu söylenebilir. Benliğin 
algılanması gözlem ve yansıma yoluyla olmak
tadır. Kişi kendini diğer insanların gözleriyle 
görüp, benliğini onların kendisine olan tepki, 
tutum ve davranışlarından çıkardığı sonuçla 
algılar ve bunlar, kendini- algılama yoluyla kişi 
tarafından yorumlanarak belli bir kimlik yaratılır. 
Böylece rol veya kimliği kişinin bir sosyal 
durumda veya sosyal rolde obje olarak benliğe 
yüklediği anlamlar olarak görebiliriz.

Kimlik ve kişilik kavramları çoğu yerde eşan
lamlı kullanılabileceği gibi, kapsam bakımından 
bazı anlam farklılıkları gözlenmektedir..

Kimlikte esas olarak dışa karşı yansıtılan 
belli bir cephe, bir tür tutum soz Konusudur. 
Kimlik, daha ziyade topluma dönük sosyal bir 
veçhedir. Kişilik, iç dünya ile ilgili psikolojik bir 
veçhedir. Kişilikte benliği meydana getiren 
temel öğeler esastır. Kimlik, bir tür planlanmış 
davranış veya yüklenilmiş rol olduğundan, alter 
natiflerden bir diğeri tercih edilebilir, herhangi 
bir sosyal durumda bir başka kimlik sergile 
nebilir. Kişilik ise, psikolojik bir hâl olduğun
dan, iradî olarak bir diğer alternatif ile kolaylıkla 
değiştirilemez. Serdedilen kimliği değiştirmek, 
düzenlemek veya başka tür bir ayarlama yap
mak temelde kişinin denetimindedir. Burada 
söz konusu sosyal durumun veya çevre şart
larının yön veren belirleyiciliğine ve uyarıcılığı- 
ha da ayrıca dikkat edilmelidir. Bu farklılık 
sergilenen tutum ve davranışlarda izlenebilir.

Ancak kimlik olarak ifade edilen öğeler aslın
da kişilik temellerinden kaynaklandığından, 
bağımsız değildirler. Yani kişinin çok fazla bir 
seçeneği yoktur. İşte bu kısmi ve sınırlı alan, 
daha başlangıçta kişilik alanının unsurlarını 
oluşturur. Böylece kişilik, öğrenilmiş olan 
sosyal bilgilerle ve bunların yerleşikliğinin ve 
birbirleriyle olan ilişkilerinin, güçlülüğü ölçü 
sünde hakimdir. Öğrenilen değişik bir bilginin 
zihindeki mevcut şahsiyeti ve kimliği oluşturan 
sistemi değiştirebilmesi için çok güçlü ve 
önemli olması gerekir.

Sosyal psikoloji, benliğin değişken, yenile
nen özelliklerini; yapısalcı ekol ise devamlılık 
ve tekrar edici özelliklerini vurgulamaktadırlar. 
Benlik, uzun süredir sosyal psikolojideki sem
bolik etkileşime! yaklaşımın merkezi teması 
olmasına rağmen bunu doğrudan ampirik 
araştırmada kullanan çok az şey yapılmıştır. 
Sonuç olarak henüz benliğin amaca göre 
düzenlenmiş fenomeninin sınıflanmasıyla ilgili 
fikir birliği sağlanamamıştır.

Bu sonuç, teknolojinin büyük ölçüde etkin
liğinin söz konusu olduğu çağımızda ayrı bir 
önem taşıyor. Çünkü, bilgi bu araçlar vasıtasıy
la kasıtlı olarak bazı amaçlar doğrultusunda 
şekillendiriliyor. Başka bir deyişle, siyasi ve 
iktisadi odaklar bilgiyi belirliyor.

Çeşitli bilgi yayılış kanalları kontrol edilerek 
bir yandan mevcut kültür ve kimlik özellikleri 
ortadan kaldırılmakta, diğer yandan meydana 
gelen boşluk özellikle siyasi iradenin amaçları
na uygun olarak doldurulmaktadır.

Kültürel kaynaklarla olan ilişkiler koparılarak 
kültürsüzleştirilen ve kimliksizleştirilen kesim
ler, popüler kültür, kültürel çoğulculu gibi 
kavramlar çerçevesinde yabancılaştırılıyorlar.

Türkiye'nin asıl sorunu da bu...

Plakasız motorlar tehlike samı

. Plakasız motorsikletli küçük bir 
. çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe içinde tehlikeli 
biçimde dolaşan 
motorsikletler 
tehlike yaratıyor. 
Dün öğlen 
saatlerinde 
Belediye Sergi 
Salonu önünden 
ters yola giren ve 
üzerinde iki

gencin bulunduğu 
plakasız motor 
küçük bir çocuğa 
çarparak kaçtı.
Yanında bulunan 
annesinin feryatları
na kulak aşmadan 
belediye yanından 
ters yol olmasına 
rağmen giderek 
gözden kaybolan 
motorsitletin

plakasız olması 
dikkat çekti. 
Üzerinde bulunan 
iki gençten 
sürücü olanın 
belgesinin olmaması 
nedeniyle kaçtıkları 
tahmin edilirken, 
vatandaşlar olay 
yerine gelen polis 
ekiplerine gençlerin 
ve motorun

eşkalini vermekle 
yetindiler.
Son zamanlarda 
ilçede çok görülen ve 
plakasız olmalarına 
rağmen fazla engel 
olunamayan motor
ların ters yollara 
girerek, insanlara 
zarar vermeleri 
vatandaşların tepki
sine neden oluyor.

Esnafın Melek Ablası emekli oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik esnafının 
yıllardır en büyük 
destekçisi ve 
yardımcısı olan 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası çalışanların
dan Melek Ay 
emekliye ayrıldı. 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası'nda 23 yıldan 
bu yana başarılı 
çalışmaları ile 
sevilen ve esnafın 
"Melek Abla" 
dedikleri Melek Ay 
dün arkadaşlarının 
kendisine düzen
lediği pastalı 
kutlama ile 23 
yıllık çalışmasına 
veda etti.
Odanın en eski 
çalışanı olan ve 
mesai arkadaşları 
tarafından sevilen 
Melek Ay'a yönetim 
kurulunun da 
hazır bulunduğu 
kutlamada 
Oda Başkanı 
İbrahim Talan çiçek 
vererek emekliye 
ayrılmasını kutladı. 
Talan, Melek Ay için 
“Şahsım ve yönetim 
kurulum adına 
kendisine Gemlik

esnafına verdiği 
hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederim.

Kendisi yıllardır 
tüm gücüyle bize 
destek verdi,

emeklilik yaşamında 
mutluluklar diliyo
rum" dedi.
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Evlerde bırakılan ziynet eşyalarına dadanan hırsızlar faaliyetlerini arttırdı.

Hırsızlara davetiye çimiyor Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvufal1933@hotmail.com

-------- X ____ www.ozcanvural.sayfasi.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son günlerde 
yaşanan hırsızlık 
olaylarına bir 
yenisi daha 
eklenirken, 
çalınan yine ziynet 
eşyası oldu. 
Evlerde bırakılan

Küçük Kumla Beldesi’nde başlayan su sıkıntısına BUSKİ el attı.

Kımla’da sn sıMısına çare aranıyor 
Küçük Kumla'da yaz mevsiminde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için 
BUSKİ’nin belde yakınlarında sondaj kuyusu açmasına belde halkı karşı 
çıktı. Kumlahlar yeraltı sularıyla arazilerini suladıklarını, bunun içme suyu 
olarak kullanılması halinde ürünlerinin kuruyacağını iddia etti. Belediye 
Başkanı Eşref Güre ve BUSKİ elemanları halkı iknaya çalışıyor.
Berk ay KARABULUT

Yaz aylarında 
nüfusu 100 
bini aşan ve 
yerli yabancı bir 
çok turistin uğrak 
yeri haline gelen 
Küçük Kumla'da 
sorunlar da artıyor. 
Yaz mevsiminde 
özellikle hafta 
sonlarında sahil 
bölgesinde 
mevcut suyun 
yetmemesinden 
dolayı zaman 
zaman su kesinti
lerinin yaşan
masından 
şikayetler alan 
Küçük Kumla 
Belediyesi, 
şikayetleri 
BUSKİ'ye iletti. 
Konuyla ilgili 
gazetemize 
açıklama yapan 
Küçük Kumla 
Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre; "Geçtiğimiz 
günlerde beldeye 
gelen ve uygun 
yer tespiti için 
araştırma yapan 
Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri, 
Kumla'nın yerli 
halkının yaşadığı 
Kumla Köyü'nün 
yakınındaki futbol 
sahası civarının 
uygun yer 
olduğunu 
belirlediler. 

ziynet eşyaları 
için ev sahiplerinin 
hiçbir önlem 
almayarak gelişigüzel 
muhafaza etmeleri 
hırsızlara yarıyor. 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
yaşanan hırsızlık 
olayında, bir evin

Sondaj çalışmaları 
için bölgeye gelen 
BUSKİ ekipleri 
yerli halktan 
beklemedikleri 
bir tepki aldılar. 
Çiftliklerinde ve 
zeytinliklerinde 
kullandıkları 
suyun, depolar 
için kullanılacağını 
ve arazilerinde 
sulama yapılamaya
cağından korkan 
belde halkı, çalış
maların yapılmasına 
izin vermedi." dedi. 
Bu gelişmelerin 
üzerine yeniden 

giriş kapısının 
kilidini sert bir 
cisimle kıran hırsız 
ya da hırsızlar, içeri 
girerek komedinin 
çekmecesinde 
saklı 1 adet altın 
bilezik, 1 adet çocuk 
bileziği, 2 adet 
çeyrek altın, 1 çift 

bölgeye gelen 
BUSKİ ekipleri, 
arıtma tesislerinin 
yanındaki 
bölgeye sondaj 
yapılıp, kuyuların 
buraya açılmasına 
karar verdi. Fakat 
burada ki suyun 
demir oksitli yani 
tuzlu su (deniz 
suyu) olmasından 
dolayı buradan 
vazgeçildiğini 
belirten Eşref Güre 
yeniden köy içinde
ki futbol sahasına 
yönetildiğini ve 
bölge halkının ikna 

altın küpe, 2 adet 
İncili altın yüzük 
ile 100 İsviçre 
frangını alarak 
kayıplara karıştılar. 
Ev sahibi
D.A.'nın şikayeti 
üzerine polis olayla 
ilgili soruşturmaya 
başladı.

edilmeye çalışıla
cağını ifade etti. 
BUSKİ'ye 
geçmeden önce 
suyun tonuna 
0.20 YKR ödeyen 
yerli halkın, 
bölgede çiftçilik 
yaptığını ve geçim 
kaynağının su ile 
sağlandığını, bu 
halkın yalı halkın
dan su tonajları 
bakımından ayrı 
tutulması konusun
da ki çalışmalara 
karşın BUSKİ ile 
anlaşmaya 
varılamayıp, yerli 
halka da yalı halkı 
gibi suyun tonunun 
2.5 YTL'den satıl
ması yerli halkın 
BUSKİ'ye güveni 
yitirmesine, sebep 
olduğunu belirten 
Başkan Eşref Güre, 
konuşmalarını şu 
şekilde sürdürdü: 
"BUSKİ geçtiğimiz 
günlerde kendi 
içinde bir toplantı 
yaptı ve halkı ikna 
edebilmek için 
bazı fedakarlıklar 
yapmaya 
karar verdi.
BUSKİ futbol 
sahasının yakınına 
kurulacak olan 
su depolarından 
birinin belde 
halka verilmesiyle 
sorunun çözmeyi 
amaçlıyor.”

Takke düştü, kel göründü....
Ekonomiyi Ali Babacan - Kemal Una 

kıtan - Yılmaz (Merkez bankası ) üçlüsü 
yönetiyor.

Son ekonomik çalkantılar bu üçlünün 
yetersiz olduğu, ileriyi göremediklerini 
gösterdi..

Bu nedenle hem içte, hem dışta bir gü 
ven bunalımı doğdu..

Bugün hemen hemen bütün ekono
mist ler üretime değil, düşük kur - yük
sek faize sırtını dayayan bir ekonominin 
çıkmaz yol olduğunu söylüyorlar, yazıy
orlar... (Ben ekonomiden anlamam, onlar 
söylüyorlar. )

Ama, bizim üçlü ısrarla bu yolda gidi 
yormuş.

Çünkü IMF istiyormuş..
Böyle giderse 2001 yılından beri 

büyük sıkıntılara katlanan yoksul halk 
kesimleri ne yazık olacak .

Benzine son altı ayda 15 defa zam 
yapıl dı..

Dünyanın en pahalı benzinini Türk 
halkı kullanıyor.

Hem de ortalama geliri 5000 doların al 
tında olduğu halde...

Başbakan Erdoğan, kürsülerden bağın 
yordu; “ Zam yok”

Ne oldu?.... Her şeye zam yapılmaya 
başıadı...

Ekmek, benzin, elektrik, doğal gaz 
vs...

Ekonomideki tılsım bozuldu .ayaklar 
di be vurmaya başladı..

İşler iktidarda ki parti için kötü gitm
eye başlayınca, parti lideri çok zaman bu 
Baş bakandır, kendini Cumhurbaşkanı 
yapıp işin içinden sıyrılmaya, ayni 
zamanda ün kazanıp tarihe geçmeye 
bakar..

Misal mi, işte yakınımız da Turgut 
Özal...

Erdoğan’ın söylemlerinden belli ki bu 
Başbakanda böyle olsun istiyor..

Ancak, Türkiye’nin büyük çoğunluğu 
Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkmasını kesin
likle istemiyor.’..

Türkiye ayni çelişkiyi Turgut Özal ola 
yında da yaşamış, tatsızlıklar yaşanmış, 
halk Özal’a hakarete varan tepkiler 
göstermişti..

Düşünürseniz Erdoğan Cumhur 
başkanlığı konusunda Özal’dan daha 
fazla olumsuzluklar taşıyan bir kimse...

Çankaya’ya çıkacak bir Erdoğan’ın 
yaşam tarzı ve dünya görüşü rejim 
açısından, laik Türk Cumhuriyetini temsil 
açısından toplumun büyük kesimi 
tarafından sakıncalı bulunuyor..

Bu gerçekleri kimse yok sayamaz....
Erdoğan’da bunu biliyor, diyor ki 

“Cum hurbaşkanı makamına çıkan 
üzerindeki for mayı çıkarmak zorunda”

(1950 lerde Celal Bayar tarafsız olama 
mış, DP. işaretli bastonla gezerdi)

İnsan üzerinde ki formayı çıkarır, belki 
hanımı da başını açabilir, bunlar olma 
yacak şeyler değil..

Ama, kafanın içindekileri değiştirmek 
na sil olacak?

Görülüyor ki AKP kendinden öncekiler 
gibi yine EKONOMİ bitirecek..

mailto:ozcanvufal1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Chf Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık, ilçe yönetimi ile birlikte SivaslIlar Derneği ile Balıkçılar Derneği’ni ziyaret etti.

“İktidar olacağımıza yürekten inanıyorum”
Gemlik'te sohbet 
gezileri yapan CHP 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık, . 
ziyarette bulunduğu 
SivaslIlar Derneği ile 
Balıkçılar Derneği'nde 
yaptığı konuşmalarda 
CHP'nin önümüzdeki 
seçimlerde iktidara 
geleceğine inandığını 
söyledi. Meclisin tatil 
olması nedeniyle 
ilçelerdeki gezilerini 
sürdüren Küçükaşık, 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek ile yönetim 
kurulu üyeleriyle de 
buluşarak bir 
süre sohbet etti. 
Daha sonra Gemlik 
SivaslIlar Derneği'ne 
gelen Küçükaşık, 
burada Dernek 
Başkanı İsbir Özgür 
ve vatandaşlarla 
sohbetler yaptı. 
Dernekte bulunan 
vatandaşların gele 
cek seçimlerde 
düşüncelerini soran 
Küçükaşık, onların 
görüşlerini de aldı. 
Sohbet sırasında 

ÜSTAFA ÖZALP EMLAK W

BURSA HAKİMİYET
VE KENT GAZETELERİNE
İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM

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 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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak Nc:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kıımla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

vatandaşların önce
likli olarak ekmek, 
iş ve aş peşinde 
koştuklarını yani 
ülkenin ekonomik 
yapısıyla ilgilendik
lerini belirtmeleri 
üzerine Küçükaşık, 
Türkiye’nin sorun
larını çözecek tek 
partinin CHP ola
cağını söyledi. 
Geçmiş dönemlerde 
CHP'nin vatandaşın 
beklentilerine cevap 
veremediği için 
AKP’ye yönelmeler 
olduğunun söylen 
meşine cevap veren 
Küçükaşık, 
"Partimizin kapıları 
herkese açıktır, CHP 
yepyeni bir parti 
olarak seçimlere katı 
lacak, şimdiye kadar 
iktidar olmadığımız 
için insanlarımız 
tereddüt edebilir 
ancak sandık başına 
gitmeyen seçmenin 
bizi eleştirmesine 
razı olamam, sĞçimde 
sandık başına 
giderseniz bitmekte 
olan AKP'yi tamamen 
bitiririz" dedi.

Bursa siyasetinde 
partiyi sürükleyecek 
ve abilik yapacak bir 
siyasetçinin yıllardır 
özlemini çektiklerini 
belirterek önümüzde
ki seçimlerde Bursa* 
da en az 6 Milletvekili 
çıkaracaklarını iddia 
etti. CHP Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık 
ile ilçe yönetimi daha 
sonra Balıkçılar 
Derneğini ziyaret 
ederek, Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Dalarel ve balıkçı 
esnafı ile sohbet ettİC-* 
Balık sezonunun 
açılmasına az bir 
zaman kala Körfez de 
görülen Amonyak 
tehlikesine dikkat 
çeken balıkçılar, 
yeni spzona korkulu 
gireceklerini söyleye 
rek ilgililerden yardım 
istediler. Balıkçılar 
Derneği’n de bir süre 
sohbet eden Mehmet 
Küçük aşık ile ilçe 
yönetimi daha sonra 
Şahinyur du Köyü’ne 
giderek vatandaşlarla 
sohbet etme imkanı 
buldular.

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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:5132474 Fax:5141021

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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Bülent Ecevit için 
'Geçmiş olsun1 
defteri açıldı

SP’den Filistin velübnaıT 
için yat dun kermesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

DSP Genel 
Başkanhğı’nın 
talimatıyla ve 
II Yönetiminin 
bilgisinde Bülent 
Ecevit için 
geçmiş olsun 
defteri açıldı.
3 gün sürecek olan 
stantda Bülent 
Ecevit'i seven 
hayranları ile 
partililer açılan 
deftere sağlık 
dileklerini ve 
düşüncelerini 
yazabilecekler. 
Halen GATA'da 
yatan ve sağlığında 
olumlu gelişmeler 
yaşanan Bülent 
Ecevit için açılan 
geçmiş olsun defteri 
için İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz ile 
yönetim kurulu 
üyeleri dün 
Asil Han İş 
Merkezi önünde 
açtıkları stantda 
vatandaşların 
defteri 
imzalamalarına 
yardımcı oldular. 
Bugün Festival

alanında 
açık kalacak olan 
stant, yarın 
Bahkpazarı

kahveler önünde de 
vatandaşların 
dileklerine
açılacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Gemlik Kadın 
Komisyonu tarafın
dan düzenlenen 
Filistin ve 
Lübnan'da yaşayan
lar için yardım 
kermesi yaptı. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda açılan 
gıda ve giysi 
kermesine katılan 
Saadet Partisi İl 
Başkanı Hilmi Tanış, 
yaptığı konuşmada 
vahşetin tek 
sörumlu olan 
İsrail'e ve ona 
destek veren 
ülkelere tepki 
gösterdi.
İlçe Başkam 
Recep Aygün ile 
Kadın Komisyonu 
Başkanı İnci 
Özsabuncu'nun da 
katıldığı kermes 
açılışında, İsrail'i 
yaptığı vahşet ve 
katliamlarıyla 
insanlık suçu 
işleyen ülke olarak 
suçlayan Hilmi Tanış, 
"Hiçbir mantıklı 
gerekçe göster
meyen İsrail'in 
Lübnan'ı işgal 
edip talan etmesine 
göz yuman

sorumlular arasında 
bugünkü AKP 
hükümeti de yer 
alıyor. BM dahil 
hiçbir ülke bu 
vahşete dur 
diyemedi, etkisiz 
kaldı. İstikrar gücü 
deniliyor bu güç 
aslında İsrail'e 
gerekli, çünkü baskı 
ve zulüm yapar. 
İsrail'dir.

İsrail'in girdiği 
topraklardan 
acele olarak 
kendi sınırlarına 
çıkartılması 
gerekiyor" dedi. 
İsrail'in Filistin ve 
Lübnan'da 
yaptığı vahşetin 
resimlerinin de 
sergilendiği kermes 
vatandaşların 
büyük ilgisini çekti.

'Gemlik Körfez' internetle ww.gemlikkorfezgazetesi.com
■■■ günlük siyasi gazete ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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locce Milli Takımı'ndan Başkan Sahin'e ziyaret Internet hesabındaki vurguna 5 gözaltı
Bocce Bayan Milli 
Takımı, İsviçre’nin 
Martini şehrinde 
düzenlenecek olan 
Bocce-Petang 5. 
Avrupa Şampiyonası 
öncesinde kendile 
rine verdiği destek
ten dolayı Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i ziyaret etti., 
Avrupa Şampiyona 
sı’na ilk kez katılacak 
olan Bocce Milli 
Takımı’nın sporcuları, 
antrenör Adem Yakıcı 
ve Bocce Bursa İl 
Temsilcisi Fatih 
Varoğlu ile Heykel 
Tarihi Bina’da ziyaret 
ettikleri Başkan 
Şahin’e kendilerine 
sağladığı imkan ve 
verdiği destekten 
ötürü teşekkür etti. 
Türkiye Bocce Bayan. 
Milli Takımı’nın en 
genç sporcusu Gam 
ze Başaran, Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
Bocce sahası yapa 
rak, bu sporun Türki 
ye’deki gelişimine 
katkıda bulunduğunu 
söyledi. Başaran, 
Bocce sporu hakkın
da Başkan Şahin’e 
bilgi de verdi.
Bocce Milli Takımı 
Antrenörü Adem

Yakıcı da, Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
sağladığı imkanlar
dan dolayı Avrupa 
Şampiyonası 
hazırlıklarını 
Bursa’da gerçek
leştirdiklerini belirtti. 
18-20 Ağustos tarih
lerinde İsviçre’nin 
Martini şehrinde 
düzenlenecek Bocce- 
Petang 5. Avrupa 
Şampiyonası’na 4 
sporcu, bir spor 
psikologu ve bir 
antrenör eşliğinde 
katılacaklarını 
bildiren Yakıncı, 
bocce sporunun 
dünyada 68 ülkede 
bir milyondan fazla 
lisanslı ve bir o kadar 
da lisansız olarak 
oynayan bir oyun 
olduğunu belirterek, 
"Bocce sporu ilk 

olarak 1958 yılında 
Fransa’da ilk resmi 
federasyonunun 
kurulduğunu 
Türkiye’de ise Bursa, 
İstanbul, Ankara, 
Kocaeli, Sakarya ve 
Samsun ve Antalya 
gibi şehirler başta 
olmak üzere toplam 
14 ilde çalışmalar 
başladı. Türkiye 
Bocce Bowling Dart 
Federasyon u ’n un 
kuruluşu da daha 
çok yeni. Amacımız 
bu yeni sporu her 
kese tanıtmak ve 
sevdirmek” diye 
konuştu.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin de, Türkiye 
Bocce Bayan Milli 
Takımı’na Avrupa 
Şampiyonasında 
başarılar diledi.

Bursa’da çalıştığı 
şirketin internet 
hesaplarından sahte 
belgelerle, çalışan 
4 kişinin ve kendi 
hesabına 2,5 milyon 
YTL aktardığı öne 
sürülen muhasebeci 
ve çalışanlar 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Organize Suç ve 
Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
bir ihbarı değer
lendiren mali büro 
ekipleri, özel bir şir
kette muhasebe 
müdürü olarak 
çalışan Kadir P.'yi(40) 
gözaltına aldı. 
Şahsın, çalıştığı şir
kete ait hesaplardan 
havale yapabilmek 
için, şirket sahibi 
adına sahte 
yetki belgeleri 
düzenleyerek 
bankaya faksladığı 
öğrenildi. İnternet 
yolu ile yaptığı 
havalelerle 
şirketin 2 yıl 
içerisinde 2.5 
milyon YTL'sini zim
metine geçirdiği 
iddia edilen Kadir 
P.'nin 94 bin 
YTL'yi şirket 
çalışanları,

O.A. (43) Ş.A (40) 
T.B. (48) E.K. (22) 
adına havale 
yaptığı tespit edildi. 
Gözaltına alınan 
işçilerin, "Biz bu 
paraları borç olarak 
aldık" dediği 
belirtildi.
Paranın büyük 
kısmını kendi hesabı
na havale eden 
Kadir P.'nin ise 
"Şirket beni buna 
zorladı" dediği

öğrenildi. Holdinge 
bağlı 6 şirketin 
muhasebe müdür
lüğünü de yapan 
Kadir P. ""Sahte 
belge düzenlemek 
suretiyle internet 
üzerinden nitelikli 
dolandırıcılık" 
suçundan diğer 
şüpheliler ise 
bu suça iştirak 
iddiasıyla 
mahkemeye 
sevk edildi.

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

isliklal Cad. Bora M. «M Aralığı No: İS GEMLİK îel: (0 224| 513 it 8 Faı; 10.224) 513 İS 55
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Gençlik Kampı’nda final heyecanı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin duru
mu iyi olmayan 
ailelerin çocuklarına 
hem kentlilik bilinci 
kazandırmak, hem de 
öğrenerek tatil yaptır
mak amacıyla düzen
lediği Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı’nın bu yilki 
sezonu 18 Ağustos 
Cuma günü Gece 
Yolcuları Grubu’nun 
konseri ile sona 
eriyor.
Büyükşehir Belediye 
si’nin BURFAŞ’ın 
organizasyonunda bu 
yıl 6’sını düzenlediği 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’na 

katılan öğrencileri 
final heyecanı sardı. 
10 günlük kampları 
cuma günü sona ere
cek olan 4 dönem 
kent gönüllüsü 
öğrenciler, aile özlemi 
nin bitmesinin mutlu
luğu ile yeni kurduk
ları arkadaşlarından 
ayrılacak olmanın 
hüznünü bir arada 
yaşıyorlar.
15 bin genç kent 
gönüllüsü oldu 
BURFAŞ Genel 
Müdürü Abdurrah 
man Tığ, kamptan bu 
yıl bin 600, bugüne 
kadar ise 15 bin 
gencin faydalandığını 
belirterek. “Gençler, 

öğrendiklerinin, kur
dukları arkadaşlık
larının ve bir eğitim- 
öğretim yılının 
yorgunluğunu 
atmanın ötesinde 
hepsi birer Bursa 
gönüllüsü oldu. 
Büyükşehir Belediye 
si, bir taraftan 
Kentlilik Bilinci 
Projesi ile topluma 
kentlilik bilinci 
sağlarken, diğer 
taraftan bu organiza
syonla yeni nesle 
Bursa sevgisi ve 
bilinci aşılıyor” dedi. 
Yüzlerce genç ilk kez 
Uludağ’ı gördü 
Kamp yapan öğren
cilere *kentlilik bilinci 
dışında Türkçe dil 
sevgisi, ilk yardım, 
hayat kurtarma, aile 
içi iletişim, tiyatro, 
müzik, model uçak ve 
izcilik gibi dersler 
verildiğini anlatan 
Tığ, “Kampa katılan 
öğrencilerin büyük 
kısmı Bursa’nın 
birçok tarihi ve turis
tik yerlerini bilmiyor
du. Hatta öğrencilerin 
çoğunluğu Uludağ’a 
hiç gitmemişler.

Gençlik kampı 
sayesinde binlerce 
öğrencimiz, Bursa 
kültür gezesi ile 
kentin tüm tarihi, tur
istik ve doğal yerleri
ni rehberler eşliğinde 
görme imkanı buldu. 
Bursa’nın dışında 
Çanakkale gezisi ile 
de öğrencilerimiz, 
kurtuluş destanımızı 
yerinde gezerek 
öğrendiler. Her 
dönem seçmeli ders 
olarak konulan model 
uçak dersinde kent 
gönüllüsü gençler, 
model uçaklarını 
uygulamalı olarak 
yaparak gelecekte 
önemli bir işlevi olan 
Türk Hava Kurumu 
onaylı “Model Uçakçı 
SertifikasT’na da 
sahip oldular.” diye 
konuştu. Kampın 
gençlerin vatan ve 
millet sevgisini, 
ailenin önemini, 
paylaşmayı ve yeni 
teknolojik bilgileri 
öğrenmelerine de 
vesile olduğunun 
altını çizen Tığ, etkin
likler kapsamında 
öğrencilerin bilim,

sanat, kültür ve iş 
dünyasının tanınmış 
isimleri ile de bir 
araya geldiklerini, 
onların tecrü
belerinden istifade 
ettiklerini de söyledi. 
Final gecesi 
18 Ağustos’ta 
BURFAŞ Genel 
Müdürü Tığ, 2006 
yılının büyük finalinin 
18 Ağustos Cuma 

günü Kültürpark Açık 
Hava Tiyatrosu’nda 
Gece Yolcuları 
Grubu’nun da sahne 
alacağı konserle sona 
ereceğini belirtirken, 
kent gönüllüsü 
gençlerin aileleriyle 
birlikte katılacakları 
gece de kampta 
öğrendiklerini de 
sergileyeceklerini 
sözlerine ekledi.

527 $ + K.D.V. 
bakiyeni fiyolhrlo

t—> r—r—1■ /\ ■ e HczzızıAL. N0W0X 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

775 S + K.D.V.
[ btyloyM ffyotlorlo

HERKESE

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ www.firmaniz.com

isim@firmamz.com

AL 3600 DM
DVD OYNATICI

REGAL 37EKRAN

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
HAIIIAII nîl Al A lif 1 R Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

t ADSL ABONELİK PAKETİ 
Hem ADSLimNMl tende

- ADSlaboeeHInrindi

HEDİYE!

http://www.firmaniz.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikweb.com
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Elektrikte ‘aydınlatma’ zammı
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 
genel aydınlatma har
camalarını abonelerin 
faturalarına yansıt
maya hazırlanıyor. Bu 
çerçevede hazırlanan 
yasa taslağına göre, 
konut abonelerinden 
2 YTL, sanayi 
abonelerinden ise 5 
YTL aylık sabit genel 
aydınlatma ücreti alın
ması öngörülüyor. 
Bu da elektriğe 
"aydınlatma" zammı 
anlamına geliyor. 
Enerji Bakanlığı yet 
kilileri, Türkiye 
Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketinin 
(TEDAŞ) alacaklarının 
önemli bir bölümünün 
genel aydınlatmadan 
kaynaklanan belediye 
borcu olduğunu belir
tirken, bu sorunun 
çözümü için Meclis 
açılır açılmaz Ekim 
ayında TEDAŞ'ın bu 
yöndeki alacaklarının 
tahsiline ilişkin bir 
yasal düzenleme 
çalışması içinde 
bulunduklarını 
bildirdiler.
Edinilen bilgiye göre, 
enerji KIT'leri arasın
daki nakit akışını 
sağlamada zorlanıl

masının ana sebebi 
TEDAŞ'ın abonelerden 
alacaklarını tahsil 
edememesi belirtiliyor. 
Yasal düzenleme 
çalışmasında, 
"Belediye Tüketim 
Vergisinin" de 
TEDAŞ'ta kalmasına 
dair bir madde 
öngörülüyor. Halen 
elektrik tüketim fatu
raları düzenlenirken 
sanayi abonelerinden 
yüzde 1, diğer abone 
lerden de yüzde 5 
oranında Belediye 
Tüketim Vergisi alını 
yor. Yapılacak düzen
leme ile abonelerden 
alınan bu paranın da 
belediyelere değil 
doğrudan TEDAŞ'ta 
kalması planlanıyor. 
Bunun TEDAŞ'ta 
kalması Elektrik Üre
tim ve İletim AŞ'ye 
(EÜAŞ) bir nakit akışı 
sağlayacağı belirtili 
yor. Bu arada Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) 
tarafından geçen 

cumartesi günü Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe giren, 
elektrik piyasasında 
tarifeler yönet
meliğinde yapılan 
değişiklik de elektriğe 
dolaylı zam yolunu 
açıyor. Yönetmelik 
değişikliği, iletim sis
temi kullanım fiyatı ile 
iletim sistemi işletim 
fiyatına ilişkin tutar
ların yanında, piyasa 
işletim ücretine 
ilişkin tutarların da 
tüketicilerden tahsil 
edilebilmesine 
olanak sağlıyor. 
Bu arada, Türkiye'nin 
batısındaki 13 ilde 
elektriklerin kesildiği 
1 Temmuz 2006 tari
hinden bu yana gün
demden düşmeyen 
serbest elektrik üreti
cilerinin maliyet soru
nun çözümü için 
çalışmaların sürdüğü 
belirtiliyor. Bu çerçe 
vede, elektrik üreti 
mine ek maliyet geti 
ren ÖTV (bin metre 
küp başına 21 YTL 
alınıyor) sıfırlama 
çalışmalarının sür 
dürüldüğü belirtiliyor. 
ÖTV, Mâliyeye yıllık 
yaklaşık 150-200 mil 
yon YTL gelir sağlıyor.

Açıktan 240 bin başvuru
Orta Öğretim 
Kurumlan Sınavı 
(OKS) 1. yerleştirme 
sonucunda açık kalan 
73 bin 246 kontenjan 
için 2. yerleştirmede 
240 bin 791 kişi 
başvurdu.
13 Ağustos Pazar 
günü sona eren OKS 
2. yerleştirme başvu
ruları, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın internet 
sayfasında yayınlandı. 
Buna göre, 2. yer
leştirme için 592 bin 
876 adaydan 240 bin 
791 kişi başvuruda 
bulundu. 2. yer-' 
leştirme başvuruların
da daha önceki tercih
lerine bağlı kalmak
sızın en fazla 8 yeni '

2. ön kayıt taban 
puanları açıklandı
Özel Okullar Sınav 
Yürütme Kurulu 
Başkanlığı, sınavla 
öğrenci alan özel 
okulların dün 
başlayan ve 17 
Ağustos tarihine 
kadar devam 
edecek 2. ön kayıt 
döneminde uygulaya

tercih hakkı olan 
adaylar, açık konten
jan ilan edilen 2 bin 
989 okulu, 1 milyon 
288 bin 221 kez tercih 
etti. Böylece, boş 
kontenjanı bulunan 
okulların tamamı 
tercih edildiği için 2. 
yerleştirme başvuru
larında tercih edilme 
oranı, "yüzde 100" 
olarak gerçekleşti.

cakları taban puan
larını açıkladı.
Kurul Başkanı 
Nurullah Dal 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre,2. ön kayıt 
dönemi taban puan
ları, boş kontenjanlar 
ve okullar şöyle:

Başvurularda, 
en çok tercih 
edilen okul,.
5 bin 33 ile İstanbul 
Vali Muammer Güler 
Anadolu Öğretmen 
Lisesi oldu. 2. yer
leştirme için başvuran 
240 bin 791 adayın, 
tercihine göre hangi 
okula yerleştirildiği 
20 Ağustosta ilan 
edilecek.

Alman Lisesi 715.015 119 
Amerikan Robert Lisesi

(E) 738.000 6
İtalyan Lisesi 640.018 75
Galileo Galilei İtalyan Lisesi

600.011 46
Nötre Dame de Sion Fransız 
Lisesi 635.033 110
Üsküdar Amerikan Lisesi (K)

715.015 39
Üsküdar Amerikan Lisesi (E) 

717.010 43
İzmir Amerikan Koleji

600.011 67

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Ağustos sonuna kader
1 €uro = L80 YTL olarak sabitledikL»

444 2 288
Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Akasya Apt. No : 11 Sırameşeler - BURSA 
www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Peşin 4 f| vade 
fiyatına I U veya farklı taksit
Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

Tûrtoye'nin SOpermarkalar'ından orvyız.

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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İHALE İLANI
Özel Amaçlı Ekstrude Köpek Yemi SATIN ALINACAKTIR

MSB. İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI - BURSA
5 Kim. özel Amaçlı Ekstrude Köpek yemi Alımı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ihale Kayıt No ; 2006 Z106094
1. İdarenin
a) Adresi : MSB. iç Tedarik Bölge Başkanlığı Dikkaldırım Cad.16070 BURSA
b) Telefon-faks no : 224 232 21 50 - 224 233 06 43
c) Elektronik Posta (adresi) varsa :
2. ihale Konusu malın

“Enflasyon farkını 
ödeyeceğiz”

a) Niteliği Türü Ve miktarı : 1-özel Amaçlı Ekstrude Yavru Süt Köpek Yemi (Toz) 1.000 Kg.

b) Teslim Yeri(leri)
c) Teslim Tarihi

3. ihalenin

2-özel Amaçlı Ekstrude Yavru Köpek Yemi (Pelet Tip) 12.000 Kg
3-Özel Amaçlı Ekstrude Genç Köpek Yemi (Pelet Tip) 18.000 Kg.
4-Özel Amaçlı Ekstrude Erişkin Köpek Yemi (Pelet Tip) 28.000 Kg
5-Özel Amaçlı Ekstrude Çalışan Köpek Yemi (Pelet Tip)50.000 Kg.

: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı -GEMLİK
: Sözleşmenin tebliğini müteakip şartnamede belirtilen taksitlere 
ait ayların 1 nci gününden başlamak üzere10(on) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : MSB BURSA iç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu İhale Komisyon
Başkanlığı ihale Salonu

b) Tarihi - Saati : 11.09.2006 - 10.oo
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmsinde uygulanack 

kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek

tronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
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 alın
mış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi
NİSAN 2005 Tarih ve KKKTEKŞ-Y-927 D, EKİM 2005 KKKTEKŞ-Y-927 D/EK-1’de belirtilen ilgili 

bakanlıktan alınan TİP-1, TİP -2, TİP-3, TİP-4 ve TİP-5 yemlerin (Ayrı ayrı veya tamamı) üretim 
iznini gösteren belge veya ithal edildiğinde ithalat izin belgesi, ihale komisyonuna sunulacak
tır. (Üretim izin belgesinden ihale konusu ürünün adı aranacaktır) (iş ortaklığında, ortaklık 
oranına bakılmaksızın en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir)

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 alımıri/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanı MSB. İç Tedarik Bölge Başkanlığı İlan Memurluğu BURSA adresinde 

görülebilir ve 20 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 11.09.2006 tarihi ve saat 10.oo a kadar MSB BURSA İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 
Nolu İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar
da geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar :
Tüzel kişiliklerde şirketi temsile yetkili kişi/kişiler ve şirketin % 50 sinden fazla paya sahip 

ortak/ortaklar T.C. Kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını ihale komisyon başkanlığına 
sunucaklardır. B - 3824

Dr. Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG)

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

başlamıştır.
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt. 
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK
Tel : (0.224) 513 44 92

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

Memurların merakla 
beklediği toplu 
görüşmelere ilişkin 
süreç başladı. 
Görüşmeleri 
hükümet adına 
yürütecek Kamu 
İşveren Kurulu ile 
sendika temsilcileri 
Başbakanlık 
Yeni Bina'da dün 
masaya oturdu. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
toplantı öncesi 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
hükümet olarak 
toplu görüşme 
masasına, oluşan 
enflasyon farkını 
memurlara öde
menin kararlılığıyla 
oturduklarını 
söyledi.
Şahin, bu yıl toplu 
görüşmelerin 
5'incisinin 
yapıldığını ifade 
ederek, daha önceki 
görüşmeler içinde 
yalnızca geçen yıl, 
bir konfederas 
yonunun bazı mad
delere şerh koyması
na rağmen muta
bakat zaptı imzala 
nabildiğini kaydetti. 
Bu yıl da masadan 
mutabakat zaptı 
imzalanmış olarak 
kalkılmasını umduğu 
nu belirten Şahin, 
konfederasyon 
başkanlarının da 
aynı düşüncede 
olduklarına inandı 
ğım dile getirdi. 
Kamu çalışanlarının 
devletin görünen 
yüzü, devletin 
ışıeyen çarklarının 
en önemli dişlileri 
olduğunu söyleyen 
Şahin, kamu 
çalışanlarının 
yaşam koşullarını, 
iyileştirmeyi 
hükümet olarak 
hedeflediklerini 
kaydetti.
KESKİN TEPKİSİ 
KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul 
ise Toplu görüşme 
lere katılacak

heyetteki üye 
sayısının "tek taraflı" 
olarak belirlenmesini 
pro testo ederek, 
görüş melerin 
başlangıcına KESK 
heyetiyle 
birlikte katılmadı. 
Tombul, "KESK, 
bugüne kadar 
olduğu gibi bundan 
sonra da hükümetin 
beklediği olgunluğu 
göstermek değil, 
kamu emekçilerinin 
beklediği kararlılığı, 
mücadele azmini 
göstermek üzere 
alanlarda bulunacak. 
Bu görüşmeden 
henüz çekilmedik" 
diye konuştu.
"UZLAŞMAK İÇİN 
GİDİYORUZ" 
Görüşmelere başlan
madan önce, Türkiye 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircân 
Akyıldız ve Türkiye 
Kamu-Sen'e bağlı 
sendikaların genel 
başkanları, Abdi . 
İpekçi Parkı'nda 
"Türkiye Kamu-Sen 
Toplu Sözleşme 
Takip Çadın"mn 
açılışını yaptılar. 
Toplu görüşmelere, 
"masada uzlaşmak 
için gittiklerini" 
belirten Akyıldız, 
kamu çalışanlarının 
yıllardır biriken 
sorunlarının çözümü 
için siyasi iradeden 
kararlılık bekledik
lerini söyledi.
MEMUR-SEN'İN 
İSTEMİ 
Memur-Sen'jn 
görüşmeleri takip 
etmek amacıyla kur
duğu "Tupıu 
görüşme Standı" 
açıldı. Sıhhiye 
köprüsünün.altında 
açılan stand 
önünde toplanan ve 
ellerinde 
"Memuruz haklıyız 
kazanacağız" ve 
"Memur sandıkta 
hesap soracak" 
dövizleri bulunan 
sendika üyesi bir 
grup, çeşitli slogan
lar attılar.
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Bakan Akdağ, uzman hekimlerin 
kamuda tam gün çalışmasını istedi
Sağlık Bakanı Prof. 
Dr. Recep Akdağ, 
uzman hekimlerin 
kamuda tam gün 
çalışmalarını iste 
yerek, "Uzman 
hekimlerimiz 
muayenehanelerinde 
vatandaşlardan 
kazanmak yerine 
kamuda tam gün 
çalışsınlar, bunu 
teşvik edelim. 
Onlara devlet olarak 
gerekli ödemeyi 
yapalım" dedi.
Bakan Akdağ, Bursa 
gezisinden dönüşte 
megöl llçesi'nde eşi 
Şeyma Akdağ ve 10 
aylık kızı Remziye ile 
birlikte kahvaltı yaptı. 
Bursa'da yaptığı gezi 
ve incelemeleri 
değerlendiren 
Akdağ, arsa temin 
edilmesi durumunda 
İnegöl'e hastane 
sözü verdi.
Bakan Akdağ, 
vatandaşların sagıık 
ocağından ve has
tanelerden hizmet 
alırken kendilerini 
başka adrese 
gitmek zorunda 
hissetmemesi 
gerektiğini belirterek, 
"Uzman hekimlerimiz 
muayenelerinde 
vatandaşlarımızdan 
kazanmak yerine - 
tam zamanlı olarak

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

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

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

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

çalışsınlar, onlara 
devlet olarak gereken 
ödemeyi yapalım. 
Hal böyle olunca, 
vatandaşlarımızın 
başka adres aramaya 
ihtiyacı kalmayacak

tır. Ayrıca vatan
daşlarımız bu konuda 
herhangi bir zorlama 
ile karşılaşırlarsa, il 
ve ilçe sağlık yöneti
cilerine, kaymakamlık 
ya da valiliğe 
başvursunlar" dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde yaptığı 
inceleme sırasında 
maı'ıyenın yayınladığı 
bir tebliğ gereği yeni 
şevkler istendiğinde 
bazı tetkikler için 
hastaların dışarıya 
gönderildiğimi ve 
para istendiğini 
öğrendiğini anlatan 
Bakan Akdağ, 
bunun mutlaka bir 
yanlış anlaşılmadan 
kaynaklandığını, 
böyle bir uygula

manın yasal 
olmadığını bildirdi. 
Kahvaltılı toplantıda 
konuşan AK 
Parti Bursa 
Milletvekili 
Sedat Kızılcıkh 
ise İnegöl'de 
250 yataklı hastane 
olmasına rağmen 
kardiyoloji ve 
beyin cerrahı 
bulunmadığını 
söyledi.
Hastane talebi 
üzerine ise 
Bakan Akdağ, 
"İnegöl'ün önemli , 
bir merkez 
olduğuna inanıyoruz. 
Sorunsuz, zemini 
sağlam ve büyük bir 
arsa tahsis edilmesi 
halinde İnegöl'e ikin
ci bir hastane yap
maya hazırız. Artık 
küçük arsalar 
üzerinde yatırım yap
mayı uygun bulmuy
oruz. Bunu sakıncalı 
buluyoruz" diye 
konuştu.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

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

Şırnak'a 451 öğretmen atanacak

Şırnak'a, 2006-2007 
eğitim öğretim 
yılında 451 öğret
menin atanacağı 
bildirildi.
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
ilde öğretmen 
açığının fazla olduğu, 
tayin ve özür duru
mundan giden ve 

gelen öğretmen 
sayısının hiçbir 
zaman belli 
olmadığı, ancak yeni 
atamalarda kente 
451 öğretmeninin 
geleceği belirtildi-.
"il genelinde bin 338 
öğretmen açığı 
olup, atanacak 
öğretmenlerin yarısı 
kadar daha atanırsa, 
açığımız ciddi 
manada giderilecek
tir” diyen Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Abdurrahman 
Kadırhan, konuyla 
ilgili yaptığı açıklama
da, "Okulların kapan
masıyla birlikte 
390 öğretmen 
Şırnak'tan ayrılmış 
olup, bu zaman 
çerçevesinde 
138 öğretmen 

■■ GÜNLÜK SPASI GAZETE ■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

kente gelmiştir. 
Şırnak toplam norm 
kadro sayısı - 
4 bin 46 iken, 
mevcutta 2 bin 708 
öğretmen bulunmak
tadır. Norm kadro 
üzerinde bin 338 
öğretmen açığı 
bulunmaktadır.
Türkiye genelinde 
atanacak olan 
17 bin öğretmen 
içerisinde asil 
kadro olarak 63, 
açıktan atama 2 ve 
sözleşmeli 
öğretmen olarak da 
386 öğretmen Şırnak 
bölgesine verilmiştir. 
Verilen toplam 451 
öğretmenin gelme
siyle birlikte kentte 
887 öğretmen açığı 
bulunuyor" dedi.

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr
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Sıçalı hara, ruh sağlığım bozuyor
Van Devlet Hastanesi 
Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Psikiyatr Dr. Ozan 
Pazvantoğlu, sıcak 
havanın kişilerin 
öfkelerini denetleye- 
meyerek cinayet 
ve trafik kazası 
gibi olayların yaşan
masına neden 
olduğunu söyledi. 
Açıklamalarda 
bulunan Ozan 
Pazvantoğlu, insan
ların, sıcak havalar
da psikolojik sorun
larla karşı karşıya 
kalabileceğini bildir
di. Yaz sıcaklarının 
kişilerde ani 
tepkilere yol 
açtığını ifade eden 
Pazvantoğlu, insan 
psikolojisinin sıcak 
havadan hoşlan
madığını kaydetti. 
Sıcak hava nedeniyle 
kişilerin öfkelerini 
denetleyemeyerek, 
cinayet ve trafik 
kazası gibi olayların 
yaşanmasına neden 
olduğunu aktartan 
Pazvantoğlu, "Sıcak 
hava, kişilerde aşırı 
halsizlik, nefes dar
lığı ve çabuk sinir
lenme gibi sorun
ların yanı sıra, öfke, 
karamsarlık, bıkkın
lık ve isteksizliğinde 
yaşanmasına yol 
açıyor. Kişinin 
öfkesini denetleye- 
memesine de neden 
olan sıcak havaların 
beraberinde getirdiği 
ruhi bunalım, özelik
le kalabalık kurum-

larda daha sık 
baş gösterir. 
Bu da çalışma 
hayatını olumsuz 
etkileyerek, verimin 
düşmesine neden 
olur. Sıcak havalarda 
daha hoşgörüsüz 
olup sabırsız 
davranabiliyoruz. 
Zaman zaman 
sıcak havanın 
getirdiği sıkıntılar
dan depresyona 
girenler bile oluyor. 
Son günlerde yurt 
genelinde hava 
sıcaklığının 
mevsim normal
lerinin üstünde 
seyretmesiyle, 
bu tür 
problemlerle daha 
sık karşılaşır olduk. 
Bu problemleri 
asgari düzeye 
indirmek için özelikle 
kaybedilen tuz ve 
suyun geri kazanıl
ması, serin ortam
ların tercih edilmesi 
ve olaylar karşısında 
daha soğukkanlı 
olup sabırlı davranıl- 
ması gerekir" 
diye konuştu.

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1,’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

16 Ağustos 2006 Çarşamba 
GEMİÇ ECZANESİ 

İstiklal Cad. GEMLİK

KÜLTÜR
DERSANELERİ kültür koleji

İhsaniye (OKS): 249 79 79 • Sarılaş (OKS): 223 15 15
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713i 53 51

Gemlik (OKS): 514 0010 Bursa (ÖSS): 224 95 95 Gemlik (OSS) 512 34 34
—- İnegöl (ö^):Tfi 05 051 Bursa Küftür Koleji:267 00 72

GEMÜK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■M

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 34 SAYI : 2520 

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

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... 
(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
MoJeRN VE ESTETİk TASARIMI, EN küçük AyRINTISINEİA biİE MİNİ ÇÖSTEREN 

lulİTEÜ MAİ7EMESİ, EkoNOMİk fiyATI VE TAİESİT AVANTAjİARiylA, 

EvlER UZAY MANZARASINA kAVUŞljyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82./ B Gemlik /BURSU T€l: 514 59 79



OZ€L flVKCNT ILKOGlttTIM OKULU
"İyi bir gelecek Açıkent 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, 
ETİcTionİf İ Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır. Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır. Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,

YETİŞ IIKulul 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 Paşabahçcler Mevkii

Tel: 513 50 84 GCMÜK 
uu ujuu.aykcntilkogretim.k12.tr 

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006 200 7 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

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

SINIF 
SINIF 
SINIF 
SINIF 
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 KOV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Körfez OFSET’te

AIR GÜNDE 
DAVCTİYCNİZ HAZIAYüzlerce çeşit hem ucuz, hem kaliteli

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
17 Ağustos 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Tel 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Âkbapk Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

Küçük Kumla 6. Yaz Şenliklerinde açılan stantta üç binden fazla vatandaş dogalgaz için onay verdi

Kumlahlar doğalgaza ‘Evet’ dedi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

17 Ağustos Depremi
Buğun 17 Ağustos.
Marmarâ depreminin 7. yıldönümü.
Yedi yıl önce 17 Ağustos günü depreme Küçük 

Kumla daki yazlığımızda yakalandık.
Kaldığımız daireden korku, şaşkınlık, heyecan ve 

dehşet içinde ve de karanlıkta, merdivenlerden nasıl 
indiğimi hatırlamadan kendimi sokağa attığımda, bir 
adım daha atmış olsaydım, enkazın değil ama, çatı
dan düşen bacanın altında kalacaktım.

O geceyi hiç hatırlamak istemiyorum.
Öğretmen okulu öğrencisiyken, Demirci depremi

ni de yaşamıştım.
Ama. 17 Temmuz 1999 depremi bir başkaydı.'
Deprem bizim ilçemizde korku yaratırken, Yalova, 

İzmit, Gölcük ve Adapazarı’nda çok sayıda 
insanımızın ölmesine neden oldu. 1

Deprem sonrası sağlıksız konutlarda oturduğu
muzu öğrendik.

Yani, her yapının insanın mezarı olduğunu 
gördük.

Belediyecinin, müteahhidin, teknik adamın konut 
diye insanlara gömülecekleri canlı mezar yaptıklarına 
tanık olduk

’ Çimentodan, demirden çalarak inşaat yapan kan
sızların 15-20 bin insanın ölümüne neden olduğunu 
gördük.

Aradan 7 yıl geçti.
Gemlik 4 yıl inşaata açılmadı.. Önce korktular 2 

kata izin verdiler, sonra 4’de çıktılar, 3’e indirdiler, 
şimdi de kat yüksekliğini arttırdılar...

Alavere dalavere.
Depremden ders aldık mı?
Hayır
Allah bir daha göstermesin.

‘‘Temiz bir Çevre, Temiz bir Doğa 
için Haydi Küçük Kumla doğalgaza” 
sloganı ile yola çıkan Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref Güre 
halktan tam destek buldu. Başkan 
Güre, doğalgaz bağlatmak isteyen 
binlerce Kumlalının bü fırsatı iyi 
değerlendireceğini belirterek, 
“Hedefimiz ilk anda 5 bin 
doğalgaz abonesi kazanmaktır.
Eğer bu işi başarırsak, Kumla’da 
her evin doğalgaz kullanacağını 
ümit ediyorum ” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Başkan Turgut, 
Trabzon’a gitti

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin Trabzon’da 
düzenlediği Belediyecilik 
konulu seminere 
katılacak olan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
dün ilçemizden ayrıldı. 
Belediye Başkanı Meh 
met Turgut’un yerine bu 
görevi Başkan Vekili 
Nurettin Bay vekaleten 
yürütecek. Belediye Başkanlannın katıla
cağı seminerin bir hafta süreceği öğrenildi.

Körfez’de yasaklan dinleyen yok....

balık yakalıyorlar

JEşrefGüre

Narlı Köyü açıklarında önceleri Jamba 
île yasak balık avlayan balıkçılar, < 
şimdi sabaha kadar jeneratör ışığında 
avlanıyorlar. Oba Köyü sakinleri 
jeneratörlerden çıkan gürültü nedeniyle 
sabaha kadar uyuyamadıklarmî belirte 
rek, çözüm bulunmasını istedi, 2’de

ujuu.aykcntilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:guler@hotmail.com
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Polis olmak 
isteyenlere 

müide

Körfez’de yasakları dinleyen yok

Narlı’da jeneratörle
balık yakalıyorlar

Narlı Köyü açıklarında önceleri lamba ile 
yasak balık avlayan balıkçılar, 

şimdi sabaha kadar jeneratör ışığında avlanıyorlar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Emniyet Teşkilatının 
polis memuru 
ihtiyacını karşılamak 
üzere 2007 yılı 
içerisinde 8 bin 
950 erkek ve 550 
bayan olmak üzere 
toplam 9 bin 500 kişi 
alacağı açıklandı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada 
iki dönem halinde 
6 aylık polis meslek 
eğitimine alınacak 
adayların yapılacak 
sınav için, geçerlik 
süresi devam eden 
2005 veya 2006 yılı 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavlarının 
birinden KPSS3 
puan türünde 
60.000 ve üzerinde 
puan alan, en az 4 
yıllık yüksek 
öğretim kuramların
dan veya bunlara 
denkliği kabul 
edilen yurt dışındaki 
yüksek öğretim 
kurumu lisans 
mezunlarının 
müracaat edebile
ceği bildirildi. 
Müracaat edecek 
olan adayların, 
14-25 Ağustos 
2006 tarihleri 
arasında İl Emniyet 
Müdürlükleri Eğitim

GEMLİK

mm GÜNLÜK SİYASİ GAZETE mm

Şube Müdürlüklerine 
hazırlayacakları 
belgelerle 25 
Ağustos 2006 
tarihi saat 17.00 ye 
kadar başvurmaları 
gerekiyor.
Adaylar, İl 
Emniyet 
Müdürlüklerinde 
ön değerlendirme, 
daha sonra belir
lenecek Bölge 
Komisyonlarında 
ise Mülakat ve Fiziki 
Yeterlilik sınavına 
katılacaklar.
Başarı sıralaması 
KPSSP3 puanı, 
Mülakat ve 
Fiziki Yeterlilik 
sınavlarından alı
nacak puanların 
toplamına göre 
belirleneceği 
açıklanırken 
15 Ocak 2007 ile 
13 Temmuz 2007 
tarihleri arasındaki 
4. dönem polis 
meslek eğitimi için 
4250 erkek, 200 
bayan, 17 Eylül, 
2007 ile 14 Mart 
2008 tarihleri 
arasındaki 
5. Polis Meslek 
eğitimi için 4700 
erkek, 350 bayan 
polis memuru 
adayının alınacağı 
açıklandı.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Kadri GÜLER

Marmara Denizi’nde 
devam eden 
avlanma yasağına 
karşın, Narlı 
Köyü yakınlarındaki 
koylarda ışıkla 
balık avlanmasına 
çevrede bulunan 
yazlıkçılar tepki 
gösteriyorlar. 
Yasakların 
başladığından beri 
lamba ile balık avı 
yapan balıkçıların 
son günlerde 
jeneratör kullanarak 
gürültü çıkarmalarına 
balık avlamalarına 
tepki yağıyor.

Bilal Balcı İzmir'e tayin oldu
İki kez TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü’nden 
soruşturma 
nedeniyle tayin 
edilen Bilal Balcı, 
döndüğü görevinden 
bu kez kendi 
isteğiyle tayin oldu. 
İzmir Kiraz İlçesi 
Çok Programlı 
Lisesi Almanca 
Öğretmenliğine 
annesinin sağlık 
nedenleriyle 
tayinini isteyen 
Bilal Balcı, dün 
Müdürlüğünü yaptığı 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’ndaki mesai 
arkadaşlarıyla 
vedalaştı.
20 yıllık eğitimci 
olan Bilal Balcı, 
2001 yılında TSO 
Gazi İlköğretim 
Okuluna Müdürlük 
sınavlarını kazanarak 
atandı. 2003 yılı 
Kasım ayında

Gazetemizi arayan 
Narlı Oba Koyu 
sakinleri, deniz 
mevsiminin 
başlamasından 
beri yasak 
avlanmanın 
lambalarla 
yapıldığını, bir 
süre önce Deniz 
kuvvetlerine ait 
bir hücüm botun 
bazı balıkçıları 
yakalayarak, 
teknelerine el 
koymasından 
sonra bu kez de 
balıkçıların 
teknelerime jeneratör 
koyarak ışıkla 

yapılan soruşturma 
gereği kadrosu 
Atatürk ilköğretim 
Okulu’nda olmak 
üzere atanmasından 
bir hafta sonra 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu'na 
geçici Türkçe öğret
meni olarak atanan 
Balcı, açtığı davayı 
kazanarak 2005 yılı 
Mayıs ayında tekrar 
TSO Gazi İlköğretim 

avcılığa başladık
larını söylediler. 
GÜRÜLTÜDEN 
UYUYAMIYORUZ 
Oba Koyu sakinleri 
jeneratörlerden 
çıkan gürültü 
nedeniyle, 
sabaha kadar 
uyuyamadıklarını 
belirterek, ilgililerin 
soruna çözüm 
bulmasını istediler. 
Yasaklara karşın 
yakalanan balıkların 
lokantalara, 
sahildeki yazlıkçılara 
ve Balık Hali’ne 
götürülerek, 
satıldığına

Okulu Müdürlüğü 
görevine döndü.
2006 yılı Ocak ayında 
yeniden hakkında 
açılan soruşturma 
nedeniyle bu kez 
Kumla Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğüne 
atanan Bilal Balcı, 
yeniden dava 
açtı ve mahkemeyi 
kazanarak 2006 
yılı Haziran ayında 

dikkat çeken 
yazlıkçılar, 
"İlgililerin gözü 
önünde her gece 
yasak balık 
avlanmasına 
karşın, arada bir 
baskın ile bu 
sorunun 
çözülmez. ” 
dediler.
Kaçak av 
yapanlardan 
yakınanlar 
ihbar için polis 
telefonu gibi 
deniz polisine 
ait bir telefonun 
konması 
isteniyor.

tekrar TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu Müdürlüğü’ne 
geri döndü.
20 yıllık eğitimci 
ve iki çocuk babası 
olan Bilal Balcı'nın 
Gemlik'te yaşadığı 
tayin serüveni bu 
kez annesinin rahat
sızlığı deneniyle 
İzmir'e tayinini 
istemesiyle son 
buldu.
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il Milli Eğitim
Müdürlüğü,
Bakanlık tarafından
illere gönderilen
ücretsiz kitapların 
dağıtım işi ihalesini
tamamladı. 
Bursa'daki
17 ilçenin ilk ve 
ortaöğretim okulların
da öğrenim gören 
öğrencilere *4 milyon 
452 bin 451 adet 
kitap dağıtılacak.
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
gerçekleştirdiği 
kitap dağıtım işi 
ihalesi üç merkez 
ve 14 ilçe bazında

———■■■■■i» ı— n A D t K —=

“Temiz bîr çevre, Temiz bir Doğa için Haydi Küçük Kumla doğalgaza” sloganı ile yola 
çıkan Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre halktan tam destek buldu. Başkan 
Güre, doğalgaz bağlatmak isteyen binlerce Kumlalının bu fırsatı iyi değerlendire
ceğini belirterek, “Hedefimiz ilk anda 5 bin doğalgaz abonesi kazanmaktır. Eğer bu 
işi başarırsak, Kumla’da her evin doğalgaz kullanacağını ümit ediyorum” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Küçük Kumla
6. Yaz Şenlikleri’nde 
açılan doğalgaz 
standına üç binden 
fazla Kumla'lı 
evet diyerek 
ilk adımı attı.
Kumla Belediyesi’nin 
öncülüğünde

"Temiz bir çevre, 
temiz bir doğa 
için haydi Küçük 
Kumla doğalgaza" 
sloganıyla yola 
çıkan Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre vatandaşlardan 
tam destek buldu. 
Kısa sürede 

yaklaşık 3 binden 
fazla Kumlalının 
müracaat ederek, 
onay verdiği 
doğalgaz çalışması 
için bundan sonra 
girişimlerin daha 
güvenli yapılması 
bekleniyor.
Evine doğalgaz 
bağlatmak isteyen 
binlerce Kumlalının 
biran önce 
kavuşmak istediği 
doğalgaz fırsatını 
iyi değerlendirecek
lerini söyleyen 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
"Vatandaşlarımıza 
sunduğumuz 
imkanı iyi 
değerlendirdiler, 
gösterdikleri 
ilgi beni bu işe 
daha çok yönlenme
mi sağladı. 
GEMDAŞ f 
irmasıyla yapacağım 
görüşmelerde 
sayının fazla 
olması bizi hedefe 
daha çabuk 
ulaştıracaktır" dedi. 
Küçük Kumla'ya 
doğalgazın

gelmesi için her 
türlü girişimi 
ve imkanı 
zorlayacaklarını 
belirten Başkan 
Güre, "Hedefimiz 
ilk anda Kumla'da 
5 bin doğalgaz 
abonesi kazanmaktır. 
Eğer bu işi 
başarırsak Kumla'da 
her evin doğalgaz 
kullanacağını 
ümit ediyorum" 

şeklinde konuştu. 
Kumla Belediyesi 
tarafından 
açılan doğalgaz 
kampanyasına 
katılan ve yaz kış 
Kumla'da oturan 
vatandaşların büyük 
ilgi gösterdiğini 
belirten Eşref Güre, 
"Küçük Kumla artık 
her dönem 
yaşanacak ve 
kalınacak bir belde 

konumuna geldi, 
yazları ne kadar ,, 
güzelse kışları da 
o kadar güzel oluyor. 
Kumla’da kış ayların
da kalanlar bir daha 
ayrılamıyorlar.
Bu nedenle kumla ■■■' 
halkı doğalgazı 
istekle bekliyor ve 
bizim de amacımız - 
insanlarımıza bu 
imkanı yaratmak 
olacaktır" dedi.

Bursa ve ilçelerindeki okullara 4.5 milyon ücretsiz kitap
tamamlandı. 
Bursa'daki 17 ilçenin 
ilk ve ortaöğretim 
okullarına 4 milyon 
452 bin 451 adet kitap 
dağıtılacak.
ihaleye 6 firma katıldı. 
Kapalı teklif usulüyle 
yapılan ihalede en 
uygun teklifi veren 
Hançer Yayıncılık 
193 bin 410 YTL ile 
dağıtım işini kazanan 
firma oldu. Firma 
temsilcisinin 15 gün 
içinde İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'yle ihale 
sözleşmesini imzala
masının ardından, 
müdürlüğün depo

olarak kullandığı 
Şehit Piyade Er 
Nezir Akgül ilköğre
tim Okulu’nda 
bekletilen kitapları 
14 ilçeye dağıtmaya 
başlayacak.
14 ilçedeki ilk ve 
ortaöğretim okulları

na toplam 1 milyon 
593 bin 332 adet 
kitap dağıtılacak. 
KİTAPLAR 
DEPODA 
Bu arada, Nilüfer 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü de kitap 
dağıtım ihalesini 

tamamladı. 
Nilüfer'deki ilk 
ve ortaöğretim 
okullarına toplam 
359 bin 799 kitap 
dağıtılacak.
İhaleleri gerçekleştir
ilen Osmangazi 
llçesi'ndeki okullara 
1 milyon 457 bin 
14 adet, Yıldırım'daki 
okullara ise 
1 milyon 42 bin 
306 adet ücretsiz . 
kitap dağıtımı 
yapılacak.
II Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
depo olarak kul
landığı Şehit

Piyade Er Nezir 
Akgül İlköğretim 
Okulu'na bugüne 
kadar 600 bin adet 
kitap getirildi. 
Öte yandan 
göçten dolayı 
sınıf mevcudu 
artan veya yeni - 
yaptırılan okullardaki 
kitap eksiği, 
2006-2007 eğitim- 
öğretim döneminin 
başladığı gün okul. 
müdürlükleri, 
bakanlığın internet 
sitesine talep ettiği 
kitapları belirterek 
eksikleri 
giderebilecek.
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Bursah örnek şoföre anlamlı ödül
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, toplu 
ulaşımla ilgili 
yaşanan sıkıntıları 
ortadan kaldırmak 
amacıyla bir 
yandan şoförleri 
eğitirken, diğer 
yandan da filosunu 
yenileme çalış
malarını sürdürüyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
otobüsleri yenilen
mesinin yanı sıra 
şoförlerin aldıkları 
eğitimlerle yolculara 
gösterdikleri 
ilgi vatandaşlar 
tarafından takdirle 
karşılanıyor.

18 yıllık otobüs 
şoförü izzet 
Güvenmez’in bir 
vatandaşla olan 
diyalogunun basına 
yansımasının ardın
dan BURULAŞ Genel 
Müdürü Ali Kaya, 
bu personelini 
altınla ödüllendirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin yanı 
sıra özel halk oto
büsü şoförlerine 
sürekli insan ilişkileri 
ve davranış eğitimi 
verildiğini belirten 
Kaya, “Verilen 
eğitimlerle 
şoförlerimizden gelen 
şikayetler azaldı.

Eğitimi hiç şikayet 
kalmayıncaya kadar 
sürdüreceğiz.
Vatandaşlarımıza 
her konuda yardımcı 
olan örnek şoförlerle, 
rahat bir ulaşımı 
otobüslerin yenilen
mesi kadar önem 
veriyoruz” dedi. 
HATA YAPANA CEZA 
İYİYE ÖDÜL 
Denetim ekiplerinin 
tespit ettiği veya 
vatandaşların 
bildirdiği şoförlerden 
kusurlu görünenlerin 
cezalandırıldığını, 
örnek davranışta 
bulunanların ise 
ödüllendirildiğini 
söyleyen Kaya, 
“Hata yapan 
şoförümüze gerekli 
cezayı nasıl veriyor
sak, örnek olan 
şoförlerimizi ödül
lendiriyoruz. Bu 
arkadaşımızın göster
diği davranışın örnek 
olması amacıyla ken
disini basın huzurun
da ödüllendirmeyi 
düşündük" diye 
konuştu.
Yeni alınan otobüsler
le ulaşım filosunun

daha modern hale 
getirilerek vatan
daşlarımızın şehir 
içinde daha konforlu 
ve ekonomik yolculük 
yapmalarını sağladık
larını anlatan Kaya, 
bu ay 15 tane yeni 
otobüsün daha 
hizmete gireceğini 
belirterek, 
“Bursa, sarıpa 
patyalarıyla özlenen 
toplu ulaşım hizme
tine kavuşacak.
20-25 yıllık otobüsler
le sefer yaparken, 
yeni araçlarla

Türkiye’nin en genç 
filosuna sahip 
olacağız" şeklinde 
konuştu.
Otobüs şoförü 
İzzet Gücenmez de, 
18 yıldır şoförlük 
yaptığını ilk kez bu 
dönemde kendilerinin 
gelişimine önem 
verildiğini ifade 
ederek, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Hikmet Şahin, ilk 
göreve geldiğinde 
bizimle toplantı 
yaptı. İnsanların 

insanlara 

hizmet eden 
olduğunu hatırlattı. 
2 yıldır da eğitimle 
rimiz gelişerek 
devam ediyor.
Otobüs şoförleri 
bu eğitimi daha 
önce alsaydı, 
bugün ne ödülü 
ne de cezayı 
konuşacaktık. 
Artık bunun bir 
kültür olduğunu 
biliyoruz, kendimizi 
de buna göre -J 
geliştiriyoruz” 
şeklinde duygularını 
dile getirdi.

İ 
ş

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

Ecevit'in sai durumu iti

I
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 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan_ _ _ _ _ _ _  

Balıkpazan Eski, sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık-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

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR

1

Yalova'da Termal Barajının 
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 donum arazi

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Üâcide ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21? ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta K

Eski Başbakan 
Bülent Ecevit, 
18 Mayısta geçirdiği 
beyin kanamasının 
ardından kaldırıldığı 
GATA'da bugün 
92. gününü 
dolduruyor. 
Ecevit'in yaşı 
nedeniyle yaşadığı 
birtakım sıkıntılar 
dışında genel 
sağlık durumunun 
iyi olduğu ve 
hayati tehlikeyi 
büyük ölçüde atlat
tığı öğrenildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Ecevit'in gözleri 
uyuduğu zamanlar 
dışında sürekli açık 
olmasına karşın 
bilinci henüz yerine 
gelmedi. Bunun 
gerçekleşmesi için 
yaklaşık bir veya bir 
buçuk ay beklenmesi 
gerektiği aktarıldı.

Ecevit'in, çevresinde
ki seslere ise 
tepki verdiği 
belirtildi.
Herhangi bir 
solunum cihazına 
bağlı olmadan 
solunumunu 
gerçekleştiren 
Bülent Ecevit'in, 
kilosunda da tedavi 
süresince bir 
değişikliğin 
olmadığı kaydedildi.

Beyin kanamasına 
bağlı olarak 
oluşan ödemin ise 
tamamen dağıldığı 
belirtildi. Rahşan 
Ecevit'in de sabah 
ve akşam olmak 
üzere günde iki 
kez hastaneyi 
ziyaret ederek 
yetkililerden eşinin 
sağlık durumu 
hakkında bilgi aldığı 
bildirildi.

'GmIü W internette w,pliWez;iZ8İM
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Gölcüklü depremzede
yaralarını sardı

Marmara depreminin 
üzerinden 7 yıl geçti. 
O günden bugüne, 
Kocaeli ve 
çevresinde deprem 
bilincinin oluşması 
için yapılan çalış
malar sonuç verdi. 
Bölgede, depreme 
dayanıklı pek çok 
yeni bina inşa 
edilirken, kaçak 
yapılaşmaya da 
geçit verilmiyor.
Marmara depreminde 
yıkıntılar arasında 
kalan yerlerden biri 
de Kocaeli'ydi.
Depremden sonra 
yavaş yavaş topar
lanmaya başlayan 
bölgede artık pek 
çok şey eskisi gibi 
değil. Halkın deprem 
korkusunu üzerinden 
atması ve bilinçlen
mesi için gereken 
çalışmalar sonuç 
verirken, kaçak 
yapılaşmaya da göz 
açtırılmıyor.
KAÇAK YAPIYA . 
AF YOK
Konuyla ilgili bilgi 
veren Kocaeli 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, 
"Kaçak yapılaşmaya 
asla müsaade * 
etmiyoruz. Yani 
otomatik olarak 
kontrol ediyoruz. 
Uzaydan, fotoğraf 
larını alıyoruz. Çok 
çök faydalı oldu. 
Kaçak yapılaşma 
bulduğumuz anda 
yıkıyoruz, asla affı 
yok kararlıyız bu 
konuda" dedi.

Lübnan’a yardımlar sürüyor
Lübnan ve Suriye'ye 
1,2 milyon dolarlık 
yardımın şevkine 
başlandı.
Türkiye, Lübnan 
halkına yardım elini 
uzatmaya devam 
ediyor. Lübnan ve 
Suriye'deki sığın
macılara 1,2 milyon 
dolarlık yardımın 
gönderilmesine 
başlandı.
Dışişleri 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Türkiye’nin, 
Ortadoğu'daki

Deprem sonrasında 
bölgeyi terk eden
lerse, yavaş yavaş 
geriye dönmeye 
başlamış. Çünkü 
artık bölge depremin 
izlerinden uzak, 
yepyeni bir yüz 
taşıyor.
Karaosmanoğlu, 
"Gerçek Gölcüklü 
olan insanlar 
dışarılarda yapamadı 
tekrar geri dönmeye 
başladılar.
Gölcük'ten ayrılmak 
zor bir şey. Ufak 
tefek eksikler olabilir, 
ama gerçekten güzel 
binalar yapıldı" dedi. 
Bölgeye yapılan 
yatırımlar esnafın 
kasasında da 
hareketlilik sağlamış. 
Ancak, yapılan tüm 
yatırımlara rağmen, 
işlerinde deprem 
öncesindeki istikrarı 

esnaflar da var 
DEPREMDE 
ÖLENLER ANILDI 
Öte yandan, 
Marmara 

krizin başlangıcından 
itibaren, muhtaç 
durumda olan 
Lübnan halkına 
yardım için 
süratle gerekli 
adımları attığı 
belirtildi.
Bu amaçla, 
24 TIR'lık karma gıda 
yardımın teslim 
edildiği, Kızılay ve 
çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının 
yardımlarını 
sürdürdüğü 
kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca

Depremi'nde ölenler 
için Gölcük'te anma 
törenleri yapıldı.
17 Ağustos 1999'da 
merkez üssü 
Kocaeli'nin Gölcük 
llçesi'nde saat 
03.02'de meydana 
gelen ve yaklaşık 45 
saniye süren sarsın
tı, yalnız bölgeyi 
değil, tüm Türkiye'yi 
derinden yaralamıştı. 
Resmi rakamlara 
göre, depremin 
bilançosu şöyle: 
Ölü sayısı:

16 bin 899 
Yaralı sayısı:

23 bin 781 
Yıkılan ye ağır hasar
lı bina: 16 bin 649 
Orta hasarlı konut:

90 bin 536 
Orta hasarlı işyeri:

14 bin 133 
Az hasarlı konut:

^2 bin 822 ' 
Az hasar h. işyeri:

13 bin 344 , 
Ancak kayıpların 
resmi rakamların da 
üzerinde olduğu tah
min ediliyor.

uluslararası 
örgütlerin Mersin 
Limanı üzerinden 
yardım gönderdikleri, 
sağlık yardımlarının 
da devam ettiği 
hatırlatıldı. 
Açıklamada, 
"Türkiye, dost 
Lübnan'ın 
yanında olmaya ve 
Lübnan halkının 
yaralarının 
sarılması yolunda 
elinden gelen 
desteği vermeye 
devam edecektir." 
denildi.

25 tonluk trafoyu 
çalmaya kalktılar

25 tonluk trafoyu çal
maya kalkan hırsızlar 
suçüstü yakalandı. 
Denizli'de inanılmaz 
bir hırsızlık girişimi 
yaşandı. 3 kişi, 
karakola yalnızca 
50 metre uzaklıktaki 
TEDAŞ'a ait 
25 tonluk elektrik 
trafosunu 
çalmaya kalktı. 
Bunun için vinç 
bile kiralayan uyanık 
hırsızlar yakayı 
ele verdi.
Alınan bilgiye göre, 
3 kişi Denizli'de 
inanılmaz bir hırsızlık 
plânı yaptı.
TEDAŞ'a ait 25 ton 
ağırlığındaki yedek 
güç trafosunu çal- 

| maya karar veren

Deniz suyu 
kalitesi inceleniyor 
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi araştırma 
ekibi, İstanbul'dan İskenderun'a kadar olan bölgede 

kıyıları ve deniz suyu kalitesini inceleyecek.
Türkiye denizlerinin 
inceleneceği çalış
maya "Yunus" isimli 
araştırma gemisiyle 
çıkan 10 kişilik ekip, 
yaklaşık 1 ay boyun
ca deniz dibinden, 
deniz suyundan ve 
canlılardan örnekler 
alarak incelemelerde 
bulunacak.
İstanbul Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
Bayram Öztürk, 
konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
"Yaklaşık 4 gün önce

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

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

TEMA& 
www.elkoyun.com

www.tema.org.tr

hırsızlar, taşımak için 
bir vinç bile kiraladı. 
Vinci kiralayan şir
ketin sahibi adresten 
şüphelenerek 
TEDAŞ’a haber verdi. 
TEDAŞ yetkilileri de 
trafoya yalnızca 50 
metre uzaklıktaki 
polis karakolunu

İstanbul'dan yola 
çıkarak çalışmaya 
başladık. Şu ana 
kadar 16 noktada 
durarak örnekler 
aldık. İskenderun'a 
gidene kadar toplam 
150 noktada dura
cağız ve örnekler 
alarak incelemelerde 
bulunacağız" 
şeklinde konuştu. 
Balık çiftliklerinin 
çevreye etkilerinin 
de araştırma 
kapsamında ince
leneceğini ifade 
eden Öztürk, 

arayarak soygun 
ihbarında bulundu. 
Kısa bir süre sonra 
olay yerine gelen 
polis ekipleri 2 hırsızı 
suçüstü yakaladı.
Hırsızlık girişiminde 
gözcülük yaptığı 
tespit edilen üçüncü 
kişi ise aranıyor.

"Bölgede kirliliğin 
göstergesi olan 
türlerle su kalitesinin 
belirlenmesine 
yönelik tespitlerde 
bulunacağız;
Bölgenin biyo-1. 
ekolojik özelliklerini 
belirleyerek, balık 
yetiştiriciliğine 
uygun alanların 
tespitini yapacağız. J i 
Bu amaçla son 
araştırma teknikleri-j 
ni, sualtı ölçüm 
ve görüntüleme 
donanımlarını 
kullanacağız" dedi !

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
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Özel tiyatrolara ödenek yok
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, özel tiyat 
rolara 11 yılda top 
lam 4 trilyon 190 mil* 
yar 594 milyon TL (4 
milyon 190 bin 594 
YTL) yardım yaptı. 
Bakanlık tarafından 
1982 yılından bu 
yana verilen destek, 
1995 yılından itibaren 
yönetmelik çerçeve 
sinde dağıtıldı. 
Bakanlık tarafından 
24 yıldır özel tiyatro
lara destek verilirken, 
söz konusu yönetme 
lik kaldırıldı. Fikri 
Sağlar'ın Kültür Baka 
m olduğu dönemde 
hazırlanan yönet
melik çerçevesinde, 
ilk yıl 57 özel tiyat 
roya toplam 21 mil
yar 950 milyon lira 
destekte bulunuldu. 
Kültür Bakanlığını 
İsmail Kahraman'ın 
yürüttüğü 1996-97 sa 
nat sezonunda özel 
tiyatrolara yapılan 
yardımın miktarı artı 
rıldı. Bakanlık 74 özel 
tiyatroya 37 milyar 
300 milyon lira yar 
dım yaptı. Buna göre, 
1996-97 sanat sezo
nunda para yardımı 
almak için Bakanlığa 
başvuruda bulunan 
53 profesyonel tiyat 
rodan 38'i yardım

almaya hak kazandı. 
Kültür Bakanlığının 
1997-1998 sezonun
da özel tiyatrolara da 
ha perdelerini açma 
dan yardım elini 
uzatmasıyla toplam 
61 milyar 750 milyon 
lira dağıtıldı.
Kültür Bakanlığı 
1998-1999 sanat 
sezonu için 64 tiyat 
roya yaptığı 100 mil
yar lira devlet des 
teğinin yanında, 60 
milyar lira ek ödenek 
çıkardı. Dönemin 
Kültür Bakanı İstemi- 
han Talay, 1999-2000 
sanat sezonunda 
özel tiyatrolara müj 
deyi vererek desteğin 
yüzde 100 oranında 
artırıldığını duyurdu. 
O sezon 77 tiyatro 
projesi, 8 tiyatro 
salonu onarımı için 
toplam 347 milyar 
115 milyon liralık 
devlet desteği verildi. 
Bakanlık, 2001-2002 
sanat sezonunda 67 
özel tiyatroya toplam 

319 milyar 900 mil 
yon lira destek verdi. 
Bakanlık, 2000-2001 
sanat sezonunda 
özel tiyatrolara, 
içinde bulundukları 
ekonomik sıkıntı 
nedeniyle destekle
nen projelerine ek 
olarak toplam 113 
milyar lira yardımda 
bulundu. Kültür 
Bakanlığı, 2001-2002 
sanat sezonunda 58 
özel tiyatroya 550 
milyar lira destek 
verdi. Bakanlığın 
değerlendirme kurulu 
2004-2005 sezonu 
için özel tiyatrolara 
ayrılan toplam 1 tril 
yon liralık desteğin 
yaklaşık 860 milyar 
liralık bölümünü 34 
profesyonel tiyatro
nun projelerine dağıt
tı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, son olarak 
149 özel tiyatronun 
164 projesine toplam 
1 milyon 579 bin 
579 YTL tutarında 
destek sağladı.

Sanal ortam bağımlılık listesine şirdi
Internet kullanımının 
günlük yaşamda 
fazla yaygınlaşması 
sonucu, hastalık 
yaratabilecek ölçüde 
bağımlılık listesine 
girdiği öğrenildi.
Kumar, madde, alkol, 
alış veriş gibi birçok 
önlenemeyen 
alışkanlık içinde yeri
ni almaya başladığı 
bildirilen internet kul
lanımının, bağımlılık
lar kümesi içinde ayrı 
bir hastalık olarak 
tedavi edilmesi 
gerektiği yolunda 
birçok psikiyatristin 
görüş birliği içinde 
bulunduğu kayde 
dildi. Ege Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hakan 
Coşkunol, yaptığı 
açıklamada, ucuz, 
kolay ulaşılabilir ve 
anonim olması 
nedeniyle daha çok 
tercih edilen internet 
kullanımıyla ilgili 
olarak özellikle 
ailelerden çok sık 
başvurular aldık
larını, bunların 
sayısının da giderek

arttığını bildirdi. 
Internet bağım
lılığının özellikle 
gençler ve sorunlu 
olabilecek insanlarda 
daha yaygın olarak 
görülebildiğini 
ifade eden Prof. 
Dr. Coşkunol, 
"Gençler arayış 
içinde kendilerine 
bu şekilde bir kimlik 
buluyorlar. Ama bu 
zahiri bir kimlik. 
Bu sorun özellikle 
arkadaşlık ilişkileri, 
kimlik organizasyon
ları olmayan gençler 
arasında daha 
fazla yaygın" dedi. 
Kişilerin sosyal ve 
mesleki işlerini 
etkilemesi, buna 
engel olamaması ya 
da bu aktivitesinin 
sıkıntı yaratmasının, 

bağımlılığın 
işaretleri olduğunu 
ifade eden Prof. 
Dr. Coşkunol, 
"Bunun sorun haline 
geldiğinin belirtisi, 
kesme noktasında 
kişide kontrolün 
kalmamasıdır. 
Öyle hastalarım 
var ki, 48 saat 
boyunca kesintisiz > 
bilgisayar başında 
kalmaktadır" 
diye konuştu. 
Prof. Dr. Coşkunol, 
şunları kaydetti: 
"Elbette bu duruma 
eşlik eden depreş 
yon, sıkıntı ya da 
şizofrenik bozukluk
lar da olabiliyor. 
Kişi çok sıkıntılı ve 
huzursuz olabiliyor. 
Bu sıkıntı ve 
huzursuzluğu 
azaltmak için 
internet kullanımı 
bir yöntem haline 
gelebiliyor.
Örneğin alkol, 
alışveriş veya kumar 
yerine ucuz ve kolay 
olması nedeniyle 
internet tercih 
edilebiliyor. Bağım 
I ılığı n mantığı da 
budur."

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 9 $
EKONOMİK DAVETİYELERİ Mİ J
EN UYGUN FİYATLARLA... Bİlft e

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN... d

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

34 YILUK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Dış Işleri’nden liman Fındık üreticisi 15 Eylül’ü bekliyor
haberlerine tepki

Dışişlerinden limah 
haberine tepki 
Independent 
gazetesinde yer alan, 
KKTC limanlarının 
BM denetiminde 
uluslararası ticarete 
açılacağı yönündeki 
haberine Dışişleri 
Bakanlığı tepki 
gösterdi.
Bakanlık, kendilerine 
bu yönde bir teklifin 
gelmediğini 
belirterek, haberin 
“yakıştırma" 
olduğunu bildirdi. 
İngiliz Independent 
gazetesi tarafından 
ortaya atılan, KKTC 

limanlarının 
Birleşmiş 
Milletler 
denetiminde 
ve kontrolünde 
uluslararası 
ticarete açıla
cağı iddialarına 
Dışişleri 
Bakanhğı’ndan 
tepki geldi. 
Dışişleri yetki 

lisi, haberdeki iddi
aları “yakıştırma” 
olarak değerlendirdi 
ve kendilerine bu 
yönde bir teklifin 
gelmediğini söyledi. 
Türkiye’nin Kuzey 
Kıbrıs’taki kısıtla
malar ile duruşunu 
hala koruduğuna 
dikkat çeken 
Dışişleri kaynakları, 
bu duruşun, Dışişleri 
Bakanı Abdullah Gül 
tarafından 24 Ocak’ta 
açıklanan Kıbrıs 
Eylem Planı çerçe 
vesinde olduğunu 
ifade etti.

Fındık üreticisi, 2.5 
YTL'ye kadar düşen 
fiyatların ardından, 
gözünü Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nin 
(TMO) alım yapacağı 
15 Eylül tarihine 
çevirdi. Fındık üreti
cisi fındığını tüccara 
emanet edip 15 
eylülde açıklanacak 
fiyatı bekliyor. 
Ordu Ziraat Odası 
Başkanı Onur Şahin, 
hükümetin 2006 yılı 
fındık fiyatını en geç 
25 Ağustos'a kadar 
açıklaması gerektiği
ni vurguladı. Fiyatın 
ise 5 YTL'den aşağı 
olmaması gerektiğini 
ifade eden Onur 
Şahin, "Fiyat bundan 
aşağı olursa bölge 
ekonomisi çöker." 
dedi. Devletin 
TMO'yu devreye 
sokarak doğru bir 
adım attığını anlatan 
Şahin, "Eğer 15 
Eylül'de ısrar edilirse 
biz bu tarihe kadar 

‘Gemlik Körfez' internetle www.gemlikkorfezgazetesi.com

pazara fındık 
indirmeyeceğiz. 
Fiyat açıklanana 
kadar bekleyeceğiz." 
şeklinde konuştu.
Fındık tüccarı 
Engin Karagöz ise, 
şu anda fındık 
fiyatının 2.70 YTL 
olduğunu söyledi. 
Ancak.üreticinin, 
ürününü henüz 
piyasaya indirmediği
ni belirten Karagöz, 
"Az sayıda çiftçi 
fındık getirdi.
Bunların çoğu 
gurbetçi üreticiler. 
Onlarda fındığını 
emanete bırakıp 
gidiyor. Şu anda 
kimse ürününü 
satmıyor." 
Üretici İhsan 
Yılmaz'da, fındığını 
topladığını ve tüc
cara emanet bırak
tığını anlattı. 5 ton 
700 kilogram ürünü 
olduğunu dile getiren 
Yılmaz, "Geçen yıl 
fındığımı Fiskobirlik'e

vermiştim. 
Fiskobirlik bizi 
mahvetti. Bu yıl tüc
cara verdim. Ama 
emanet olarak.
Büyük bir umutla 
15 Eylül’ü bekliyoruz. 
Bu bizim son 
ümidimiz. Başka 
-çıkar yolumuz yok. 
Çünkü başka 
geçim kaynağımız 
yok. zaten geçen 

yılın borçları 
duruyor. Batacağımız 
kadar battık.
Fındığını toplayan ya 
emanete bırakıyor 
yada kendi deposu 
varsa orda tutuyor.
Köydeki herkes - 
son bir ümitle , 
Başbakan'ın 
15 Eylül'de açıklaya
cağı fiyatı bekliyor." 
şeklinde konuştu.

PCSHOP’

REGAL NOWOX
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V, 
boşlayan fiyatlarla

775 $ + K.D.V.
| boşlayan fiyatlarla

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ isim@firmamz.com

Gemlik Körfez Gazetesi 
Baytaş İnşaat

www.gemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net
www.atamerhotel.com
www.gemsiad.org MKLAMNtEtkPAKETİ

Gemlik 1hem

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.geinlikweb.com

NOWOX BİLGİSAYAR■ ıflBVlvniniı www.gemliknowox.com

ADSL aboneliği b

HEDİYE!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:isim@firmamz.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
http://www.atamerhotel.com
http://www.gemsiad.org
http://www.geinlikweb.com
http://www.gemliknowox.com


17 Ağustos 2006 Perşembe Sayfa 8

Lübnan'da ınaıMi zarar: 3.5 milyar dolar
İsrail'in, Lübnan'a 
yönelik saldırılarının 
durdurulmasının 
ardından, savaşın bir 
başka boyutu gözler 
önüne serildi. Yaklaşık 
bir ay süren saldırılar 
sonucu binin üzerinde 
kişinin ölümü ve 
yaralanmaların 
yanında maddi 
hasar da dikkat 
çekici boyutlarda. 
Savaş nedeniyle 
evini terk etmek 
zorunda kalan ve 
İsrail'in bombardıman* 
larıyla enkaz olmuş 
evlerine, Birleşmiş 
Milletler'in ateşkes 
kararının ardından, 
geri dönen Lübnan 
halkı, gördüğü man
zara karşısında isyan 
ediyor. Saldırıların

ardından adeta bir 
hayalet şehire 
dönen Beyrut'ta yak
laşık 3.5 milyar doları 
bulan maddi hasar 
olduğunu açıklayan 
Lübnan Kalkınma 
Konseyi Başkanı Fadl 
Shalak bugün konuyla 
ilgili yaptığı açıklama
da, "2 milyar dolar 

civarında bina ve 1.5 
milyar dolar tutarında 
köprü, yol, fabrika ile 
altyapı hasarı var" 
dedi. Öte yandan 
bölgedeki yıkılmış 
binalardan gelen 
ceset kokusu ve toz 
nedeniyle halk dışarı 
çıkarken maske tak
mak zorunda kalıyor.

Akaryakıt fiyatlarında indirim
95 ve 97 oktan 
kurşunsuz benzinin 
rafineri çıkış fiyatı ile 
6 nurharah Fuel Oil'in 
rafineri çıkış fiyatların
da dünden geçerli 
olmak üzere indirim 
yapıldı.
İndirimin, pompa 
fiyatlarına kurşunsuz 
benzinde yüzde 3,9, 6 
numaralı fuel oıl'de 
yüzde 2,8 yansıması 
bekleniyor. TÜPRAŞ 
çıplak metreküp 
rafineri çıkış fiyatını 
95 ve 97 oktan 
kurşunsuz benzin
lerde yüzde 9,5 
oranında indirdi. 
Pompa fiyatlarını 
ilgilendiren "vergili" 
rafineri çıkış fiyatında
ki indirim ise benzin
lerde yüzde 3,9 
oranında oldu.

Buna göre, 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
çıplak rafineri çıkış 
fiyatı metreküpte 
920,95 YTL’den 832,94 
YTL'ye, vergili fiyatı 
da 2.696,03 YTL'den, 
2.592,18 YTL'ye indi. 
97 oktan kurşunsuz 
benzinin ise çıplak 
rafineri çıkış fiyatı 
metreküpte 951,07 
YTL'den 860,99 
YTL'ye, vergili fiyatı 
da 2.731,57 YTL'den. 
2.625,28 YTL'ye 
düştü. 6 numaralı

Fuel Oil’in çıplak 
rafineri çıkış fiyatında 
da yüzde 3,9 oranında 
indirime gidildi. 
Bu indirim ile 6 
numaralı Fuel Oil'in 
rafineri çıkış fiyatı 
ton başına 504,76 
YTL'den 485,00 
YTL'ye, vergili fiyatı 
da 838,01 YTL'den, 
814,70 YTL'ye gerile
di. Dağıtım fir
malarının pompa 
fiyatlarını belirleyip 
açıklamaları 
bekleniyor.

Marmara Denizi 
gözetleniyor

TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Yer 
ve Deniz Bilimleri 
Araştırma Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Serdar Özalaybey, 
"Deniz altında 20, 
karada 33 istasyonla, 

Marmara Denizi'ni 
gözlem altında 
tutuyoruz" dedi. 
Özalaybey, 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesinde 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, kısa 

adı "EOS Marmara" 
olan "Marmara 
Depremsellik Gözlem 
Altyapı Kapasitesinin 
Güncellenmesi" 
projesi kapsamında 
Marmara Denizi'nin 
incelenmesinin devam 
ettiğini bildirdi.
TÜBİTAK tarafından 
desteklenen projenin 3 
yılda tamamlanacağını 
ifade eden Özalaybey,

Marmara Denizi'ne 
yerleştirilen deniz 
tabanı sismometreleri 
-ile Kuzey Anadolu 
Fayı'nın deniz içindeki 
uzanımı, yaptığı 
hareketler ve mikro 
deprem etkinliğine 
etkilerinin 
araştırıldığını belirtti. 
İstanbul depreminin 
büyüklüğünün tahmin 
edilmesinin mümkün 

olduğunu belirten Doç. 
Dr. Özalaybey, "Ancak 
bunun gerçekleşmesi 
için Kuzey Anadolu 
Fayı'nın geometrisinin 
3 boyutlu çıkarılması 
gerekir" dedi.
Kuzey Anadolu 
Fayı'nın yönel atılımlı 
bir fay olduğunu, 
bu nedenle tsunami 
oluşturmasının 
mümkün olmadığını 

vurgulayan Özalaybey, 
şunları kaydetti: 
"Marmara Denizi'nde 
tsunami oluşturacak 
bir fay yok.
Marmara'da 3 tane 
çukur vardır. Bu su 
tabakası 1,3 kilometre 
kalınlığındadır.
Tsunamiler ise 
3-4 kilometre kalın
lığında dışa hareketler 
sonucunda oluşmakta.

444 2 288

TCırtoye'nin Sûpermantûlar' höan orr/ız.

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

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

bahar çiçek açtı
Ağustos sonuna kadar 
: 1.80 VTl olarak sabitledik!...

Peşin
taksit

vade 
farklı

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Memur maaşları yüzde 6,3 arttı
Hükümet ile memur 
sendikaları arasında 
yılın ikinci yarısı için 
zam pazarlıkları 
olaylı başlarken, yılın 
ilk yarısında memur 
ücretlerinde ortalama 
6,3 artış olduğu 
belirlendi.
Maliye Bakanlığı, 
Toplu Konut 
İdaresinin (TOKİ) 
yazısı üzerine, 
yılın ilk yarısında 
memur ücretlerine 
ortalama yüzde 

I 6,3 zam yapıldığını, 
emniyet, din 
hizmetleri ve teknik 
hizmetler sınıfında 
yer alan personelin 
tazminatlarında 
yapılan düzenlemeler 
sonucunda bu 
sınıflardaki artış 
oranının yüzde 9,2’ye 
çıktığını bildirdi. 
TOKİ, idareden 
konut, gayrimenkul 

alanlar, kredi kul
lananların geri 
ödemelerinde yılın 
ikinci yarısı için 
uygulanacak artış 
oranlarını belirlemek 
üzere, Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğüne yılın ilk 
yarısındaki memur 
maaş artış oranlarını, 
Türkiye İstatistik 
Kurumuna da (TÜİK) 
yılın ilk yarısındaki 
enflasyon artış 
oranlarını sordu. 
Maliye Bakanlığının 
konu ile ilgili 
yazısında, 
2006 Ocak-Haziran 
döneminde memur 
maaşlarına 
ilk aşamada 
yüzde 2,5 oranında 
artış yapıldığı, 
daha sonra bu artışa 
ilave olarak 40 YTL 
ek ödeme yapıldığı

ve bu ödemenin 
memur maaşlarını 
ortalama yüzde 
3,7 artırarak zam 
oranını yüzde 6,3'e 
yükselttiğini 
belirtildi. Daha 
sonra 5473 sayılı 
kanun ile emniyet ve 
din hizmetleri ve 
teknik hizmetler 
sınıfında yer alan 
personelin tazminat
larında yapılan 
düzenlemeler 
sonucunda bu 
sınıflardaki artış 
oranın yüzde 9,2'ye 

çıktığı kaydedildi. 
TÜİK ise Ocak- 
Haziran döneminde 
tüketici fiyatları 
endeksinin (TÜFE) 
yüzde 4,88, üretici 
fiyatları endeksinin 
(ÛFE) ise yüzde 
11,68 arttığını bildirdi. 
Bu durumda, 
Maliye Bakanlığına 
göre, memurlara, 
yılın ilk yarısı, 
için yapılan ücret . 
zammı, TÜFE'nin 
1,42 puan üzerinde, 
ÜFE'nin ise 5,38 
puan altında oldu.

Kalorifer yakıtının 
fiyatında indirim

TÜPRAŞ, kalorifer 
yakıtı olarak bilinen 
4 numaralı fuel oilin 
rafineri çıkış fiyatına 
indirim yaptı.
Yapılan 
ayarlamaya göre, 
kalorifer yakıtının 
"vergisiz" rafineri 
çıkış fiyatı yüzde 
4,29 oranında

düşerek, ton başına 
690,41 YTL'den 
660,73 YTL'ye indi. 
Kalorifer yakıtının 
ton başına 
"vergili" rafineri 
çıkış fiyatı da 
yüzde 2,54 inerek 
1.378,04 YTL'den 
1.343,02 YTL'ye 
düştü.

ADSL kullanıcılarına

Vergide TC numarası dönemi
Vergi kimlik 
numarası yerine TC 
kimlik numarası kul
lanımına ilişkin uygu
lama, 1 Kasım 2006 
tarihinde başlatılıyor. 
Geçiş döneminde 
olası sıkıntıların 
önüne geçilebilmek 
için 1 Kasım 2006-1 
Ocak 2007 tarihleri 
arasında, vergi 
işlemlerinde 
hem vergi kimlik 
numarası hem de TC 
kimlik numarası 
kullanılabilecek.
1 Ocak 2007 tarihin
den itibaren ise 
yalnız TC kimlik 
numarası esas 
alınacak. Yabancı 
uyruklular, TC kimlik 
numaraları bulun
madığı için vergi 
kimlik numarası ile 

Dr- Yalçın ÇIRAK 
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG)

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne

b aşlam ıştır. 
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt. 
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 44 92

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

işlemlerini 
sürdürmeye • 
devam edecek. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın hazır
ladığı Vergi Kimlik 
Numarası Genel 
Tebliğ Taslağında, 
vergi dairesi kayıt
larında vergi kimlik 
numaraları ile 
TC kimlik numa 
ralarının eşleştirildiği 
belirtilerek, 
1 Temmuz 2006 
tarihinden bu yana 
vergi dairelerince 
fiilen TC kimlik 
numarasının kul
lanıldığı kaydedildi. 
Tebliğ taslağına göre, 
tüzel kişiler, vergi 
kimlik numarası 
kullanmaya devam 
edecek. 
Ticaret

Sicil Memurlukları, 
yeni kurulacak ser
maye şirketlerinin 
kurucu ortakları, 
yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri, 
genel müdürleri ile 
limited şirkette 
müdürlerden 
TC vatandaşı 
olanların vergi 
kimlik

numarası 
olarak 
TC kimlik 
numaralarını, 
yabancı uyrukluların 
ise vergi 
dairelerinden 
alınacak vergi kimlik 
numaralarını ilgili 
belgelere yazılmasını 
sağlayacak.

fatura
ADSL tarifelerinde 
bağlantı hızının iki 
katma çıkmasıyla, 
kullanıcıların, daha 
kolay şekilde farkın
da olmadan kotayı 
aşabileceği ve 
yüksek faturalarla 
karşılaşabileceği 
uyarısı geldi 
Türk Telekom'un ' 
geçen ay kotalı 
ADSL tarifelerinde 
bağlantı hızınriki 
katına çıkarmasının 
ardından, kul
lanıcıların daha 
kolay şekilde farkın
da olmadan kotayı 
aşabileceği ve 
yüksek faturalarla 
karşılaşabileceği 
bildirildi.
Türk Telekom, 1 
Ağustos tarihinden 
itibaren, 3, 6 ve 9 
gigabyte kotalı 
bağlantıya sahip kul
lanıcıların 512 kilo- 
byte olan bağlantı 
hızını, herhangi bir 
tarife değişikliği ve 
fiyat artırımı 
olmadan 1 megabite 
(İ 024 kilobyte) 
çıkartmıştı.
Kotalı ADSL ta 
rifesinde, kullanıcılar 
aylık 3, 6 ve 9 giga
byte kullanım kota
larını aştıklarında, 
kullandıklar: 
megabyte başına 
aylık ücrete ek 
olarak 1 YKr 
ödeme yapmak 
zorunda kalıyor. 
Örneğin, özellikle 
internet aracılığıyla

uyarısı
oynanan oyun prog 
ramlarında hızın 
artmasına paralel 
olarak istem dışı : 
dosya aktarımları ■ j 
yaşanıyor. Faturaları 
kabarık gelen çok 
sayıda kotalı ADSL 
kullanıcıları yaşadık
ları sorunu internette 
çok kullanılan 
' www. le vel .com.tr’ 
gibi sitelerin forum
larında yoğun 
şekilde tartışıyor. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı I
Bülent Deniz, kul- I
lamaları, bağlantı 
hızlarının iki katına 
çıkmasının ardından 
kotalarını farkına 
varmadan daha 
kolay şekilde aşa
bilecekleri ve\ I
yüksek faturalarla I 
karşılaşabilecekleri I 
konusunda uyardı. I 
Kota aşımını kontrol I 
etmenin kullanıcının I 
kendi görevi I
olduğunu, ancak I 
teknik bir konu I 
olduğu için her kul- I 
tanıcının bunu ölçe- I 
bilecek yetenekte I 
olmayabileceğini I 
kaydeden Deniz, I 
'Bu nedenle, ADSL I 
servis sağlayıcı I 
konumunda olan I 
Türk Telekom, kul- I 
tanıcılarınkotalarını I 
ölçmesini sağlayan I 
küçük bir programı I 
onlara ücretsiz sun- I 
malıdır. Etik olan ve I 
tüketiciyi koruyan I 
anlayış budur' dedi . I
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Erkekler kadınları fabrika gibi görüyor
Van Kadın Derneği 
Başkanı Zozan 
Özgökçe, bölgede 
erkeklerin kadınları 
bir fabrika olarak 
gördüğünü 
belirterek, kadının 
kendi vücudu 
üzerinde bir söz 
hakkı olmadığını 
savundu.
VAKAD tarafından 
kadınlar üzerinde 
yapılan bir ankette, 
okuryazar oranının 
düşmesiyle doğum 
oranının artışı para
lellik gösterirken, 
kadınlar üzerinde aile 
içi şiddet ve evlilik
lerde aşiret ve aile 
baskısı öne çıktı.
Anket, Van'da 23 
mahallede oturan 15 
yaş ve üstü evli ve 
bekâr farklı eğitim 
seviyelerinden 
oluşan 776 kadın 
üzerinde yapıldı.
Ankete katılan kadın
ların yüzde 12'sinin 
sadece okur yazar, 
yüzde 25'i ilkokul, 
yüzde 9'u ortaokul, 
yüzde 23'ü lise, 
yüzde 11'i üniversite 
mezunu ve yüzde 
20'sinin İse okuma 
yazmasının olmadığı 
bildirildi.
Ankete katılan 
776'sından 590 
kişinin evli olduğunu 
dile getiren VAKAD 
Başkanı Zozan 
Özgökçe, evli kadın
lardan sadece yüzde 
60'nın resmi nikâhlı

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

EL KOYUN
% il ^vea’ telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.

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

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

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

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

olduğunu dile getirdi. 
Özgökçe, eğitim 
oranları düştükçe 
doğum oranlarında 
artışı dikkat çekiyor. 
Özgökçe, erkekler 
kadınları fabrika 
olarak gördüğünü 
ifade ederek, kadının 
kendi beni üzerinde 
söz sahibi olmadığını 
söyledi.
Özgökçe, "Kadın kaç 
çocuk doğuracağı 
kararını veremiyor. 
Bu karar ya erkeğin 
elinde ya da 
toplumun değer 
yargılarına bağlıdır. 
Toplumdaki anlayış 
gereği kocalar fazla 
erkek çocuk istiyor. 
Koca ve ailenin 
büyükleri bunu iste 
yince kadınıri bir söz 
hakkı kalmıyor. Birde 
son zamanlarda 
Şartlı Nakit Transferi 
kapsamında doğum 
ve okuyan çocuk 
başına ödenen para 
ile birlikte kadının 
üstünde daha çok 
doğum yapması 
üstündeki baskıları 
arttı. Bir yönüyle 
devlet aile planlaması

adı altında bu pro
gramı uygularken 
programın uygulanış 
biçimi bölgede daha 
çok çocuk yapmayı 
teşvik ediyor" iddi
asında bulundu. 
Özgökçe, anket 
Avrupa Komisyonu 
tarafından destekle
nen Kadın Danışma 
Merkezi Projesi kap
samında, kadınların 
sosyo-ekonom i k, 
demografik, kültürel 
ve eğitimsel özellik
leri, cinsiyete dayalı 
şiddete yönelik 
algılar ve ayrıca 
toplumsal cinsiyete 
dayalı geleneksel rol
lerin ve yargıların 
yaygınlığı ile eğitim 
düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi ölçmek için 
yapıldığını vurguladı. 
Anket sonucuna 
göre erkeklerin çok 
evlilik yaptığını ancak 
dul kalan bayanlara 
ikinci evliliğe fazla 
izin verilmediğini 
kaydeden Özgökçe, 
kadınların evlilik
lerinde halen söz 
sahibi olmadığını 
belirtildi.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN 

tsk eıeıe vakti
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL

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

Moda meraklıları için inler ve outlar
Uluslararası trend 
raporu hazırlayan 
ünlü moda yazarı 
Kinvara Balfour 
Türkiye'ye geldi. 
2006-2007 sonbahar- 
kış modasını ve trend
lerini anlatan Balfour, 
"Moda ne olursa 
olsun, vücut ölçü
lerinize ve yaşınıza 
göre giyinin," diyor. 
Moda dünyasında 
trendlerin nasıl ve 
kimler tarafından 
belirlendiğini de 
belirten modacı 
Balfour, bu sezonda 
renklerin bittiğini 
savunuyor ve "Kısa 
bir gözlemleme fır
satım oldu ama bence 
Türkler modaya uyu 
yor ve kendilerine 
göre de uyguluyor. 
Rusya'daki gibi tepe
den tırnağa tasarım
cıların elinden çıkma 
şeyler giymiyorlar,

giydikleri göz 
yormuyor" diyor. 
İşte moda trendlerine 
aykırı düşmemekte 
ısrarlı olanlar için yeni 
sezonunun yükselen 
değerleri ve gözden 
düşenleri.
İnler
* Siyah
* Soluk çimento 

tonları
* Metal
* Kürk
* Tüyler
* Trençkot
* Ekose
* Her şeyin büyük 

bedeni
* Binici başhğı/bere
* Ince/kalın kemer
* Rugan
* Bol süet opera 

eldivenleri
* Parmaksız eldivenler 
* Büyük çanta/dizüstü 
çantası
* Platform topuk 
çizmeler
* Şık şortlar
* Erkek gömleği
* Siyah boğazlı

yakalar
* Düz elbise
* Zincirler
* Siyah çerçeveli 
gözlükler
Outlar
* Beyaz
* Parlak gökkuşağı 
renkleri
* Çiçekler
* Tığ örgüsü
* Fırfırlar
* Bolero ceket.
* İşlemeler
* Kırpılmış her şey
* Siyah saç bandı
* Obi-sash kemer
* Saydam şifon
* Dar saten opera 
eldivenleri
* Rozetler
* Sapsız çanta
* Düz bağcıklılar
* Deniz şortları
* Pamuklu kaftan
* Fırfırlı beyaz 

gömlek
* Gömlek biçiminde 
elbise
* Zincir desenleri
* Beyaz çerçeveli 
güneş gözlükleri

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.elele.org.tr
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geleceği birlikte kazandık

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

Diş gıcırdatma 
sinirlilikten kaynaklanıyor
Bruksuzim olarak 
bilinen ve genelde 
psikolojik bozukluk 
ve sinirlilikten kay
naklanan, diş gıcır
datması, diş kayıp 
larına, diş' eti 
hastalıklarına neden 
olurken, baş ve yüz 
ağrılarını da bera 
berinde getiriyor. 
Selçuk Üniversitesi 
Ağız, Diş, Çene 
Hastalıkları ve 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Ercan Durmuş, diş 
gıcırdatmasının, 
ağız içindeki 
kasların, alışılmışın 
dışında hareket 
etmesiyle ortaya 
çıktını söyledi.
Durmuş. "Bruksizm, 
gece boyunca da 
görülebilir. Daha 
yaygın olanı, 
genelde kasların 
dinlenmeye geçtiği 
uyku döneminde 
olanıdır. Ağız 
çevresinde bulunan 
ve gece dinlenmesi 
gereken kaslar, rit
mik hareketlerle bir
birine temas ederek, 
gece boyunca diş 
gıcırdamasına neden 
oluyor" dedi. 
Dişlerin yapısında 
ciddi anlamda aşın
malara ve madde 
kaybına neden olan 
diş gıcırdatmasının, 
diş eti ve çevresin
deki dokularda prob

lemlere, çenenin 
eklem bölgesinde 
hastalıklara yol 
açtığını dile ğetiren 
Durmuş, bu alışkan
lığın, özellikle 
şakak ve yanak 
bölgesindeki 
kasların aşırı çalış
ması nedeniyle yüz 
ve baş bölgesinde 
de ağrılara neden 
olduğunu belirtti. 
Durmuş, şunları 
kaydetti: "Genelde 
psikolojik bozukluk 
ve sinirlilik, bruk- 
sizme neden oluyor. 
Bazen kaslardaki 
rahatsızlık da 
bruksizme neden 
olabiliyor. Hastalık 
kolaylıkla tedavi 
edilebiliyor. Nedenini 
bildiğimizde tedavi 
kolaylaşıyor. 
Dişlerdeki mevcut 
rahatsızlığın tedavisi 
yapılırken bü duru
ma neden olan 
etkenlerin ortadan 
kaldırılması gere 
kiyor. Dişlerin bir 
kapanış şekli var. 
Alt ve üst çene 
arasına bir plak 
yerleştirerek 
geçici de olsa' 
hastadaki sıkıntıyı 
bir süre ortadan 
kaldırıyoruz.
Durumu ortaya 
çıkaran neden, 
psikiyatri servisini 
ilgilendiriyorsa oraya 
yönlendiriyoruz."

NÖBETÇİ ECZANE
H7 Ağustos 2006 Perşembe 
* SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cd. No: 2 GEMLİK

IÖLTOS bursa
DERSAMLERİ kültür kolejİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBBİ

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2521 

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)

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 J4 M 
İnegöl (ÖSS): 713 05 051 Bursa Kültür Koleji 1267 00 72
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Modern çizgiler, sıradışı tasarımlar ve yeni bir yaşam tarzı... 
CIZflY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

I Evinizin pratik ihtiyaçları için 
| doğru çözümler, küçük detaylar için 
I farklı öneriler ve mutfak keyli için

tek adres: UZAY MUTFAK
MoiİERN VE ESTETİİİ TASARIMI, EN kÜÇÜk AYRINTISINtİA bile İCENIİİNİ ÇÖSTEREN 

Uildi MALZEMESİ, tkoNOMİk fİyATI VE TAİESİT AVANTAjİARiyİA, 
EvlER UZAY MANZARASINA lüVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82./ 8 Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79



ÖZEL flYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Özel

İyi bir gelecek Rykent ile başlar”
Iköğrctim 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,

$ rjl 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 Pojabahceler Mevkii

Tel : 513 50 84 GEMLİK
(uujuj.ay k e n tilkogr e tim.k 12.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

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 KOV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Ağustos 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
AIR GÜNDC 

DAVCTİVCNİZ HAZIR

Yüzlerce çeşit hem ucuz, hem kaliteli
Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

Gemlik Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi ile BURULAŞ arasında protokol imzalandı

tay; "Otobüs fiyatlarıyla spekülasyon yapılmasın"
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kim spekülasyon yapıyor?
Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Erol 

Aksoy gazetemize yaptığı açıklamada, Gemlik Bursa 
arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs fiyatlarını 
BÜRULAŞ’ın belirlediğini, bu konuda kimsenin kendi
lerine suçlamamasını ve spekülasyon yapmamasını 
istemiş.

Ben de soruyorum kimmiş bu spekülasyoncular.
Bu terimin türkçesi, kurgu, vurgun, vurgunculuk

tur.
Yani Aksoy diyor ki, fiyatlar konusunda gelişi 

güzel kurgular kuruluyor.
Bizi suçluyorlar. Oysa biz fiyatları belirlemiyoruz.

■Gemlik Bursa arasında yolcu taşımacılığı işi 
minj.büsçülerin kurduğu otobüsçüler kooperatifi 
eliyle yapılıyor. Yani minibüsçüler kooperatif kurarak 
bu işi tekeline almış dürümdalar.

Rakipleri yok.
Gemlik Belediyesi’nin otobüs işletmesini 

özelleştirmesinden sonra bu durum doğdu.
Büyükşehir Belediyesi'ne geçince de, bu hizmet 

yasa gereği Büyükşehir’e geçti.
Minibüsler ve Kooperatif Gemlik Bursa arasında 

yolcu taşımacılığını 2 YTL den yapıyor.
Kooperatif hem Belediye’ye ücret ödüyor, hem de 

Maliye ye KDV. Minibüsçü hiçbirini, ödemiyor.
Şimdi ne oldu da fiyatlar aşağıya çekildi.
Aslında Büyükşehir Gemlik Bursa yı 1.25 YTL.ye 

taşıyor. Büyükşehir’e göre fiyatlar da artış var. 
Bugünkü taşımaya göre geriye çekiliş.

Şimdi alınan kararla şehir içi ve Gemlik Bursa 
arasında BuKart uygulası başlayacak. Hem Maliye ye 
KDV, hem de belediye ye pay ödenecek.

Ve de bu işten para kazanılacak.
Benim aklım bu işe ermedi: Erenler söylesin!

Gemlik Otobüsçüler ve Minibüs 
çüler Odası Başkanı Erol Aksoy, 
Gemlik-Bursa arasında yolcu taşı
ma fiyatlarının BURULAŞ tarafından 
verildiğine dikkat çekerek, fiyatları 
BURULAŞ’ın belirlediğini söyledi. 
Aksoy, Gemlik’te yeni otobüslerin 
Ekim ayında hizmete gireceğini, 
BuKart uygulamasının da aynı 
zamanda başlayacağını tekrarladı. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

MHP İlçe Yöneticilerinden Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a sert eleştiri 

“Başkan hukuk 
kurallarını çiğniyor” 

MHP İlçe Yöneticileri Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un ruhsatı olmayan 
GEMPORT’a ait Kara Terminalinin temel 
atma törenine katılarak hukuk kurallarını 
çiğnemekle suçladılar. MHPTıler birinci sınıf 
tarım alanlarının büyük şirketlere peşkeş çek- 
tirildiğini söylediler. Haberi sayfa 5'de

Emekliye 100 YTL eködeme
Emekli Sandığı, 100 YTL'lik ek ödeme 
lerle ilgili 31 bin 404 kişinin daha incele 
meşini tamamladı ve maaş gruplarına 
göre ödenecek tutarları, banka şubele 
rine gönderdi. Ödemeler, 21 Ağustos 
Pazartesi gününden itibaren hak sahip
lerine yapılacak. Haberi sayfa 7’de_____

Jeprem Dede;‘Türkiye’deki hiçbir 
lastane depreme hazır değil"

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, hastanelerin 
depreme hazırlanması konusunda Sağlık 
Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Sayfa 6'da

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MB °u 1
Sevgi.... Saygı....

"insanların çoğu, kaybetmekten korktuğu 
için, sevmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye 
layık görmediği için, sevilmekten korkuyor. 
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği 
için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, red
dedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan 
korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için.. 
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya bir şey ver
mediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında 
yaşamayı bilmediği için." W. Shakespeare

Dünyada bunca yıkım, kıyım, zulüm, ihanet 
ve kötülükler olmasına rağmen; yine de insan
lar hakkında kötü düşünmek istemiyorum.. 
İnsanları öylesine güzel, öylesine derin, anlamlı, 
zarif, sevimli olarak niteliyorum ki; onları güneş 
gibi sıcak, toprak kadar vefalı, su kadar temiz, 
çimenler gibi zarif, ceylanlar kadar güzel, kuşlar 
gibi özgür ve verimli bir toprak kadar üretken 
ve olgun düşlüyorum.

İnsanı insan yapan değerlerden belki de en 
önemlisi bilinç ve düşünce. Duyguysa, olaylar 
karşısında ve yaşamda insanların hissettikleri 
şeyler. İyilik, dostluk, güzellik, adaletli ve vic
danlı olmak gibi değerler, salt insana özgü bir 
olgu..

Yirmi birinci yüzyılın bilgi çağını sürerken; 
insanın inancına, diline, kültürüne, bilincine, 
düşüncelerine, görüşüne ket vurarak, baskı 
uygulayarak, hakaret ederek bir yere varmaya 
çalışan sırtlanları anlamakta ve anlatmakta 
güçlük çekiyorum.

Oysa,
Önemli olan insana saygı duyabilmek, insan

ca yaşamayı ve yaşarken de paylaşmayı 
öğrenebilmektir. Dünyada her insanın, her mil
letin yaşam hakkına saygı duyması, insanları 
anlaması ve en önemlisi de hoşgörüyle bak
mayı öğrenmesi, onların hakkını da kendi 
hakkıymış gibi savunması zorunluluğu ve 
sorumluluğu vardır..

İnsanları diğer canlılardan ayıran özellikler 
bunlar olsa gerek.;. Bu gereği yerine getirmek, 
son derece hassas ama bir o kadar da basittir.

Bu dünyada ihtiyacını duyduğumuz ve muh
taç olduğumuz en önemli şey sevgi, dostluk ve 
hoşgörüdür. Küçücük bir gülümseme ve tatlı 
dil, karşımızdakine verebileceğimiz en güzel 
hediyedir.

İnsanlar sevmeli, şartlar ne olursa olsun 
sevmesini bilmeli.

" Bir kızılderili dede ile torunu evlerinin 
önünde oturmuş, biraz ötede boğuşan biri 
siyah diğeri beyaz iki köpeği seyrediyorlarmış. 
Torunu sormuş:

" Neden iki tane köpek besliyorsun?
Dede yanıtlamış:
" Onlar benim için, iki simgedir evlat. İyilik ve 

kötülüğün simgesi... İyilik ve kötülük de 
içimizde böyle sürekli mücadele eder durur."

Torun sorar:
" Peki, sence hangisi kazanır mücadeleyi?" 
Bilge reis derin derin gülümser ve der ki:
" Hangisi mi evlat?..... ,
Ben hangisini daha iyi beslersem o 

kazanır..."
İnsan olabilmenin ilk koşulu ise; yüreğinde 

sevgi ve merhamet taşıyabilmektir. Yoksa kim 
olduğumuzun, nereden geldiğimizin, hangi 
ülkenin pasaportunda adımızın yazılı olduğu
nun ne önemi var! Bu dünyada, sadece insan 
değil miyiz? Bu dünyada bizim yaşam hakkımız 
kadar, başkalarının da yaşama hakkı var. İnsan 
dediğin odur ki; nerede ve kime yapılırsa yapıl
sın, birine yapılan zulmü, haksızlığı, vicdansız 
lığı, her zaman yüreğinde hissedebilsin, bunu 
kendisine yapılmış gibi görebilsin...

Yeryüzünde ki bütün insanlar insanlık 
bahçesinin çiçekleri değil midir? Öyleyse hiç 
bir devletin, ırkın, insanın, inancın yada gücün 
bu çiçekleri ezmesine, soldurmasına fırsat ver
ilmemeli.. Toplum yada bireylerin kutsal olan 
yaşama hakkı korunmalıdır.Bu dünya hepimizin. 
Bu dünyada herkese yetecek kadar yer var. 
Yeterki cehalet, şiddet, baskı ve inkar yerine, 
hoşgörü sevgi saygı hakim olsun...

İnsanlığın ortak değerleri olan hoşgörü, 
sevgi, saygı, barış, özgürlük, bireysel hak, 
adalet gibi evrensel değerlere inanmakta, kim 
ne zarar görebilir?

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaldırımlardaki 
seyyarlara 
savaş açan 
Belediye Zabıtası, 
en işlek yerlerde 
açılan seyyar 
manavlara engel 
olamıyor. 
Çarşı Camii 
kaldırım kenarında 
insanların en fazla 
yoğunlaştığı bir 
köşede köyünden 
getirdiği mevsimlik 
yiyecekleri satışa 
sunanlar bu işi 
gayet rahat 
yapabiliyor.
Kaldırımlarda 
yürümenin bile 
zorlaştığı Gemlik'te 
her esnafın 
bisiklet ve 
motorsiklet gibi 
ulaşım araçlarının 
yanı sıra her türlü 
ürününü rahatlıkla

teşhir edebildiği 
kaldırımlar sadece
seyyar cep 
telefonculara 
yasaklanıyor.
Gemlik 
Belediyesi’nde

sayıları bir elin 
parmaklarının 
yarısı kadar kalan 
Zabıta personelinin 
nüfusu 80 bini aşan 
bir ilçede nasıl 
görev yapacakları da

bir başka sıkıntı 
olurken çözümün 
ise sözleşmeli 
personel alımıyla 
aşılabileceği görüşü 
ağırlık basıyor.

Karsak Deresi ikinci el eşya pazan çiti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karsak Deresi 
atılan kullanılmaz 
ev eşyaları ile 
ikinci el dükkan 
görüntüsüne 
geldi.
Evlerde kullanıl
mayan her türlü 
ev eşyalarının 
dereye atılması 
sonucu Gemlik'e 
giriş görüntüsü de 
olumsuz yönde 
değişiyor.
Derede bulunan 
köprülerin altlarına 
kadar gelen eski 
koltuklar, masalar, 
sandalyeler, 
araba lastikleri gibi 
birçok eşyanın 
toplanmaması ise 
vatandaşların 
şikayet ve 
tepkilerini çekmeye

devam ediyor. 
Sürekli olarak 
yayınlanan 
haberlere rağmen

ması ise vurdum 
duymazlığın ne 
boyutlara geldiğini 
göstermeye yetiyor.

hiçbir yetkilinin 
çirkin görüntüye 
engel olacak 
girişimde bulunma
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Gemlik Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi ile BURULAŞ arasında protokol imzalandı YazıYORUM

Aksoy; “Otobüs 
fiyatlarıyla spekülasyon 

yapılmasın”
Gemlik Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Erol 
Aksoy, Gemlik-Bursa arasında yolcu taşıma fiyatlarının BURU
LAŞ tarafından verildiğine dikkat çekerek, fiyatları 
BURULAŞ’ın belirlediğini söyledi. Aksoy, Gemlik’te yeni oto
büslerin Ekim ayında hizmete gireceğini, BuKart uygula
masının da aynı zamanda başlayacağını tekrarladı.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Otobüsçüler 
ve Minibüsçüler 
Odası Başkanı 
Erol Aksoy, 
Gemlik-Bursa 
arasında yolcu 
taşıma fiyatlarının 
BURULAŞ tarafından 
verildiğine dikkat 
çekerek, "Kimse 
bu fiyatlar üzerinde 
spekülasyon 
yapmasın" dedi. 
Aksoy, yeni 
uygulamanın 
BURULAŞ’ın 
Gemlik'te BuKart 
sistemini Ekim ayı 
içinde tamamla
masını göz önüne 
alarak yeni fiyatla 
yolcu taşımasının da 
aynı zamanda 
başlatılacağını 
yineledi.
Gemlik'te vatan
daşların bazı kişiler 
tarafından ortaya 
atılan yanlış 
açıklamalara itibar 
etmemelerini 
isteyen Aksoy, 
"Bu fiyatı bize 
BURULAŞ verdi. 
Önceki gün yapılan 
görüşmede bu 
fiyatlar üzerinde 
anlaşma sağlandı 
ve protokol 
imzalandı." dedi. 
Erol Aksoy,

ayrıca fiyatların 
2007 yılı Ocak 
ayında BURULAŞ 
tarafından 
yeniden gözden 
geçirileceğini 
söyledi.
Halk tipi 9 
metrelik yeni 
otobüslerin Eylül 
ayı içinde 
teslim edileceğini 
bildiren Aksoy, 
"Gemlik-Bursa 
arasında taşıma 
işinin neticelenmesi 
uzun sürdüğünden 
son zamanlarda 
çeşitli söylentiler 
yayıldı. Bunların 
arasında belirlenen

BURSA HAKIMIYCT V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve R6KLAM ALINI A
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

fiyatların abartıldığı 
ve BURULAŞ 
tarafından aşağıya 
çekileceği 
söylentileri yayılıyor. 
Fiyatları bizim 
belirlememiz 
mümkün değil, 
bunu Büyükşehir 
Belediye sınırları 
içinde taşımacılık 
ihalesini alan 
BURULAŞ yapıyor. 
Önceki gün yap
tığımız toplantıda 
bu yönde protokol 
imzalandı. 
Gemlik-Bursa 
arası kartlı sisteme 
geçildiğinde 
1.75 YTL olarak,

şehir içinde ise 
öğrenci 40 Ykr, 
sivil 60 Ykr olarak 
uygulanacak, 
Gemlik halkını 
bu şekilde 
aydınlatmak 
istiyoruz ve 
bunun dışında 
söylentilerin yanlış 
olacağını bilsinler." 
şeklinde konuştu. 
Aksoy, Engürücük, 
Gemsaz ve 
Serbest Bölge 
hattına çalışan oto
büslerin de şehir 
içine çalışan 
otobüsler gibi 
yenileneceğini 
sözlerine ekledi.

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 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.sayfasi.com

Doktorluk....
Tam tamına elli yıldır Doktorluk yaptığım 

için, basında Doktorlara ait yazı gördüğüm 
de dikkatle okurum.

Bunların çoğunluğu Doktorları öğen, 
takdir eden yazılardır..

Bizler, Tıp Fakültesi’nden altı yıllık bir 
eğitimden çıktıktan sonra en gözde damat 
adayı oluruz..

Şunu açıkça itiraf edelim ki hemen her 
aile kızını bir doktorla evlendirmek ister.

Hatta bu yüzden, “Beni ne Doktorlar iste
di” diye kadınlarımız hava atar..

Gazeteler de küçük ilanlar görürsünüz. 
“Doktordan satılık araba...”

Kullanılmışı bile, doktorun olması kalite 
göstergesidir..

Adam evini kiraya verecektir, şöyle ilanı 
yazar.. “Doktora kiralık”

Evini vereceksen, doktora ver, rahat eder
sin. En azından temizdir, kiran da garantide 
demektir...

Daha da ileri gidenler, aşk sarhoşu olanlar 
da; “Doktor civanım, seni istiyor canım diye 
şarkı tutturur...

Meslek seçerken, kız verirken, koca alır 
ken, otomobilini alırken, ev kiralarken Doktor 
iyi, ondan iyisi yok...

Ama muayeneye, tedaviye, para istenince 
doktor kötü...

“İki şık şık şu kadar para aldı” diye şika 
yetler.

“Efendim on dakika baktı, şu kadar ücret 
aldı” lafları...

Tıp Fakültesi 6 sene + 4 yıl uzmanlık + 2 
yıl mecburi hizmet..

Hangi meslek grubunda bu kadar uzun eği 
tim ve zorluk vardır...

Sen bilmeden, düşünmeden konuşan hal 
kim cevap ver... Cevap ver...

Şimdi bu ikiyüzlülüğe bir yenisi-eklendi..
“Para istemeyen doktor” da kötü oldu.. 

Duy da inanma cinsinden..
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 8 - 

10 öğretim üyesi (Profesör) “Biz şimdiye ka 
dar çalıştık, durumumuzda iyi, fakültede ça 
lışma saatlerimizin sonunda 2 saat parasız 
çalışalım, fakirlere de bakalım” demişler.

Bir gazetenin başlığı şöyle; “Bedava hasta 
bakan Prof.ler mahkemeye verildi.”

Devlet mahkemeye vermiş ve bu hocalar
dan milyarlarca ceza istiyor.

Suçlama ne? “Bedava hasta bakarak, 
döner sermayeyi zarara uğratmak.”

Döner sermayeden para alanlar kim ? 
Bu para almayan doktorlar..

E! o zaman bu döner sermaye zararının 
kime zararı var ki?

Ben olayın içinde olarak konuşuyorum bu 
suçlanan Sayın hocalar (elleri öpülesi) garib
anlara, fakirlere, depremzedelere, işsiz lere 
baktığını biliyorum...

Ama farzedelim ki bu işler böyle değil.. 
Ve bu hocalar eşe dostta, tanıdığına bedava 
baktı.. Bir Türk vatandaşının şu veya bu 
sebeple bedava sağlık hizmeti almasının

Devlete (Maliye’ye) ne zararı var?
Halkım; Bunları oku da yapanları ayıpla.. 

Alkışlanacak bir çalışma işte böyle köstek
lenir....

Deveyi hamuduyla yutanlar, parayı eşek 
yükü götürenler, yumurtayı unlayıp millete 
yedirenler, ortalıkta sırıtıp gezerken, Türk 
halkına küçük bir iyilik yapmak isteyen 
birkaç Tıp profesörüne yaptıklarını pişman 
ettirdiler.. Bazen ettiği yemine rağmen bu 
gibi yanlışlık yapan insanlara Doktorların 
bakmamasının haklı olacağını düşünüyo
rum.. Doktorluk zor meslektir..

Bu böyle biline...______ ____________ . ■

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.sayfasi.com
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Elma Şekeri sekiz yaşına girdi
■II. I IIII ı——■—MM—

Kreş ve Gündüzbakımevine 
yerleştirilen bilgisayarlı kamera 

sistemi ile öğrenci velileri gün boyu
çocuklarını evlerinden izleyebilecek.
Gemlik' in
ilk özel kreşi 
olan ve Manastır’da 
bulunan Elma 
Şekeri Kreş ve 
Gündüzbakımevi 
8. yılına 
yaniliklerle giriyor. 
Yenilenen iç 
dekorasyonu ile 
anasınıfında 
ilgilizce ve 
Bilgisayar 
dersleri; bale, 
buz pateni, yüzme, 
folklor kurslarının 
yanısıra kapalı devre 
kamera sistemi ve 
www.eimasek- 
erikres.com 
web sitesiyle, 
yeni eğitim-öğretim 
yılında da hizmet 
vermeye devam 
edecek olan 
Elma Şekeri 
Gündüzbakımevinin 
kayıtlarını

sürdürdüğünü 
söyleyen Müdür 
Erkan Akıncı, 
“Gündüzbakımevi 
ve kreşimiz 
8. yıla girerken 
kalitesiyle ve 
verdiği hizmetleriyle 
kendini kanıtladı. 
Yeni yıla yeniliklerle 
giriyoruz.
Kadromuzu 
güçlendirip, 
İngilizce ve 
bilgisayar 
derslerini de 
programlarımıza 
ekledik.
Kapalı devre 
kamera sistemimiz 
ile çocuklarımızı 
daha iyi gözlemleme 
olanağımız olacak. 
Velilerde isterlerse 
evlerinden 
çocuklarınıgün 
boyu izleyebilecek.” 
dedi.

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 Mahâllesi’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

£

, i
I

By. Kumla’yı görenler şaşırıyor

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1 • 110 m2 asansörlü -kombili satılık daireI
< 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

Elif ESMEN

I
,PER^1AJ£E İÇİN KULLANILMAK 

ÖZERE 2,3 KATLI KİRALIK 
BİNA ARANIYOR

I
Yalova’da Termal Barajı'nın 

altında 408 m2 arsa ■ Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde &ZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Büyük Kumla 
yönünü gösteren 
trafik levhasındaki 
By. Kumla yazısını 
görenler yapılan 
imla yanlışına 
hayretle bakıyorlar. 
İmla kurallarında 
bay anlamına 
gelen By. kısalt
masının Büyük 
Kumla yön

levhasında 
kullanılması e 
spri konusu 
olurken, Türkçe'nin 
katledildiği de 
bir kez daha 
karşımıza çıkmış, 
bulunuyor.
Yazım ve imla 
kurallarına dikkat 
etmeden yapılan 
hatalar çoğu 
zaman alay konusu 
olabiliyor.

Bu gibi uyarıcı 
tabelalardaki 
yapılan hataların, 
yetkililer ya da 
yöneticilerin dikkat 
ederek durumu 
düzeltmeleri yerine 
sürekli gelip 
geçilen ana 
caddedeki uyarı 
levhasının aynı 
şekilde kalması 
kafalarda soru 
işareti bırakıyor. •

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.eimasek-erikres.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MHP İlçe Yöneticilerinden Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a sert eleştiri

Wan ktt Mini şiiyoı' 
MHP İlçe Yöneticileri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un ruhsatı olmayan GEMPORT’a ait 
Kara Terminali’nin temel atma törenine katılarak hukuk kurallarını çiğnemekle suçladılar. 
MHP’liler birinci sınıf tarım alanlarının büyük şirketlere peşkeş çektirildiğini söylediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
MHP İlçe Yönetimi 
geçtiğimiz günlerde 
temeli atılan ve 
ruhsatsız olduğu 
öne sürülen 
GEMPORT Kara 
Terminali törenine 
katılan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u hukuk 
kurallarını 
çiğnemekle suçladı. 
Serbest Bölge 
yolunda GEMPORT 
girişinde istinat 
duvarının temeli 
geniş bir katılım 
sonucu atılan 
Kara Terminali 
inşaat alanı için 
açıklama yapan 

MHP Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ile Ülkü Ocağı 
Derneği Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
"Adaletten, 
haktan, hukuktan 
bahseden ancak 
hukuk dışı işler 
yapanlara göz yuman 
başkan" olarak 
asli görevini yap
maya davet ettiler.
Yapılan inşaat 
alanında 'hakkın 
gaspı' olduğuna 
işaret eden MHP'liler, 
"Burada yapılan 
kanunsuzluk için 
neden hiçbir işlem 
yapılmadı, bu 
çalışmanın derhal 
durdurulması 
gerekiyor." dediler. 
KOCAÇUKUR 
TALAN EDİLİYOR 
Serbest Bölge’nin 
de bulunduğu ve 
Kocaçukur olarak 
bilinen bölgenin 
birinci sınıf tarım 
arazisi olduğunu ve 
talan edildiğine de 
dikkat çeken 
MHP'liler,

küçük esnafın 
ruhsatsız iş yerini 
kapatanların 
burada yapılan 
tesislerin ruhsatsız 
olmasına neden 
göz yumduklarına 
anlam veremedikleri
ni ifade eden 
MHP Başkan 
Yardımcısı 
Mehmet Çelik, 
GEMPORT Kara 
Terminali’nde devam 
eden çalışmaları 
göstererek, 
"Burası için ruhsat 
istemini bekleten 
Başkan Turgut, 
ruhsatı olmayan bir 
yerin temel atma 
törenine katılarak 
hukuk kurallarını 
çiğnemiştir. Burada 
zeytin ağaçları kesilip 
arazi açılıyor. Tarım 
alanları bazı güçlü 
kuruluşlara peşkeş 
çekiliyor. Küçük 
esnafa göz yum- 
mayanlar, büyük 
kuruluşlara neden 
göz yumuyorlar." 
diyerek tepki 
gösterdi.

Serbest Kürsü

GEMPORT 
ÜYESİ BAŞKAN 
Halen GEMPORT'uh 
yönetim kurulu 
üyesi olarak maaş 
alan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u, bu 
şirketin bir elemanı 
gibi çalıştığını 
ileri sürerek 
eleştiren MHP'liler, 
'Hortumları kestik 
parayı Belediyeye 
akıttık' diyen 
Başkan şimdi bunun 
cevabını nasıl 
verecek. Yapılan 
bu haksızlık ve 
hukuksuzluğu 

hangi kılıfa uydura
cak” dediler.
Serbest Bölge 
yolunda yapılan 
hukuk dışı uygula
maya Belediye 
olarak “dur” 
denilmediği 
taktirde görevi 
kötüye kullanmak 
suçundan suç 
duyurusunda bulu
nacaklarını da 
söyleyen MHP 
İlçe Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliğini de 
göreve davet etti.

Tamer SİVRİ

Sesimi duyan var mı?

O günleri yaşayanlar hatırlayacaklardır. 
Yalova'da Gölcük'te Adapazarı veya felaket 
bölgesinin herhangi bir yerinde enkaz altın
daki yakınından ümit ve korkuyla bir yanıt 
bekleyenler, bilinçsiz ve telaş içinde oradan 
oraya koşanlar, saniyelerle yarışan kurtarma 
ekipleri; bu üç sözcükten oluşan cümleyi, 
hayata çağrının sembolü yaptılar.

17 Ağustos ve 12 Kasım felaketlerinden 
bu yana 7 yıl geçti.

Acılar dinmeden başka depremler 
yaşandı.

En son 1 Mayıs 2003 te Bingöl'de yıkıldı. 
Yine olacak diyor bilim adamları, Türkiye'nin 
tamamı deprem bölgesi.

Oysa, olası bir felakette kayıp ve zarar
ların en aza indirgenebilmesi mümkün. 
Bunun için eğitim başta olmak üzere çeşitli 
önlemler var. Ama bunca acıya karşın hala 
bu konuya gereken önemi vermiş, gerekli 
önlemleri ciddi olarak alabilmiş değiliz. 
Örneğin inşaat sektöründe son yıllarda 
oluşturulan "yapı denetimi" uygulaması bek
leneni veriyormu? "Bireysel olarak aile 
olarak hangi önlemleri almalıyız, ne tür 
hazırlık yapmalıyız?" Sorusunu yeterince 
yanıtlayabiliyormuyuz?

Yapı tekniğinde gerekli değişimleri uygu
ladık mı?

Ülkemizin tamamı deprem tehdidi altında 
olduğu halde; çelik konsiriksiyon veya hafif 
elemanlarla üretilen konutları niye düşün
müyoruz?

Mimar ve inşaat mühendisi yetiştiren 
üniversitelerimizde neden hala betonarme 
tekniği ağırlıklı eğitim veriliyor? 
Özelleştirmek kandırmacasıyla elimizden 
çıkan çimento fabrikalarının yabancı yada 
yabancılarla ortak yeni sahiplerinin ve hazır 
betoncuların bu olayda etkileri var mı?

Geride bıraktığımız 17 Ağustos ve 
felaketin 7. yılı nedeniyle yitirdiğimi can" 
larımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bir 
kez daha

UNUTMADIK
UNUTMAYACAĞIZ
UNUTTURMAYACAĞIZ diyerek, yukarıda

ki soruların yanıtlarını arıyor ve "SESİMİ 
DUYAN VAR MI?” diye haykırıyoruz.

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

4 MjK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYIP Ticaret Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

PINAR TOSUN

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

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

www.tema.oıj.tr
www.elkoyun.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
ww.tema.o%25c4%25b1j.tr
http://www.elkoyun.com
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Yağışlı hava geliyor Deprem Betle; 'Türkiye’deki lıiçbir
hastane depreme hazır tletf

Yurdun iç ve kuzey 
kesimleri bugünden 
itibaren yağışlı 
havanın etkisi 
altına giriyor.
Hava sıcaklığı yağış 
alan bölgelerde 2 ila 
4 derece azalacak. 
Orta ve Doğu 
Karadeniz, Batı 
Karadeniz'in 
iç kesimleri, İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı ve Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
kesimleri ile 
Afyonkarahisar 
çevresi bugün 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçecek. 
Cumartesi günü ise 
Orta Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
kesimleri, Amasya 

ve Tokat çevreleri 
sağanak ve 
gökgürültülü v 
sağanak 
yağışlı olacak. 
Pazar günü de 
Orta Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile 
Tokat, Sivas ve 
Erzincan 
çevrelerinde 
sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağış 
görülecek.
Yağışların 
Orta ve Doğu 
Karadeniz'in kıyı 
kesimlerinde etkili 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığı 
ise yağış alan 
bölgelerde 2-4 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
değişmeyecek.

Binlerce kişinin 
hayatını kaybettiği 
Marmara depreminin 
üzerinden 7 yıl 
geçti.
Uzmanlar olası 
depremlere karşı 
hazırlıkların yeterli 
olmadığını belirtiyor. 
Profesör Doktor 
Ahmet Mete Işıkara 
da Türkiye*'deki 
hiçbir hastanenin 
depreme hazır 
olmadığı görüşünde. 
7 yıl önce yaşanan 
acı tablonun 
yinelenmemesi adına 
birçok çalışma 
yapıldı. Ancak 
uzmanlar yapılanların 
yeterli olmadığı 
konusunda hemfikir.

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Deprem Dede 
diye de anılan 
Ahmet Mete Işıkara, 
hastanelerin 
depreme hazırlan
ması konusunda

Sağlık Bakanlığı'na 
çağrıda bulundu. 
Işıkara, 
"Bugün İstanbul 
başta olma üzere, 
Türkiye'de hiçbir 

hastane depreme 
hazır değil...
Dolayısıyla Sağlık 
Bakanlığımızın bu 
konuda ivedilikle 
harekete geçmesi 
lazım. Ben geçen bu 
7 yıl içinde böyle bir 
adım görmedim" 
dedi.
Mete Işıkara, 
ek kat izni konusun
da siyasi baskı 
yapılan Belediye 
Başkanlarına da 
direnmeleri 
çağrısında bulu
narak, "Verdiğiniz 
karar çok doğru, 
direnin oy 
kaybedin ama 
can kaybetmeyin." 
dedi.

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 I 

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 GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

34 YILUK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ 

Sik_____________

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Özelleştirme mağdurlarına i Emekliye 100 YTL ek ödeme
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
özelleştirme 
uygulamaları 
sonucunda işsiz, 
kalan işçilerden 
225'ini "Geçici 
Personel" statüsün 
de istihdam edecek. 
Bakanlık, Devlet 
Personel 
Başkanlığı'nca 
isimleri bildirilen 
225 kişiyi taşra 
teşkilatında 4/C 
statüsünde geçici 
personel olarak 
çalıştıracak. 
Başbakanlığın 
konuya ilişkin 
aldığı karar dünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
225 kişi ile sınırlı 
olan başvuruya 
ilişkin iş ve 
işlemler, MEB'in 
http://personel.meb. 
gov.tr adresinde 
yayınlanacak olan 
"Geçici Personel 
Olarak Çalıştırılacak

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com I

lara İlişkin Atama 
Kılavuzu"nda yer 
alacak. Kılavuzda 
yer alan şartları 
taşıyanlar 29 
Ağustos 2006 
tarihine kadar 
81 il milli eğitim 
müdürlüklerinde 
oluşturulacak 
olan "Başvuru 
Bürolarına" başvuru
da bulunacak.
Adaylar, başvuru 
sırasında nüfus 
cüzdanı, en son 
öğrenimine ilişkin 
öğrenim durumu 
belgesi, sigorta 
kimlik belgesi 
veya sigorta 

kimlik numarasını 
gösterir belge ile 
Devlet Personel 
Başkanlığı'nca 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na yön
lendirildiklerine 
ilişkin belgenin 
yanı sıra özür 
durumuna göre 
il tercihinde 
bulunacaklar bu 
durumunu gösterir 
belge aslı veya 
onaylı örneğini 
yanlarında bulun
duracaklar. 
Adaylardan, 
başvurular için 
hiçbir gerekçe ile 
ücret alınmayacak. 

Emekli Sandığı, 100 
YTL'lik ek ödemelerle 
ilgili 31 bin 404 
kişinin daha incele 
meşini tamamladı ve 
maaş gruplarına göre 
ödenecek tutarları, 
banka şubelerine 
gönderdi. Ödemeler, 
21 Ağustos Pazartesi 
gününden itibaren 
hak sahiplerine 
yapılacak. Emekli 
Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
milli istihbarat 
hizmetleri ve emniyet 
hizmetleri sınıfına 
dahil kadrolar ile 
çarşı ve mahalle 
bekçisi kadro unvanı 
esas alınarak emekli 
aylığı veya vazife 
malullüğü aylığı öde
nenlerden makam 
tazminatı ödenme
sine hak kazanmamış 
olanlara 100 YTL 
ödeme yapıldığı 
anımsatıldı. Söz 
konusu kişilerden 
ölenlerin dul ve 
yetimlerinin de 
(aylık bağlama oranı 
kadar) ödemelerden 
yararlandırıldığû^

hatırlatıldı.
Açıklamada, söz 
konusu ödemeden 
herhangi bir sosyal 
güvenlik, kurumuna 
bağlı çalışanların 
yararlanamayacağı 
ifade edilerek, bu 
amaçla, kanun kap
samına giren 82 bin 
kişiden, durumlarına 
ilişkin beyanname 
istendiği kaydedildi. 
Bu çerçevede Hazi 
ran itibarıyla 17 bin 
836 kişinin, Temmuz 
itibarıyla da 11 bin 
922 kişinin hak ediş 
tutarları aylık almakta 
oldukları banka 
şubelerine gönderil
di. Sön olarak da 31 
bin 404 kişinin 
incelemesi tamam
landı. Bu kişilerden 
3'er aylık maaş alan
ların hesabına 

yatırılan 
tutarlar şöyle 
-1. grupta aylık alan
lara (ağustos 3 aylık
ları gönderildiğinden) 
Nisan-Ekim dönemi 
olmak üzere 
7 aylık tutarları, 
-2. grupta aylık alan
lara (eylül 3 aylıkları 
ek ödemesiz hazır
landığından) Nisan- 
Kasım dönemi olmak 
üzere 8 aylık 
tutarları,
-3. grupta aylık alan
lara (temmuz üç 
aylıkları gönder
ildiğinden) Nisan- 
Eylül aylarına ilişkin 
6 aylık tutarları. 
Aylıklarını birer aylık 
alanların da 6 aylık 
ilave ödeme tutarları, 
aylıklarını aldıkları 
banka şubelerine 
gönderildi

http://personel.meb
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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İstanbul’da 10 ilçe yıkılacak
"Deprem Master 
PlanTnın İstanbul 
için önemli yol hari
tası olduğunu, kentin 
tümünü ele alan bir 
plan yaklaşımı bulun
duğunu anlatan 
İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
"Geçmişte 
bin 500 kilometrekare 
alan İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
sorumluluğundayken, 
bugün 5 bin 200 
kilometrekarelik 
bölümü plan sınırları 
içine alınmıştır. 
Uygulanacak 
planlarla bütün 
kent kontrol altına 
alınacaktır. Bundan 
sonraki yapılar, 
deprem riski taşı
mayan yapıya 
dönüşmüş olacaktır" 
ifadelerini kullandı. 
Vali Güler, "Depremi 
önlemek bizim elimiz 
değil ama afete 
dönüşmesini önle
mek bizim elim
izdedir" diyerek 
konuşmasına 
şöyle devam etti:

"Bu sebeple halkın 
tehlikelere karşı 
bilinçlendirilmesi 
önem arz etmektedir. 
Bunun için de onlara 
yol gösterilmesi 
gerekmektedir. 
Depremde hasar 
gören yapıları 
iyileştirme bu 
yapıları 
sağlamlaştırma, 
bazen büyük 
bir alanda yapıların 
tamamım 
kapsayacak 
bir sorun olarak 
önümüze çıkabilir. 
Yani bir binanı 
sağlam ojması 
yetmiyor, yanında 
bulunan binanın da 
sağlam olması lazım. 
Sokaktaki bütün 
binaların da sağlam 
olması yetmiyor. 
Bir başka sokaktaki- 
lerin de sağlam 
olması lazım. Hepsi 
sağlam olsa onlara 
açılan yolların köprü
lerin, viyadüklerin 
sağlam olması lazım. 
O halde bir bütün 
içerisinde plânlama 
yapmak gerekiyor.

Bununla ilgili yasal 
düzenlemelere de 
ihtiyacımız var. 
Bununla ilgili 
olarak da gerekli 
hazırlıklar yapıldı. 
Yani İstanbul'un 
belki de önemli 
bölümünün yıkılıp 
yeniden yapılması 
gibi bir olayla karşı 
karşıyayız. Tabi bu 
önemli bir kaynaktır. 
Ama en sağlıklı 
çözüm bu şekilde 
olacaktır. Yani 
depreme karşı önlem 
almak mümkündür. 
Ama depremin 
sonuçlarını afete 

. dönüştürmeden iyi 
bir kriz yönetimi, 

iyi bir müdahale 
yönetimi, iyi bir plan
lama ile bunun altın
dan kalkacağımızı 
umuyoruz.
17 Ağustos, bunun 
çok önemli olayları, 
aklımıza getirdikleri 
var. Yaşanan 
olayların bir daha 
yaşanmaması 
anlamında daha 
dikkatli olunması 
gerekiyor. Burada da 
en önemli konu 
eğitimdir". 
Depremde hasar 
gören okulların yıkıl
masına karar 
verildiğinde vatan
daşların tepkisiyle 
karşılaştıklarını dile 

getiren Güler, yıkılan 
okulların yerine 8-9 
ay gibi bir sürede 
daha sağlam daha 
büyük, daha eğitime 
elverişli binaların 
yapımının ardından 
vatandaşların 
tepkisinin de 
değiştiğini, bunun 
gerekli olduğunu, 
vatandaşların bunu 
fark ettiğini belirtti.
Basın mensuplarının 
"Kentsel Değişim 
Projesi" kapsamında 
İstanbul'un yıkılıp 
yeniden yapılması 
ile ilgili sorularını 
yanıtlayan Güler, 
"Kentsel değişim 
dediğimiz olay 

depremde hasar 
gören büyük ve 
orta ölçekli binaların 
onarılıp 
güçlendirilmesi, 
yerine onların yıkılıp 
yeniden yaptırıl
masıdır. Şu an 
Zeytinburnu 
İlçesi'ndeki 
incelemede 
ortaya çıkan 
sonuç o bölgedeki 
binaların 
yıkılıp yeniden 
yapılmasını 
zorunlu kıldı. 
Bunu diğer 
ilçelerde de orta 
ve uzun vadede 
düşündüğümüzde 
depreme karşı 
en iyi çözüm yıkıp 
yeniden yapmaktır. 
Yıkıp yeniden 
yapılma işlemi İstan
bul'un 10 ilçesinde 
daha yapılacaktır. 
Bunun büyük bir 
maliyeti var.
Fakat yapılan 
binaların yanında 
yapılacak iş 
merkezlerinin bunu 
telafi edeceğini 
düşünüyorum" dedi.

1 €uro
444 2 288

Vaillant Kombi cihazları sadece
Almanya’da üretilmektedir

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Ağustos sonuna kadar
11.80 YTl olarak sabitledik!

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

Tûrtoye'nln SÛDcrmdntalar'nojn önyız.

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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İHALE İLANI 
T.C. GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
öğrenci taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18.maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale Usulu ile Taşımalı Sisitem Öğrencilerine öğle yemeği ihale edilecektir.
İHALE KAYIT NUMARASI:
1- İdarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı 4.Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks numarası : (0224) 5131174-5134970 5140230
c) Elektronik posta adresi (varsa): gemlik16 meb.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği,türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi

3-ihalenin

Düşünsel Boyut 
Yelda BAYKIZ 
Gemlik Rotaract Kulübü 

As Başkanı 
e-mail:

yeldabykz@yahoo.com

: İdari şartnamedre gösterilmiştir. 
: İdari şartnamede gösterilmiştir- 
: 179 (Yüzyetmişdokuz) iş günü
. 18 Eylül 2006-19.Haziran 2007

a)Yapılacağı yer : Hükümet Konağı 4.Kat Milli Eğitim Müdürlüğü GEMLİK
b)Tarih ve saati : 25/08/2006 Cuma günü saat 10.00 da
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler-
4.1. İhaleye Katılma Şartları ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elek

tronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası,veya Meslek Odası Belgesi, 
a)Gerçek kişi olması halinde .ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış,Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde,mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış,tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
a)Gerçek kişi olması hâlinde,noter tasdikli imza beyannamesi, 
b)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. Bu işlere ait şartnamenin 10.maddesinin (a), (b),(c),(d),(e)ve (g) bentlerinde sayılan- 
durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgelerile buna 
ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işlere ait şartnamenin (b),(c),(d) ve (l)'da yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10. Türkiye*nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu olmadığına dair,son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzen
lenmiş belge.

4.1.11. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarıncş kesinleşmiş vergi borcu 
olmadığına dair,son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge

4.1.12. Araç ruhsatının aslı veya noter tastikli sureti (Taşıt kiralıksa noter tasdikli taşıt kiralama 
sözleşmesi veya noter tasdikli taahhütname)

5-Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre olmayıp,idare şartnamede
ki 34.madde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak komisyon tarafından belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir ve 75,00,-YTL. karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.fNot: T.C Ziraat Bankası Gemlik Şubesindek 9996329-5001 Nolu hesaba yatırılıp 
makbuz getirildiğinde Müdürlüğümüzden verilecektir.)

8-Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli 
taahütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmez

9-lstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir.lhale sonucu,üzerine ihale yapılan 
istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.lstekliler tekliflerini işin 
tamamı için verebileceklerdir.Bu durumda fiatı en düşük olana deyil komisyon idari şartnamede 
istenen nitelikler de göz önünde bulundurularak karar verecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirliyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.(geçici teminat Gemlik Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankasındaki 9996329-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.)'

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü olmalıdır.
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI B - 3887

Gemlik’ten Kısa Kısa Notlar...
Gemlik'te nedense anlaşılmayan bir takım 

bürokratik olaylar gelişiyor.
Yaklaşık iki aya yakındır kapalı olan 

çeşmelerden dolayı, halk büyük tepki 
içerisinde. Fakir fukara yolda su içecek 
ama, tek bir açık çeşme bulamıyor. Bu yaz 
sıcağında kan ter içinde susuz dolaşıyor. 
Herkesin hazır su almaya parası olacak diye 
bir şey yok. Bu kavurucu sıcakta hangi 
nedenle olursa olsun kimsenin halkın fay
dalanacağı şeyleri elinden almaya hakkı 
yoktur.

Bakın ben bu konuyla ilgili hiçbir şey 
yazmadım şimdiye kadar. Sadece yazılanları 
okudum, söylenenleri dinledim.

Ancak ne zaman eski itfaiye yokuşunun 
oradaki çeşmeyi geçtiğimiz cumartesi 
açtılar, pazartesi kapattılar. İşte o zaman bu 
yazıyı yazma gereği duydum. Değerli yet 
kililer bu çocuk oyuncağı mı? İstikrar denen 
şey bizim ülkemize ne zaman gelecek?

Ben bunu çok merak ediyorum. 
Gerçekten hayret edilecek bir şey. 
Edindiğim bilgiye göre çok su harcıyormuş 
insanlar, araba halı vs. yıkıyorlarmış. O 
zaman gelirsin kontrol edersin, cezanı 
yazarsın. Bakın bakalım bir daha yapar mı? 
Ama bizde kurunun yanında yaş da yanıyor.

Birde bu çeşmelerin abonelikleri yokmuş. 
Verdiğimiz onca su vergisi nereye gitti 
acaba?

»Buski yetkilileri eh kısa zamanda bu 
duruma son vermek durumundadırlar.

1 Haftadır farklı kişilerden iki mail aldım. 
Gemlik Yeni Mahalle sakinleri doğalgaz 
çalışmalarına başlandığından beri 
Cumartesi pazarı ile ilgili sıkıntı yaşıyormuş. 
Eskiden her taraf süpürüp yıkanırmış. Daha 
sonra da ilaçlanırmış. Ancak şimdi sadece 
süpürüyorlarmış. Şükrü Şenol İlköğretim 
Okulunun oraya kadar geliyorlarmış ,ama 
Şubeye doğru çıkmıyorlarmış. Ve cumartesi 
Pazarından sonra akşamları sinekten 
geçilmiyormuş. Umarım en kısa zamanda bu 
konuya da el atar yetkililer.

Diğer taraftan Gemlik'te güzel şeyler 
olmuyor değil. Son zamanlarda yelken 
kulübünün ciddi çalışmaları var.

Gemlikli gençler tarafından yelken çok 
ilgi görmeye başladı.

Yaz kış demeden çeşitli kuruluşlarında 
desteği ile bu etkinlik devam ediyor.

İleride eminim ki büyük başarılara imza 
atacaklar.

Olması gerekende zaten bu çünkü eli 
mizde deniz gibi çok önemli bir nimet var. 
Bu tür etkinliklerin artması dileğiyle!..

Dr. Yalçın ÇIRAK
İç Hastalıkları Uzmanı 
(Ultrasonografi - EKG) 

Yeni muayenehanesinde 
hasta kabulüne 

b aşlam ıştır. 
Gazhane Caddesi Kafoğlu Apt. 
C / Blok No: 59 Kat: 2 Daire: 3 

(Mıgros karşısı) GEMLİK
Tel : (0.224) 513 44 92

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

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

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

meb.gov.tr
mailto:yeldabykz@yahoo.com
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Hafta başında basın
da yer alan "Yiyecek 
paketlerinde kul
lanılan lateks mad
desinin duyarlı insan
larda ölüme kadar da 
gidebilen sağlık 
sorunlarına yol aça
bileceği" haberi sizin 
de dikkatinizi çekmiş 
olabilir.
Ya da, lateks ismi 
size yabancı gelmiş 
olacağından oku
madan geçmişsiniz 
dir bunu. Oysa, 
önemli bir haberdi 
bu. Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta, 
yazdı.
Adını ilk defa duyu 
yor olsanız bile, 
lateks günlük yaşam
da T den 70'e her 
yaştan insanın her 
gün karşılaştığı veya 
kullandığı 40.000' 
den fazla üründe 
bulunan bir madde. 
Ve görünen de o ki, 
lateks giderek ha 
yatımıza daha çok 
girecek.
Mesela, mutfakta 
kullanılan bulaşık 
eldivenleri, çocuk 
balonları, çeşitli 
oyuncaklar, bebek
lerin emzikleri ve 
biberonu, silgiler, 
kozmetikler, elektrik 
kabloları, tenis-bas- 
ketbol ve bowling 
topları, deniz yatağı, 
yapıştırıcılar, boyalar, 
ayakkabılar... 
bunların ilk anda 
aklıma gelenleri.
Lateks tıp alanında 
da çok sık kullandı 
yor. Mesela, çeşitli 
tüp ve maskeler, ya 
nık bandajları, cerra 
hi eldivenler, tansi 
yon aletleri, kateter- 
ler, idrar ve mide 
sondalan, lavman 
şırıngalan, dişçilikte 
kullanılan bazı ürün
ler... hep lateks içerir. 
PAKETLERİN 
ÜÇTE BİRİNDE 
LATEKS VAR

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

Ingiliz Besin 
Standartları Kurumu 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
test edilen 21 çeşit 
yiyecek paketinin 
üçte birinde lateks 
bulunmuş ve bun
ların bazılarında 
pakette kullanılan 
lateksin yiyeceğe de 
karıştığı saptanmış. 
Latekse en çok çiko
lata ve dondurma 
gibi, paketleri 'soğuk
ta' kapatılan ürünler 
de rastlanmış, çünkü 
diğer ürünlerde 
lateks paketlenme 
sırasındaki ısıdan 
dolayı parçalanıyor- 
muş. Bir dondurma 
paketinde, duyarlı bir 
insanda reaksiyon 
yaratabilecek mik
tarın 370, çikolatalı 
bir bisküvide ise 20 
misli fazlası latekse 
rastlanmış. Lateks, 
ayrıca lolipop ile bazı 
bisküvi ve pastalar
da, avokado, elma 
gibi ürünlere yapıştın 
lan etiketlerde, taze 
sarımsak ve kuşkon
mazları bir arada 
tutmak için kullanılan 
lastik bantlarda 
ve etlerde kullanılan 
ağlarda da 
saptanmış.
LATEKS 
ALERJİSİNİN 
BELİRTİLERİ 
Kauçuk ağacının süt 
kıvamındaki özsuyu
nun çeşitli kimyasal 
işlemlerden geçir
ilmesiyle elde edilen 
lateks diğer doğal 
ürünler gibi çeşitli 
maddelerin bir 

karışımıdır. Esas 
olarak polyisoprene' 
içerir; daha az mik
tarlarda protein, kar
bonhidrat ve lipit de 
bulunur. Lateks aller- 
jisinin ortaya çıka
bilmesi için alerjiye 
yatkınlığı olan kişinin 
ortalama 3-5 yıl 
süreyle lateksle 
temas etmesi gerekir. 
Bu temaslar sırasın
da latekse karşı IgE 
sınıfından antikorlar 
meydana gelir. Bu 
antikorların miktarı 
belirli bir düzeye 
ulaştıktan sonra, 
lateks içeren bir 
maddeyle temas 
olduğunda, mesela 
balon şişirdiğinde, 
eldiven giydiğinde... 
alerjik belirtiler 
gelişir.
Duyarlı bir insanda 
alerjik tepkilerin 
ortaya çıkması için 
bir gramın milyarda 
biri kadar lateksin 
bile yeterli olduğu 
bilinmektedir.
Lateksin yakın 
zamanlara kadar 
sadece cilde temas 
ettiği yerlerde 
kızarıklık, 
kabarıklık, kaşıntı 
gibi tahrişlere yol 
açtığı sanılırdı.
Oysa, bugün 
lateksin saman 
nezlesinden astıma 
kadar bir çok alerjik 
hastalığa neden ola
bileceğini biliyoruz. 
Bunlar içinde en 
tehlikelisi ise ölüme 
kadar giden 
sonuçları olan 
anâflaktik şok.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

TSK aaç VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0505 TL

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

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

Kadınlar kalın nişan yüzüğü seçiyor
Bin yılı aşkın süredir 
evliliğin simgesi 
olarak görülen nişan 
yüzüklerinin her 
geçen gün değişik 
modelleri üretilirken, 
son yıllarda elişi 
yapımı nişan yüzük
leri de büyük ilgi 
görmeye başladı. 
Türkiye'de son yıllar
da büyük gelişim 
gösteren altın ve 
mücevherat üretimine 
paralel olarak nişan 
yüzüklerinin modeller
ine de her yıl 
yüzlercesi ekleniyor. 
Kuyumcularda 2 bini 
aşkın nişan yüzüğü 
modeli bulunurken, 
elişi yapımı nişan 
yüzükleri de son yıl
ların gözdesi olarak 
dikkat çekiyor. Gram 
ve işçiliğine göre 
fiyatları 70 ila 400 YTL 
arasında değişen 
nişan yüzüklerinde

yeşil ve beyaz altın
dan yapılanlar daha 
çok ilgi görüyor. 
Özel yapım nişan 
yüzüklerinin üst 
kısımlarına nişan
lısının ismini 
yazdıranın yanı sıra 
Roma rakamlarıyla 
nişan veya evlilik 
tarihlerini de 
yazdıranlar da oluyor. 
NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN 
TARİHÇESİ- 
Papa 1. Nicolas 
tarafından 860 
yılında nişan yüzüğü 
takılmasının zorunlu 
kılındığı biliniyor. 
İstanbul Kuyumcular 
Odasının çıkardığı 
Goldnevvs isimli 
dergide yer alan 
bilgilere göre, 
Papa 1. Nicolas 
nişan yüzüğü 

m
 Gemlik Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

LEYLA YAVUZ

■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

takılmasını, evlenme 
arzusunu bildirmek 
üzere zorunlu kıldı. 
Papa, evliliğin 
fedakarlık 
gerektirdiği 
düşüncesiyle de 
altından başka 
yüzüğün kabul 
edilmeyeceğini 
bildirdi. Tarihsel 
süreçte farklı 
adetler gelişmesine 
rağmen altın yüzük 
Avrupa'dan dünyaya 
evlilik bağının 
simgesi olarak yayıldı. 
Birleşmiş iki el ya da 
bir halkaya 
yerleştirilmiş bir çift 
yüzük taşı biçimindeki 
ilk nişan yüzüğü 
örnekleri, sonu 
evliliğe varacak 
birlikteliği 
simgeliyordu.

http://www.elele.org.tr
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Mutat Pasın
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ÖIS'ie Aysun Mutlu 
geçeği birlik tarandık
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Klimalar göğüs 
hastalıklarını tetikliyor

J ve fen liselerin

Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Nurgül 
Bozkurt, "Klima kul
lanımının ve havuza 
girme oranlarının 
hızla artması, solu 
num yolları enfeksi 
yonlarında da artışa 
neden oluyor" dedi. 
DDH Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı 
Df. Nurgül Bozkurt, 
hava sıcaklıklarının 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyretmesiyle, klima 
kullanımları ve 
havuza girme oran
larının hızla arttığını 
ve bu sebepten 
dolayı solunum yol
ları enfeksiyonların
da da hızla artış 
yaşandığını kaydetti. 
Solunum yolları 
enfeksiyonunun, 
özellikle kirli havalar
da ve soğukta diren 
cin düşmesiyle sık 
görüldüğünü belirten 
Dr. Bozkurt, "Yaz 
aylarında da klimalar 
dan, duş başlıkların
dan ve havuzlardan 
alınabilecek enfeksi 
yonlar insan sağlı 
ğım etkileyebilmek
tedir. Başta A tipik 
pnömoni olmak 
üzere akut bronşit, 
pnömoni gibi 
hastalıklar da 
görülebilmektedir" 
diye konuştu.
Bu tür hastalıkların, 
kas ve baş ağrıları,

halsizlik, ateş, huzur* 
suzluk gibi belirtileri 
olduğunu ifade eden 
Dr. Bozkurt, "Bulantı, 
kusma, ishal, karın 
ağrısı gibi sindirim 
sistemi bulguları ola
bilir. Klimaları yoğun 
olarak kullandığımız 
şu günlerde, ateş ve 
öksürük şikayeti 
olan kişiler de bu 
bulguların basit bir 
gribal enfeksiyon 
olmayıp, zatürre 
başlangıcı da ola
bileceği düşünü 
lerek, uzman bir dok
tora başvurarak tet 
kiklerini yaptırmalı 
dır" dedi.
Hava sıcaklığının 
yüksek olduğu bu 
dönemlerde, özellikle 
direnci düşük ve 
kronik hastalığı olan 
kişilerin dikkatli 
olması gerektiğini 
vurgulayan Dr. 
Bozkurt, "Sıcak 
havalarda kişilerin 
havuç, domates 
gibi lifli sebzelerden 
yeterli miktarda 
tüketerek dengeli 
beslenmeleri de 
gerekmektedir. 
Bünyesi alerjik 
olan kişiler 
özellikle ağır pnö- 
monilerden sonra 
astım gibi kronik 
hastalıklara yakalan
mamak için dikkat 
etmelidir. Bu açıdan 
alerjisi olanlar 
beslenmelerine 
dikkat etmeli.” dedi.

NÖBETÇİ ECZANE
ilerine hazırlık

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

18 Ağustos 2006 Cuma 
SENA ECZANESİ

D. Subaşı Mh. Taksim Sk. 9/B 
Tel: 513 01 02 GEMLİK

BURSA

DERSANEIERİ kültür koleji
İhsaniye (OKS): 249 79 79 • Sarılaş (OKS): 2231515
Beşevler (OKS): 4511112 İnegöl (OKS): 713 53 51

Gemlik (OKS): 514 00 10 Bursa (ÖSS) 1224 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 MMH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2522 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
istiklal 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... 
(IZHY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 
farklı öneriler ve mutlak keyfi için 

tek adres: UZAY MUTFAK
MoJeRN VE ESTETİ k TASARIMI, EN küçük AyRINTISINEİA l)İİE LeNIİİNİ (jÖSTEREN 

lulİTElİ MAİ.ZEMESİ, EkoNOMİk FİyATI VE TAksİT AVANTAjİARiyİA, 

EvlER UZAY MANZARASINA ItAVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / B Gemlik / BUfiSA T€L: 514 59 79



__ • Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.

OZ€L AYKCNTILKOGRCTIM OKUUI-~2fe?
’ ’V' bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Aukent 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....

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sislere 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

7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-Öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MHBHH
19 Ağustos 2006 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
AIR GÜNDE 

DAVETİYENİZ H AZI A
Yüzlerce çeşit hem ucuz, beni kaliteli
Tel : 513 96 83
İstijdal Caddesi Bora Sokak Akba.nk Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

GEMDAŞ’ın hat masraflı olur diye doğalgaz getirmediği iddia ediliyor.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gün batımında kordonda gezmek..
Yaz başladığından beri Kordonda hiç 

yürümemiştim.
Dün akşam, gün batımın! Emin Dalkıran 

Kordonu’nda Özgür ile yürüyerek geçirdim.
Umurbey’de yaşamış, Cumhuriyet dönemi 

yazar ve romancılarımızdan Şevket Süreyya 
Aydemirin Cumhuriyette yazdığı gibi, dünyanın 
en güzel gün batımlarından biri Gemlik Körfezinde 
gözlemlenir.

Giderek ışık hızını kaybederek kızıllaşan kuşağı 
içinde Körfez’e yansımasının güzelliği altında 
voltalarken, etkilenmemek olası mı?

Marmara Denizi dün gün batımında, çarşaf gibi 
serilmişti Gemlik Körfezinde..

Günün bunaltıcı sıcağından mıdır nedir, kordon 
kalabalık değildi hiç.

Sakin sakin dolaştık, bir o yana, bir bu yana..
■Gök ile denizin buluştuğu yerden kaybolurken 

güneş, tüm görkemiyle güzelliğini de yanında 
götürüyordu bir gün sonraya kadar..

Kaydırakta çocuklar kayıyor, birbiri ardına...
Anneleri, ayçekirdeğini. tıkırdatıyor oturdukları 

kanepelerde..
Kesilmesi gecikmiş çimlerde ise top koşuştu 

yor çocuklar, kan ter içinde...
Oltacılar, kayaların üzerinde misinasının ucuna 

yem takarken, bir balık yakalamanın heyecanını 
yaşıyor..

Sonra bir kız çocuğu batan güneşin kızıllığında 
süliyetini yansıtıyor gezenlere...

Gemlik’te kordonda gün batımını gözlemeyi 
özlemişim.

Bu mevsimde ay bir başka güzeldir Körfezi 
mizde. Mehtaplı gecelerde ayı seyretmekte.

GEMDAŞ abone ararken, 
56 haneli Harmankaya 
sakinleri villalara doğalgaz 
getirilmesi için başvuru
larına olumsuz cevap 
aldıklarını söylüyorlar. 
Masraflı olur düşüncesiyle 
hat çekmek istenmediğini 
öne süren sakinler, “Umur 
bey’e giden.doğalgaz Ata 
Mahallesi’ne neden getiril 
miyor. Burada ilçeye bağlı 
bir mahalle var. Burada otu
ranlar vatandaş değil mi?” 
diyerek tepki gösteriyorlar.

Haberi sayfa 3’de

Gemlikspor Kulübü Başkanı Fanili Güzel, ‘İlçenin adını duyuracak olan Gemlikspor’a hep bitte sahip çıkalım' dedi.

“Gemlikspor eski günlerine dönecek”
Firdevs 

Kumlalıları 
coşturdu

Gemlikspor yönetimin
den yapılan açıklamada, 
"Gemlikspor bulunduğu 
birinci amatör kümeden 
kesinlikle Süper 
Lige çıkmıştır. Bunun 
alternatifi yok, biz 
böyle görü yoruz ve 
takımımıza güveniyoruz. 
Gemlik spor bu sezon 
birinci amatör kümede 
misafir olacaktır" 
denildi.

Haberi, sayfa 5'de

Çamlık Aile Gazino 
su’nda iki gün sah 
ne alan Firdevs, Kum\ 
lalı hayranlan ile bu 
luştu. Sayfa 4’de |

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

Bir ülkenin geleceği 
tesadüflere(mi) kaldı? (1)

Ülkenin geleceği bir garip eller tarafından 
tesadüfen planlanıyor.

Oysa...
Tesadüfleri insanlar yaratamaz mı?
Sevgili Nurdoğan Oto yla birlikte geçmişten 

geleceğe bir bakış yapalım.
Ciddi ciddi altını çizerek okuyalım.
Ve ülkemizin yönetiminde tesadüflerin ne 

denli önemli olduğunu görelim.
Görelim ve bir an önce aymazlıktan kurtu-1 

lalım.
“Erbakan'a Siyaset Yasağı Tesadüfen getirildi. 

Recep Tayyip Erdoğan'a liderlik yolu “tesadüfen" 
açıldı.

Türk Milletinin seçimlerde kullandığı oyu et 
kileyen en önemli faktörün “Mazlumluk" olduğu 
1961 ve 1965'de AP. 1973'de Ecevit ve 1983 de 

| de Özal örnekleriyle sabit olmasına rağmen, bir 
ı şiir bahane edilip. Kecep layyıp brdoğan hapse 
' atılarak “Tesadüfen’ mazlum bir lider konumuna 
getirildi.

Ecevitsiz ve MHP’siz hükümet formülü 
“Tesadüfen” dile getirildi. DSP “Tesadüfen" 
parçalandı. Medya Ecevit'e ve MHP’ye 
“tesadüfen' saldırdı.

Genç Parti. DYP ve MHP'nin barajı aşmasını 
engellemek amacıyla “Tesadüfen” kurduruldu.

Erdoğan, hiçbir sıfatı olmamasına rağmen, 
seçimden önce “Tesadüfen” ABD’ye gitti. 
“Tesadüfen" Yahudi lobisinin liderleriyle. Bush'la 
ve Bush’un yakın çalışma arkadaşlarıyla 
görüştü.

ABD ile farklı ilişkiler içerisinde olan; Cüneyt 
Zapsu, Ömer Çelik, Egemen Bağış, Mücahit 
Arslan, Mir Dengir Fırat “Tesadüfen” Erdoğan'ın 
yanına (?) yerleştirildiler.. Bunlardan Cüneyt 
Zapsu'nun ABD Savunma Bakanı Yardımcısı 
Wolfowitz’e “Tayyip Erdoğan'ı harcamayın, kul- 

| lanın" demesi de, bir tesadüftü.
i Bank. Chase Manhattan, Moore Kapital. 
| American Expres gibi Siyonist sermayenin 
güdümündeki fınans kurumlarına; “AKP’nin tek 
başına iktidara taşınacağını, ve bunun endişe 
duyulacak bir sonuç doğurmayacağını söylemek 
üzere bilgilendirmeye çıkan Ekipte Verso’nun 
Başkanı Erhan Göksel ve Mesut Yılmaz ın kuzeni 
meşhur borsacı Mehmet Kutman'la birlikte 28 
Şubat’ın mimarı Çevik Bir'in yeralması tamamen 
bir tesadüftü.

Erdoğan'ın mahkum olmasına neden olan şiiri 
okuduğu il olan Siirt’te seçimler “tesadüfen” 
iptal edildi. Ve Erdoğan tesadüfen O ilden mil
letvekili oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Oğlu Burak 
Erdoğan'ın 11 Mayıs 1998 tarihinde arabasıyla bir 
zamanların ünlü sanatçısı Sevim Tanurck'i 
çiğneyerek öldürmesini magazini seven medya 
mızın hiç gündeme getirmemesi tamamen 
“tesadüftür.

Burak Erdoğan'ı Trafik 3/8 kusurlu buldu, 
Mahkeme Adli Tıp Trafik ihtisas Dairesi’nden 
kazayla ilgili rapor istedi. Bu dairenin başında 
makine mühendisi Eyüp Çakmak bulunuyordu. 
Erdoğan için “tamamen kusursuz" raporu düzen
lendi ve “sekizde sekiz (8/8) kusur ölen yaya 
Sevim Tanurek tedır” dendi. Tayyip Erdoğan 
Başbakan oldu. “Kusursuzdur raporu" veren 
dairenin başkanı Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 
Bunların tamamı tesadüftü.

Haklarında yolsuzluk davaları devam eden, 
bazıları hakkında da soruşturmalar süren İstan
bul Belediye çalışanlarından 9'u “Tesadüfen” 
milletvekili, bazıları da bakan yapılarak dokunul
mazlık zırhına büründürüldüler. Ve “tesadüfen” 
yargılanmadan kurtuldular. Ve yine tesadüfen 
bunların suçları çeşitli kanunlarda yapılan 
değişikliklerle af kapsamına alındı.

AKP’nin iktidara gelmesiyle 57. hükümet 
dönemine hergün ülkenin farklı bir yerinde 
yapılan türban eylemleri “tesadüfen" durdu.

Eskiyeli şebeke Gemlik1! susuz bıraktı
Elif t 

i | ,, 
rıurriyi ! 
Caddesinden 
geçen içme suyu 
hattında meydana 
gelen arıza, 
ilçeyi bütün gece 
susuz bıraktı. 
Perşembe gece 
saat 23.30 sıraların
da patlayan içme 
suyu ana hattı 
sabaha karşı 
onarılırken, 
Gemlik’teki 
alt yapı 
yetersizliği tekrar 
gündeme geldi. 
Kanalizasyon 
çalışması sırasında 
patlayan ZÜÜ'iûk 
içme suyu hattı 
gece boyunca 
Gemlik'i susuz 
bıraktı. Eskiyen 
boruların 
onarımlarının ise 
mümkün olmaması 
nedeniyle arızalara 
her gün bir 
yenisi ekleniyor 
Yıllar önce yapılan 
ve bir daha 
yenilenmeyen 
içme suyu hatların
da oluşan arızalar 
vatandaşları 
mağdur ederken, 
arızalan gidermeye 
çalışanlara da

Patlayan içme suyu 
ana hattı sabaha 
karşı onarıldı.

zorluk çıkartıyor' 
Gemlik’in 
Buyükşehir?
Belediyesi 
sınırlarına dahil- 
edilmesınin 
ardından öncelikli 
olarak alt yapı 
çalışmaları için 
hazırlıklarını 
sürdüren 
Bursa Su 
Kanalizasyon 
Şube Müdürlüğü 
(BUSKİ) meydana 
gelen arızalarda 
vatandaşı 
mağdur etmemek 
için çalışıyor

Kan vermek için kuyruk oluşturdular
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Festival alanında 
çadır kuran Bursa 
Kızılay Kan Aracı 
önünde duyarlı 
vatandaşlar 
kuyruk oluyor. 
Belediye Sergi 
Salonu'nda 
yapılan kan 
atımlarında 
istenilen seviyeye 
ulaşamayan 
Kızılay ekipleri, 
akşamları yapılan 
kan bağışı 
atımlarından 
memnun 
olduklarını 
belirtiyorlar.
Kızılay Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Gökhan Özler'in de 
yardımcı olduğu 
kan alımları için 
vatandaşların 
kan toplama 
çadırının 
önünde form 
doldurmaları 
dikkat çekiyor. 
Her geçen gün
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GEMDAŞ’ın hat masraflı olur diye doğalgaz getirmediği iddia ediliyor.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Vicdanca
Harmankaya 

sakinleri
doğalgaz istiyor

GEMDAŞ abone ararken, 56 haneli Harmankaya 
sakinleri villalara doğalgaz getirilmesi için 

başvurularına olumsuz cevap aldıklarım söylüyor. 
GEMDAŞ’a “Gazı getirin abone olalım” diyorlar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesi’nde 
bulunan 
Harmankaya 
Villalarında oturan 
56 hane, doğalgaz 
imkanından 
faydalanmak istiyor. 
Doğalgaz dağıtım 
şirketi GEMDAŞ'ın 
gazetelere 
verdiği boy boy 
ilanlarla abone 
aranmasına karşın, 
Harmankaya 
Villalarına "masraflı 
olur” düşüncesiyle 
hat çekmek

istenmediğini ileri 
süren sakinler, 
"Müracaatlarımıza 
olumsuz cevap 
verildiği için 
abone olamıyoruz. 
Yönetim Kurulumuz 
aracılığıyla yapılan 
sürekli başvuruya 
karşın bizlere 
hat çekmek 
masraflı olduğu 
için şimdilik 
düşünülmüyor." 
şeklinde cevap ve 
rildiğini söylüyorlar. 
Kış aylarında 
her evde bulunan 
mazotlu kat

kaloriferinin çok 
masraflı olması 
nedeniyle 
evlerin yarı 
yarıya boşalıyor. 
56 adet olan 
Harmankaya 
Villalan’nın 
önümüzdeki 
yıllarda yapılacak 
yenileriyle sayının 
86 ya ulaşacağı 
belirtilirken, 
“Her Gemlikli 
gibi bizlerinde 
doğalgaz kullanma 
arzumuz var. 
Jandarmanın 
karşısındaki

bloklara kadar 
yapılan hattın 
sadece yolun 
altından bizim böl
gemize geçirilmesi 
kalıyor, masraflı 
olur düşüncesini 
kabul etmek 
istemiyoruz.
Umurbey'e giden 
doğalgaz Ata 
Mahallesi’ne neden 
getirilmiyor, 
burada ilçeye 
bağlı bir mahalle 
var. Burada oturan
lar vatandaş değil 
mi?" diyerek 
tepki gösterdiler.

3URSR HAKİMİVET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLRN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ 
REKLAM

Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Uludağ’ın Apollo Kelebeği....
Dünyanın peşinde olduğu nesli tükenmek üzere 

olan 'Apollo Kelebeği' ile Uludağ'a yolculuk 
yapalım.

Kelebek, günbatımından Apolyont Gölü’ne yan
sıyan görüntüsünden çoğumuzun bilmediği Kar 
Çukuru'na yol alıyordu!

Kendi adıma, Uludağ'a gidip de görmemek gibi 
bir duygu içinde hayıflanıyorum.

GÜMÇED Genel Başkanı Adnan Önürmen'in 
deyişi ile Lunapark dağına dönen Dağ'ımdan 
doğaya meydan okurcasına baş kaldıran pislikler 
Bursa'ya akıyor.

Yeşilliklerin gittikçe çöle dönüştüğünün öykü 
südür Apollon Kelebeği'nin yaşamı...

150 yıllık geçmişi olan buzulların kelebeği, bu 
zun çiçeği kardelen ile buluşmuşlar adeta.

Uludağ birinci ve ikinci bölge olarak adlan 
diriliyor, yıllardır.

İkinci bölge de betonlaşmaya açıldı...
Uludağ Kelebek'in de vahşi doğanın içinde kay 

bolan kekik kokularında yaşama sansı var, talanın 
adresine rağmen! ...

Gittikçe yok alan yeşil bitkisinde otellerin luna
park görüntüsü ile sırıtan kayak merkezinden ikin 
ci bölge denilen dağın eteklerine indiğinizde, hala 
Türk filmlerinin arşivlerinde yer alan Uludağ ile ka 
rşılaşma şansını yakalayabilirsiniz de...

1995 'de Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Böl 
gesi ilan edilen yer. Tesadüf bu ya tam da doğum 
günüm olan 11 Ocak (1998) tarihine rastlayan 
kara leke olarak tarihte yer alan gün; Türkiye'deki 
19 yerle birlikte Uludağ, Turizm Merkezi ilan edili 
yordu.

Sonrası malum...
Ormanları özelleştirmeye başlayan AKP Hükü 

meti bu rolü üstlendi!..
Uludağ'ın kekik kokularında yaşayan Apollo Ke 

lebeği'nin kaderi ise gün geçtikçe değişiyor. Ömrü 
tükenen Dağ'ımdaki kelebeğin yolculuğu ile 'fela 
ket' sözcüğü çıkıyor tüm harflerin arasından.

Ki o Dağ'ım da yaşama şansı olan nadide bö 
çeklerden Apollon Kelebek adlarını bile unuttuğu
muz güzelim bitkilerimize çiçeklerimize konuyor, 
yolculuğumuz boyunca.

Göknarımız, şebboy, yabani keten, kekik, pey 
gamber çiçeği, salep, şuha çiçeği, keven...

Türkiye'de yetişen 104 çiçeğin 29 tanesi Uludağ 
da!

Bu arada buzullardan bugüne gelen Apollon'un 
son görüntülerini yakalamak isterseniz, dağımın 
eteklerindeki Kirazlıyayla'ya bir tur atmayı da ih 
mal etmeyiniz.

Uludağ'ın dev görüntüsü; doğasıyla, güneşiyle, 
çiçekleriyle betonlaşan otellerinin içinde Apollo 
Kelebeği yol almıyor.

Tıpkı ipekböceğinin yok olacağına inanma dı 
ğımız günler bekliyor Uludağ Kelebeğini ve çiçek
lerini...

İkinci gelişim bölgesine idam fermanını hazır
layan oteller ile binlerce çam ağacı kesildi.

Çam ağaçlarının yerine görgüsüz otel inşaatları 
dikildi.

Tık yok!.
Ne gariptir ki, ses çıkaranlarda o talanda yer a 

lanlar!
inşaatların yatağı haline dönüşüverdi; öyle ki, 

birinci bölgeye yüzsüzce dikilen o beton otellerin 
beton sahipleri müşteri kaygısı ile 'naralar' atıyor
lar, "Betona çevrilmesin Uludağım, binlerce ağaç 
kesildi" diye.

Uludağ'ın röntgenini çekmek gerekiyor, 'yeni 
yağma projelerinin' üretildiği Uludağ'da Apollo 
Kelebeği'nin bu yolculukta son durağı 
Kirazlıyayla...

Ne dersiniz 'kardelen' çiçeği de mi yolcu ya 
kında!.
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Firdevs Kumlalıları coşturdu
Berkay KARABULUT

Kumla'da gündüzleri 
olduğükkadar 
geceleri de eğlence 
mekanları hareketli 
görüntülere sahne 
olmaya devam 
ediyor.
Çamlık Aile 
Gazinosu bu yıl 
getirdiği ünlüler

ile adından söz 
ettirmeye devam 
ediyor. Bu yıl 
içerisinde Bahadır 
Aydoğan, Ayhan 
Aşan, Nejat 
Alp, Ümit Besen, 
Arif Susam gibi 
ünlü sanatçıların 
ardından 
Pop Star yarış
masında ikinci olan

Firdevs'i de 
sevenleriyle 
buluşturdu. 
17-18 Ağustos 
tarihlerinde 
Çamlık Aile 
Gazinosu'nda 
sahne alan 
Firdevs'in söylediği 
hareketli şarkılar ile 
sevenleri gece 
boyunca eğlenceli 
dakikalar geçirdi. 
Daha önce 
Gemlîk’in Kurtuluşu 
etkinliklerinde 
Pop Star kafilesiyle 
ilçemize gelen 
Firdevs, Kumla'da 
olmaktan dolayı 
büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Gazinonun 
işletmecisi 
İsmail Ak 
ise Firdevs'e 
teşekkür ederken, 
bu tür etkinliklerin 
yaz sezonu 
sonuna kadar 
devam edeceğini 
müjdeledi.

İM MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak 

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
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 lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

§ ş

I
Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire | 
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. K 

Önünde 115 m2 Bahçeli£
K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 
BİNA ARANIYOR

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

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m2 arsa 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde ÖZALP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

W

Hörîîî ABONE oldunuz mu?
IIlJJîKj abone olun okuyun okutun

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

pGemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.conf]

http://www.gemlikkorfezgazetesi.conf
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Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk Güzel, “İlçenin adını duyuracak olan gemlikspor’a hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

“Gemlikspor eski günlerine dönecek”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlikspor Kulübü 
Başkanlığına 
üçüncü kez getirilen 
Faruk Güzel, 
Gemlikspor'a 
eski günlerini 
yaşatmak için 
kolları sıvadı.
Yeni oluşturulan 
yönetim kurulu 
görev dağılımından 
sonra ilk kez bir 
araya gelirken, 
yaklaşan sezon için 
nelerin yapılacağı 
görüşüldü.
Aydın Izgara 
Salonu’nda 
düzenlenen yemekte 
bir araya gelen 
Başkan Faruk 
Güzel ile yönetim 
kurulu üyeleri 
yaptıkları açıklamada 
"Gemlikspor 
bulunduğu birinci 
amatör kümeden 
kesinlikle Süper 
Lige çıkmıştır.
Bunun alternatifi 
yok, biz böyle görü 
yoruz ve takımımıza 
güveniyoruz. 
Gemlikspor bu 
sezon birinci amatör

kümede misafir 
olacaktır" dediler. 
"Bu takımı kanalın 
içine düşürenlere 
bakmadan Süper 
Lige çıktı gözüyle 
bakıyorum" diyen 
Başkan Faruk 
Güzel, önümüzdeki 
günlerde takım 
hocası ile 

futbolcularla bir 
araya geleceklerini ve 
takıma takviyeler 
gerektiğini görüşüp 
ona göre transfer 

yapacaklarını söyledi. 
1998 yılında 
Gemlikspor'un 
yaşadığı başarılı 
günlere yeniden 
dönüş yapacaklarını

müjdeleyen Güzel, 
"Hiç kimse 
kuşku duymasın 
Gemlikspor'un 
hedefi yine 3.
Lig olacaktır" dedi. 
MANEVİ DESTEK 
İSTİYORUZ 
Başarılı olan ilçe 
ve köy takımları 
arasında

Gemlikspor'un 
bulunmamasının 
üzücü olduğunun 
altını çizen 
Başkan Faruk 
Güzel, "Başta 
kaymakamımız 
olmak üzere Belediye 
Başkanımızdan, 
İlçe Emniyet 
Müdürümüzden,

İlçe Jandarma 
Komutanımızdan, 
İlçe Spor 
Müdürümüzden ve 
Sivil Toplum Örgüt
lerinden destek 
istiyoruz. Bize 
manevi destek 
versinler, 
maçlarımıza 
gelsinler, sporsever
ler onları aramızda 
görerek Gemlikspor’a 
daha çok sahip 
çıkacaklardır. 
Taraftarımızı yine 
tribünlere çekerek 
Gemlikspor'u 
hedefe taşımak 
istiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Yönetim Kurulunda 
bulunan Gemliks 
por'u seven üyelere 
başarı için güvendiği
ni de sözlerine 
ekleyen Faruk Güzel, 
"Gemlik olarak, 
ilçenin adını 
duyuracak olan 
Gemlikspor'a 
hep birlikte sahip 
çıkarak başarı 
ve sevinci yine 
birlikte yaşamalıyız" 
dedi.

Kentlini ameliyat eden doktoru öldürmekistetli
Bursa'da asker 
firarisi olduğu öne 
sürülen bir genç, 
maket bıçağıyla dok
tora saldırdı.
3 yıl önce olduğu 
ameliyatın ardından 
sakat kaldığını iddia 
eden 23 yaşındaki 
Bünyamin O., 
ortopedi ve 
travmatoloji uzmanı 
Mehmet Fehmi 
Yakıcı'yı öldürmek 
isterken aynı iş 
hanındaki doktorlar 

tarafından 
engellendi. 
Alınan bilgiye göre, 
İzmir'deki birliğinden 
firar eden 
Bünyamin Ö., 
Çekirge Caddesi 
Aktar Apartmam'n 
daki ortopedi ve 
travmatoloji uzmanı 
Doktor Mehmet 
Fehmi Yakıcı'nın 
muayenehanesine 
geldi. Doktoru 
ölümle tehdit edip 
maket bıçağıyla 

yaralamak isteyen 
genç, Yakıcı'yı-yere 
yatırıp boğazını 
sıkmaya başladı. 
Bu esnada dok
torun şekreteri, 
komşulardan 
yardım istedi? 
Muayenehaneye 
gelen kdmşuların 
yardımıyla zanlı 
genç, boğazladığı 
doktordan 
kurtarıldı.
Zanlı genç, kaçmaya 
çalışırken 200

metre ileride asayiş 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.
Polis, Doktor 
Mehmet Fehmi 
Yakıcı'yı Çekirge 
Polis Merkezi'ne 
götürdü. Asker 

olduğunu söyleyen 
Bünyamin
Ö., "3 yıl önce 
ameliyat oldum. 
Sakat kaldım.
Bundan dolayı 
böyle bir şey yap
tım" dedi

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez' internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

MEHMET ÇİL

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

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

www.elkoyun.com
www.fema.wg.tr

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.elkoyun.com
http://www.fema.wg.tr
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Orhangazi’de 
hamile görünümlü
hırsızlar yakalandı

Patronunu soyduktan 
sonra kayıplara karıştı

Bursa'nın Orhangazi 
ilçesi'nde, 6 ev ve 
bir işyerinden 
hırsızlık yapan biri 
hamile görünümlü 
3 kadın, polisi 
alarma geçirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
Hürriyet Mahallesi 
ile Orkent'te girdik
leri ev ve işyer
lerinden oyalamak 
suretiyle hırsızlık 
yaptığı öne sürülen 
kadınlar, çok sayıda 
ziynet eşyası ve

elektronik malzeme 
çaldı. Polis 
yetkilileri, eşkali 
tespit edilen kadın
ları yakalamak için 
çalışma başlatırken, 
ev hanımlarına 
"Tanımadığınız 
kişilere kapınızı 
açmayın, şüpheli 
bir durumla 
karşılaştığınızda 
155 Polis İmdat 
hattından yardım 
isteyin" çağrısında 
bulundu

Bursa'da bir 
genç, metroda 
fenalaşarak 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, ailesiyle 
birlikte evine 
giden Ercan 
Yemenici (28), 
Beşevler Metro 
istasyonu'nda 
fenalaştı.
Kemik erimesi 
rahatsızlığı

Metroda
fenalaşan genç 

hayatını kaybetti

bulunan Yemenici, 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Metro güvenlik 
görevlilerinin 
ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 
polis, soruşturma 
başlattı.
Genç adamın 
yakınları da 
gözyaşlarına 
boğuldu.

--  - V --

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

İzmir'de ayakkabı 
imalathanesinde 
çalışan bir kişi, 
işyeri sahibinin 
parasını, cep 
telefonunu ve 
arabasını alarak 
kayıplara karıştı. 
Daha sonra otomo
bile binerek kaçan 
zanlı kayıplara 
karıştı. Geri 
geldiğinde hırsızlık 
olayını fark eden 
Süleyman Atar 
durumu polise 
bildirdi. Polis ekip
leri çevrede yaptığı 
araştırmada çalınan 
otomobili mezarlık 
yanındaki boş 
arazide terkedilmiş 
olarak buldu. 
Otomobilini ve

anahtarlarını 
polislerden teslim 
alan Süleyman Atar 
dikkatli çalışmaların
dan dolayı polislere 
teşekkür etti.
7 yaşındaki kızını 
okula yazdırmak 
için harcayacağı 
parasının ve cep 
telefonunun buluna- 
mamasına üzülen 
Süleyman Atar, 
"Bu kişi yanıma 
gireli 10 gün olmuş
tu. Soyadını ve 
nerede oturduğu bile 
bilmiyorum. Hata 
bende. Bir daha 
böyle tanımadığım 
kişileri yanımda 
çalıştırmayacağım. 
Herkese ibret olsun"
diye konuştu.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Adrese davalı kayıt sistem AgrıPağı’na uzman
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
çağdaş ve modern 
bir yapıya kavuşturu
lacak adres kayıt ve 
numaralama sistemi 
ile kamu hizmet
lerinin zamanında, 
noksansız, etkili ve 
verimli sunumunda 
önemli bir aşama 
kaydedileceğini 
ve harcanan mesai, 
teknik araç ve gereç 
ile iletişim gider
lerinden de tasarruf 
sağlanacağını 
bildirdi.
Adres, kayıt ve 
numaralama 
sistemine ilişkin 
kurulacak yapının 
değerlendirilmesinin 
yapılacağı 'Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi' toplantısı, 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, 81 il valisi, 
büyükşehir ve il 
belediye başkan- 
larının katılımıyla

Bilkent Otel'de 
başladı. Toplantının 
açılışında bir konuş
ma yapan İçişleri 
Bakanı Aksu, 
kentleşmenin 
gelişiminin temel 
göstergelerinden 
birisi olan binaların 
numaralarla tanımlı 
hale getirilmesine 
yönelik çabaların, 
Cumhuriyet'in kuru
luşunu takiben 
1927'de çıkarılan 
1003 sayılı binaların 
numaralanması ve 
sokaklara isim ver
ilmesi hakkında 
kanunla başlamasına 
ve 80 yıl geçmesine 
rağmen arzulanan 

düzeye gelmediğini 
belirterek, adres 
ve binaların numara- 
landırılmasında, 
standart bir uygula
manın olmaması, 
yetkili idarelerin 
görev tanımlarındaki 
belirsizlik, kimlik 
ve adres bilgileri 
arasındaki uyumsuz 
luk ve kamu kuram
larının kullanacağı 
ortak bir veri 
tabanının bulunma
masının düzenli 
işleyen bir 
adres kayıt ve 
numaralama 
sisteminin kurul
masını engellediğini 
söyledi.

Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Onur Köse, 
patlamalar olduğu 
söylenen Ağrı 
Dağı'nın ölü değil, 
uyuyan volkan 
olduğunu açıkladı... 
Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Onur Köse, 
bölgede bulunan 
Nemrut, Tendürek ve 
Ağrı dağlarının 
volkanik olduğunu ve 
bunların her zaman 
için harekete geçme 
riski taşıdığını 
söyledi.
Ağrı Dağı'ndaki pat
lama sesi iddialarıyla 
ilgili bölgede 
inceleme yapmadık
larını, dolayısıyla 
bununla ilgili değer
lendirme yapamaya- 

ı cağını ifade eden

‘Patlayabilir*

Köse, bir bilim 
adamının 
makalesinde, Ağrı 
Dağı'nda en son 2 
Temmuz 1840 yılında 
7.4 büyüklüğünde bir 
depremin meydana 
geldiği ve dağ 
eteğinde bir çok 
kasabanın bu 
depremde yıkıldığı 
bilgisinin yer 
aldığını belirtti. 
Volkanik dağların 
bazı durumlarda

10 bin yılda bile 
hareket etmediğini 
ifade eden Köse, 
"Ağrı Dağı’nın 300 
yıldır hareket etme 
diği için ölü bir vol 
kan olduğu bilgisi 
yanlış. Ağrı Dağı ölü 
değil, uyuyan bir vol 
kandır. Ağrı, Tendü 
rek ve Nemrut dağ 
larında her zaman 
bir hareketlenme 
beklenmektedir" 
diye konuştu.

REGAC
PC SHOP

N0W0K 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

M7$ + KM 
başlayan (iyotlarla

-775 $ + K.D.V. 
boşloyon fiyatlarla

REGAL 3600 DM’II 
DVD OYNAT»

TAKSİT

AYRICA

REGAL’HMESS’EÖZa

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ
REFERANSLARIMIZ

www.gemlikkorfezgazetesi.com

Koop.

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com

NÛWÛX BİLGİSAYARllVVVvA DlLUlvAIAIl www.gemliknowox.com

ADSLMONHİKMKETİ
hem deHem ADSL

ADSL aboeeSğl bir arach

REGAL 57 EKRAN 
TELETEKTTV

HEM!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikweb.com
http://www.gemliknowox.com


19 Ağustos 2006 Cumartesi Q2ES Sayfa 8

Çin Amerika’ya ‘Çeneni kapa1 dedi
Çin'in askeri 
büyümesinden duy
duğu derin endişeyi 
dillendiren ABD'ye 
sert cevap geldi. 
Çin’in Birleşmiş mil
letler Büyükelçisi, 
ABD’ye "Çeneni 
kapa’’ açıklamasında 
Çin'in Birleşmiş 
Milletler'deki (BM) 
büyükelçisi Şa 
Cukang, ABD, 
Çin'in askeri harca
malarının artması 
konusunda çenesini 
kapamalıdır. Çünkü 
askeri harcamadaki 
artış tehdit oluştur
muyor.'1 dedi.
BBC radyosuna 
konuşan Şa, ABD 
yönetiminin söz 
konusu ilgisinin yan
lış yorumlamalara 
sebebiyet verdiğini 
belirterek, "ABD için 
en iyisi çenesini ka 
patmak, sakin olmak. 
Bu çok çok iyi ola
caktır.'* diye konuştu. 
Şa, dünyanın Çin'in 
ekonomik ve askeri 
gücünün büyümesin
den endişe etmesine 
gerek olmadığını 
ifade ederek, "Çin 
esasında barış seven

bir ulustur." dedi. 
Çin'in askeri yapılan
ması kimseye tehdit 
değildir." diyen Şa, 
bunun Çin'in meşru 
ve yasal bir hakkı 
olduğunu ifade etti. 
Çin, 2.3 milyon 
askeri ile dünyanın 
en büyük ordusuna 
sahip bulunuyor. 
Pekin yönetimi, 
askeri harcamalarını 
yüzde 10'lara çıkarın
ca, bu durum komşu 
ülkeler ve ABD 
tarafından endişeyle 
karşılanmıştı. Asya 
Pasifik bölgesinin 
güvenliğinden kendi
ni "sorumlu" sayan 
ABD'nin Savunma 
Bakanı Donald 
Rumsfeld, Pekin'in 
savunma önceliği, 

askeri bütçe ve 
nükleer silahları 
konusunda daha 
açık olması gerek
tiğini söylemişti. 
ÇİN'İN ASKERİ HAR
CAMALARI GEÇEN 
YIL 30,5 MİLYAR 
DOLARA ULAŞTI 
Çin'deki resmi ista
tistiklere göre, Çin'in 
askeri harcamaları 
geçen yıl 244,6 mil
yar Yuan (30,5 milyar 
ABD Doları)'e ulaştı. 
Bu rakam, ABD'nin 
savunma bütçesinin 
yüzde 7'sini oluştu
ruyor. 2005'te 420 
milyardan fazla 
askeri harcama 
yapan ABD'nin 
kişi başına düşen 
askeri harcamaları 
ise Çin'in 60 katı.

Lübnan ordusu İsrail sınırınalaj
Lübnan ordusu, 
yaklaşık 40 yıl 
sonra ilk kez 
ülkenin İsrail ile 
olan sınırına 
ulaştı.
Büyük bir Lübnan 
bayrağı taşıyan 
içinde iki asker 
olan bir askeri cip, 
sınırdaki Kfar 
Kila köyündeki 
Fatıma kapısının 
yanından geçti 
ancak durmadı. 
Lübnan ordusu
nun, güneye başlat
tığı intikalin ikinci 
gününde sınıra gelen 
askerleri köylüler 
sevinçle karşılarken 
Hizbullah taraftarları 
pankartlarla 
karşıladı.
Lübnan ordusunun 
ülkenin güneyinde 
İsrail sınırı boyunca 
15 bin asker 
yerleştirmesi bek
leniyor. Ancak asker
ler, şimdiye kadar 
büyük oranda

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Hıristiyan 
kasabaları Qleia ve 
Marcayun'a yerleşti. 
Lübnan ordusundan 
Tuğgeneral Charles 
Şeyhani ise 
askerlerin Şiilerin 
çoğunlukta olduğu 
Hiyam köyüne de 
vardıklarını söyledi. 
Şeyhani, işgalci 
İsrail askerlerinin 
yıktığı sınır çiti 
tamir edilinceye ve 
oradaki bütün İsrail 
askerleri çekilinceye 
kadar Kfar Kila'ya 

sürekli asker 
yerleştirmeyecekleri
ni belirtti.
Bu arada, Lübnan 
ordusunun 10. 
tugayı sınırdan 
bir kilometre 
uzaklıkta bir kamp 
yeri kurdu.
Lübnan ordusunun 
bugün ulaştığı sınır 
bölgesi, 70'lerde 
Filistin gerillalarının, 
İsrail'in çekildiği 
2000'den bu yana da 
Hizbuliahın kontrolü 
altındaydı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2-lhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

3-lhalenin
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İHALE İLANI
Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği 

M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi ana bina zemin ve birinci kat 
onarımı işi ihalesi yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2006/114600
1 «İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mah.Çevre yolu üstü

Gemlik/Bursa
b) Telefon ve faks numarası : 224 5139200 - 224 5139207 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :

gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: M.Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi Ana Bina Zemin ve 
birinci kat onarım işi ihalesi

: Bursa M.Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi ana binası .

: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ 
tarihinden itibaren 5 (beş) gün 
içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 60 
(altmış) takvim günüdür.

: M.Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi Toplantı Salonunda 

: 29.08.2006-10.00
4- ihaleye 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, ayrıca irtibat için telefon numarası 

ve faks numarası ile elektronik posta adresi
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 ortak

ları, 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 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) 
ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taah
hütname,

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 yap- 

tırılamaz.
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 kul
landırmayacağına ilişkin taahhütname.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşı
ması gereken kriterler:

4.3.1- İş deneyim belgeleri.
İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu 

veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçek
leştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili dene
yimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az % 50 oranından az 
olmamak üzere tek sözlemeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.4- Bu ihalede benzer iş 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı resmi 
olarak, gazetede yayınlanan “yapım işlerinde iş

deneyimde değerlendirilecek benzer 
işlere dair tebliğ de yer alan (Her türlü 
inşaat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, 
yıkma değiştirme, iyileştirme, yerleştirme, 
ve montaj işleri) benzer iş olarak kabul 
edilecek ve ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacak mühendislik veya 
mimarlık bölümleri; inşaat ve mimar 
mühendisleri diplomalarıdır.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı Bursa M. Ağım Gemlik'Devlet Hastanesi satın 

alma birimi adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, ihale saatine kadar Bursa M.Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi toplantı solonunda adresine verilebileceği gibi, iadeli taah
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vere
cektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi 
götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

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- 3904

Kartta şifre kullanımı yüzde bulaştı
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) Genel 
Müdürü Sertaç özinal, 
kredi kartlarında şifre 
kullanımının yüzde 
40'a ulaştığını, 
chip&amp;pin uygula
masının 6 ayını doldu
racağı Ekim ayında bu 
oranın yüzde 55'lere 
ulaşmasını bekledik
lerini bildirdi, 
özinal, 31 Mart 
2006'da başlatılan 
uygulamada geçişin 
30 Mart 2007'de sona 
ereceğini hatırlatarak, 
bugüne kadar toplam 
32 milyon kartın yüzde 
75'inin çipli karta 
dönüştürüldüğünü 
kaydetti.
Geçişte ilk 4 aylık 
sonuçlara bakıldığın
da kredi kartlarında 
şifre kullanım oranının 
yüzde 40'a yük
seldiğine işaret eden 
Özinal, daha önce 
geçişi 2 yılda tamam
layan Ingiltere'de ilk 6 
ayda gelinen noktanın

yüzde 15'ler civarında 
olduğu gözönüne 
alındığında, bu oranın 
kendileri açısından 
son derece önemli .bir 
sonuç olduğunu vur
guladı.
Sertaç Özinal, uygula
manın 6 ayını doldura
cağı Ekim'de şifre 
kullanımının yüzde 
55'lere ulaşmasını 
beklediklerini, 
gerçekleştirecekleri 
ara kampanyanın da 
katkısıyla şifre kul
lanımının Kasım 
sonunda yüzde 
65-70'lere ulaşacağını 
tahmin ettiklerini 
söyledi.
Mart 2007*ye kadar 
kart, POS ve ATM'den

oluşan tüm altyapının 
tamamen hazır 
olmasını beklediklerini 
ifade eden Özinal, 
“Uygulamaya tam 
olarak geçilebilmesi 
için ek bir süreye 
ihtiyaç olacağını san
mıyoruz. Ancak tüm 
üye işyerlerinin bu 
sisteme tam olarak 
destek vermesi 
gerekiyor. Altyapısı 
hazır olsa bile, henüz 
şifreli işleme izin ver
meyen üye işyerleri 
olabiliyor. (Nasıl olsa 
30 Mart'a kadar 
süremiz var, şu anda 
şifreli işlemi sağla- 
masak bile olur) diye 
düşünmemek gerekir" 
şeklinde konuştu.

T

İthalat ve dış ticaret açığı artıyor
Türkiye, 7 ayda, bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
17,9 artışla, 77,2 
milyar dolarlık 
ithalat yaptı.
Gümrük Müsteşarlığı 
verilerinden yapılan 
hesaplamalara göre, 
dış ticaret açığı ise 
önceki yıla göre 
yüzde 23,4 artışla 
30,5 milyar doları 
buldu.
7 ayda yüzde 14,6 
artışla 46,7 milyar 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirilirken, 
ihracatın ithalatı 
karşılama oranı da 
yüzde 60,46'ya gerile
di. Geçen yıl aynı 
dönemde 65,4 milyar 
dolarlık ithalat yapan 
Türkiye'de, 40,7 mil
yar dolarlık ihracat 
yapılmıştı. Dış ticaret 
açığı 24,7 milyar 
dolar, ihracatın itha
latı karşılama oranı 
da yüzde 62,22 
olarak gerçek
leşmişti.
Temmuz ayında da

11,5 milyar dolarlık 
ithalat yapılırken, 
4,5 milyar dolar dış 
ticaret açığı oluştu. 
Söz konusu ayda 6,9 
milyar dolarlık da 
ihracat yapıldı, ihra
catın ithalatı karşıla
ma oranı da yüzde 
60,35 olarak 
gerçekleşti.
Geçen yıl aynı ayda, 
5,7 milyar dolarlık 
ihracat, 9,5 milyar 
dolarlık ithalat 
yapılırken, 3,8 milyar 
dolarlık dış tiçaret 
açığı gerçekleşmişti. 
İhracatın ithalat: 
karşılama oranı da

yüzde 60,11 olmuştu. 
Bu arada, Türkiye'nin 
ithalat kompozisyonu 
incelendiğinde, en 
fazla ara malı itha- , 
latının yapıldığı, ara 
mallarını yatırım ve 
tüketim mallarının 
takip ettiği görülüyor. 
Ara malı olarak ithal 
edilen ürünler göz
den geçirildiğinde ilk 
sıraları hammaddeler, 
yakıt ve yağlar 
alırken, tüketim malı 
ithalatında binek oto
mobiller,, dayanıklı 
tüketim maddeleri ve 
gıda ürünleri ilk 
sıralarda yer alıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemllkkorfezgazetesi.com

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
http://www.gemllkkorfezgazetesi.com
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Ha te Mite te tlepresvcnda
Eskişehir İl Sağlık 
Müdürü Seraceddin 
Çom, dünyada her 
5 kadından, her 9-10 
erkekten birinde 
görülen depresy
onun, çok yaygın bir 
hastalık olmasına 
rağmen en iyi 
tedavi edilebilen 
rahatsızlıklardan biri 
olduğunu söyledi. 
Çom, yaptığı açıkla
mada, Dünya Sağlık 
Örgütü'nün tahmi
nine göre, dünyada 
her 3 kişiden birinin 
hayatının bir 
döneminde psikiya
trik bir hastalık geçi 
receğini belirterek, 
"Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine 
göre, herhangi bir 
anda dünyada 100 
milyon insan 
depresyondadır, 
insanların çoğu 
depresyon belirtileri
ni, yaşadığı çeşitli 
olumsuz doğal olay
ların sonuçları gibi 
görürler. Kader ya da 
kişilik özellikleri gibi 
değerlendirebilirler. 
Oysa depresyon, çok 
değişik sebeplerle 
ortaya çıkabilse de, 
bir tarafıyla yüksek 
tansiyon ya da şeker 
hastalığı gibi tıbbi bir 
hastalıktır. Üstelik 
psikiyatride en iyi 
tedavi edilebilen 
hastalıklardan biri
sidir. Ancak ne yazık 
ki, hastaların çok az 
bir bölümü yeterli 
tedavi görebilmekte
dir. Depresyon, 
koroner arter 
hastalıklardan sonra 
en büyük iş kaybına 
sebep olan hastalık
tır. 1993 yılında 
depresyonun

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

Amerika Birleşik 
Devletleri'ne olan 
maliyeti, 43 milyar 
dolardır" dedi, 
insan hayatındaki en 
acı olaylardan biri 
olan intiharın da, 
bütün dünyadaki en 
önemli sebebinin 
depresyon olduğunu 
kaydeden Sağlık 
Müdürü Seraceddin 
Çom, şunları söyledi: 
"Depresyon kişilerin 
hayat kalitesini 
düşürmektedir.
Meslek ve aile yaşan
tısında olumsuzluk
lara yol açmaktadır. 
Depresyondaki kişil
erde sorunlarına 
çözüm arayışı 
içerisinde, madde 
kötüye kullanım oranı 
yüksektir. Kişiler 
sigara, alkol ya da 
diğer madde kullanı
ma yönelmektedirler. 
Bu da var olan sıkın
tılara yenilerinin 
eklenmesine ve 
dolayısıyla da tedavi 
süresinin uzamasına 
sebep olmaktadır.
Psikiyatrik hastalıklar 
arasında en fazla 
kayba sebep olan 
hastalık da 
depresyondur.
Eğer son 15 gün 
içerisinde şu belirti 
lerden en az 5'inden 
şikayetiniz varsa,

depresyonda olma 
ihtimaliniz yüksektir. 
Kendinizi boşlukta ya 
da üzgün 
hissediyorsanız, 
hayattan zevk 
almıyorsanız, 
iştahınız azaldı ya da 
arttıysa, uykunuz 
azaldı ya da arttıysa, 
huzursuz ya da dur
gunsanız, halsiz ve 
yorgunsanız, kendi
nizi değersiz ya da 
suçlu hissediyor
sanız, konsantrasyon 
güçlüğü ya da 
kararsızlık çekiyor
sanız, aklınıza 
sık sık ölüm ya da 
intihar fikirleri 
geliyorsa. Türkiye'de 
depresyondaki 
hastalarda fiziksel 
bir hastalıkla açık
lanamayan uyuş
malar, karıncalan
malar ve ağrılar 
sık görülmektedir. 
Yine ülkemizde üzün
tü ve sinirlenme gibi 
durumlarda görülen 
bayılmalar da sıktır. 
Bu belirtilerin 
çoğunun kendisinde 
bulunduğunu 
düşünen kişilerin, 
mutlaka sağlık 
ocaklarımıza ya da 
hastanelerimize 
başvurarak tetkikleri
ni yaptırmaları 
yararlı olacaktır."

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

web: www.elele.org.tr

Öfke sorun çözmez
Çocuk bazen 
annelerinin sonsuz 
sabrını bile taşıran 
yaramazlıklar yapar. 
Ancak ona kızmak 
sorunu çözmediği gibi 
kalıcı sakatlık ve 
ölüme dahi yol 
açabilir. İşte şiddetin 
zararları:
Çocuklar hangi yaşta 
olurlarsa olsunlar, 
anne-babalarının 
öfkelendirecek ya da 
hayal kırıklığına uğrat
acak davranışlarda 
bulunabileceğine 
dikkat çeken uzman
lar uyarıyor; "Anne- 
babanın öfkesinin 
çocuğun canını 
yakacak hareketlere 
dönüşmemesi 
gerekiyor." 
Zaman zaman küçük 
bir bebeğin bile ağla
masının, anne-babada

gerilim, stres ve çare
sizlik duygusuna 
neden olabildiğini 
anlatan uzmanlar, bazı 
kişilere zararsız bir 
davranış olarak da 
görünse küçük çocuk
ların ve özellikle 
bebeklerin sarsıl
masının beynin önem
li zararlar görmesine 
neden olduğunu 
söylüyor..
Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkalrı 
Uzmanı Doktor Ayten 
Erdoğan, kişisel inter
net sitesinde yaptığı 
açıklamada, "Bebek 
ve çocukların sarsıl
ması yumuşak, has
sas beyinlerin sert 
kafatası kemiklerine 
çarparak tahrip 
olmasına neden ola
bilir ve bu da ölüm, 
felç, gelişme ve 
öğrenme bozuklukları 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Ümit ASLANTEKİN

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

gibi çok ciddi 
sonuçlara yol açabilir. 
Bu nedenle özellikle 
2 yaşından küçük 
çocukların, sevme 
veya oyun amacıyla 
bile olsa sarsılmaması 
konusunda dikkat 
edilmesi gerekiyor. 
Ayrıca bebekleri 
zıplatarak, atıp-tutarak 5 
sevmek de benzer 
sonuçlara yol aça
bilmektedir." 
görüşüne yer verdi. 
ÇOCUĞA KİMLER, 
NEDEN VURUYOR?
Çocukları hırpalayan 
insanların mutlaka 
kötü insan olması 
gerekmediğinin altını 
çizen Dr. Erdoğan, 
genellikle bu kişilerin 
öfkelendiklerinde ve 
stres altındayken 
kendini kontrol 
edemeyen kişiler 
olduğunu söylüyor.

http://www.elele.org.tr
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Aspirinden daha etkili 
meyve: kiraz

İdrar söktürücü 
özelliği ile böbrek
lerin dostu olan 
kiraz, vücutta biriken 
zehirli maddelerin 
karaciğer ve böbrek 
yoluyla dışarı atıl
masını sağlıyor.
Ve... Bu sayede yaş 
olarak tüketilen kiraz 
meyvesi ürik asit ve 
ürat tuzlarının 
vücuttan atılmasını 
sağladığı için 
romatizma ve gut 
hastalıklarıyla eklem 
kireçlenmesi ve 
damar sertliğinin 
tedavisinde de kul
lanılıyor. Kiraz 
meyvesinde bulunan 
kinik asit ile böbrek
lerin taş ve kum yap
masını önlediği ve 
varsa zamanla dök
tüğü. ayrıca safra 
kesesi taşınım 
dökülmesine de 
yardımcı olduğu bil
inmektedir. İdrar 
söktürücü özelliği 
dolayısı ile vücuttaki 
fazla suvun atılması
na yardımcı olduğu 
ve bu şekilde zayıfla
maya da yardımcı 
olduğu bilinmektedir. 
Kirazın bir diğer 
önemli özelliği peklik 
(Kabızlık) giderici 
olmasıdır. Bu konu
da halk arasında 
söylene bir söz 
oldukça dikkat çeki
cidir. Kiraz dermiş 
ki; “Arkamdan dut

gelmese, ben 
yapacağımı bilirim’L 
Yani dutun meyvesi 
de kirazın tam tersi' 
ishali önlemekte ya 
da peklik yapmak
tadır. Özellikle bayat 
yenilen yemeklerin, 
pastırma, sucuk gibi 
gıdaların zararlarını 
önleyen kiraz, aynı 
zamanda kandaki 
zararlı maddelerin • 
vücuttan atılmasını 
ve kanın temizlen
mesini, yüzde oluşan 
sivilcelerin gide 
rilmesini de sağla
maktadır. Kiraz suyu
nun yüz ve boyun 
kısımlarına 
sürülmesinin deride
ki bir takım kırışıklık
ları önlediği ve 
giderdiği de belir
tiliyor. Karaciğerin 
dostu olan kiraz 
meyvesi; hastalıklar 
sonucunda fazla ilaç 
tüketimi, nikotinin 
vücuttan atılması ve 
zehirlenmeler.sonu
cu zorlanan 
karaciğerin yükünü 
hafifleterek iyileşme
sine yardım ediyor. 
Yani karaciğer enz
imlerinin normal \ 
seviyesine 
inmesinde önemli 
yardımları oluyor. 
Karaciğer zamanla 
normale dönüyor ve 
safra salgısı artıyor. 
Böylece sindirim 
gücünü arttırıyor.

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

19 Ağustos 2006 Cumartesi OZAN ECZANESİ20 Ağustos 2006 Pazar BAYER ECZANESİDEMELERİ kültür kolejİ
İhsaniye (OKS): 249 79 79 • Sarılaş (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 05Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

YEREL SURELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2523

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 j KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıiık 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... 
(IZRY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 
farklı öneriler ve mutfak keyli için 

tek adres: UZAY MUTFAK
MoÜERN VE ESTETİk TASARIMI, EN küçük A)RINTISIN(İA bîls kENlIİNİ (jÖSTEREN 

kAİİTEİİ MAİZEMESİ, fkoNOMİk fiyATI VE TAksİT AVANTAjİARiyİA, 
EVİER UZAY MANZARASINA ItAVUSUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82/ B Gemlik / BURSA TEL: 514 59 79



ÖZEL AYKENî UKOGAETIM OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Ayken! 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,
hrnrsiAİı en Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, Özgüveni tamdır.
ÖĞRENCİLER; ___________ Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır....____________________

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pojobahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GCMLİK
ujuıuj.Gy kc n ti lk ogr e tim.k 12.tr

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz
2006-20Q7 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

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
21 Ağustos 2006 Pazartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
DİA 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

131. kuruluş yıldönümü nedeniyle köy meydanında geleneksel pilav günü düzenlendi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yaz biterken Kumla..
Gemlik Körfez Gazetesi’ni hazırlamamız saat 

21.oo ile 22.oo sıralarında bitiyor.
Gazete bürosundan çoluk çocuk, birlikte 

yazlığımızın bulunduğu Küçük Kumla'ya gidiyoruz.
Aslında bugünkü Kumla’ya giç gitmek gelmiyor 

içimden..
Kumla’nın böylesine kirletilmediği yılları 

yaşayan bizler, dün ile bugün arasında yaptığımız 
kıyaslamadan sonra, dünü hep özlemle anıyoruz 
ye arıyoruz..

Küçük Kumla’nın bugünkü çirkinleşmesine 
neden olanlar, gelmiş geçmiş belediyecilerdir.

Bunlara Kumlalı müteahhit takımını da eklemek 
gerekir.

Kumla da müteahhitler ile belediye başkanları 
hep iç içe oldular. Elbirliği ile Kumla’yı yaşanmaz 
bir belde haline getirdiler.

Kumla, güzel bir planlama ve sağlıklı yapılaşma 
ile yaşanır bir belde olabilirdi.

Maalesef bunu kaçırdık.
Mülk sahiplerinin çok daire istemleri, müteah* 

hitlerin doyumsuz kazanç hırsları, kalitesiz yapılar 
ve bozuk planlar ile günden güne nüfusu artan 
Kumla’da herşey iyiye gideceğine kötüye gidiyor.

Bugün Kumla’da sahil satıcıların işgaline 
uğramış durumda.

Bu yıla kadar görülmemiş bir rezalet ise; yollara 
masaları ve tezgahları çıkarılarak, vatandaşın geze
ceği alanlar işgal edilmiş durumda.

Görüntü, ses kirliliği alabildiğine karışmış.
Denetimsizlik ise başlı başına bir sorun.

Bu yıl çay bahçelerinde başlayan tombala 
। oyunu ise evlere şenlik.

Kumla da bir yaz daha geride kalırken güzelim 
belde, güzelleşeceğini çirkinleşiyor.

Haydariye Köyü’nün 
geleneksel pilav 
günü dün yapıldı. 
Köy Meydanında 
yapılan pilav gününde 
konuşan AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, gele
cek yıl kutlamaları 
şelalede yapmak 
istediklerini belirtti. 
Kaymakam Mehmet 
Balgül ise Haydari 
ye’nin özel ilgi alanına 
giren köy olduğunu 
söyledi. Sayfa 3’de

Celal Bayar yarın anılacak
Türkiye'nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal 
Bayar ölümünün 
20. yılında yarın 
düzenlenecek olan 
törenle anılacak. 
Umurbey’de saat 
10.oo’da başlaya
cak anıt mezarı 
başında başlaya
cak olan törenler
den sonra konfe 
rans düzen
lenecek. Syf 2’de

Belediye sünnet 
şölenine hazırlanıyor 
Her yıl geleneksel hale getirilen sünnet 
şöleni için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. 
11 Eylül Gemlik'in Kurtuluş Şenliklerinde 
yapılacak olan sünnet şöleni için 
Belediye Halkla İlişkiler Bürosu’na sünnet 
olmak isteyen çocukların isimlerinin 
yazdırılması istendi. Haberi sayfa 4’de [

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Bir ülkenin geleceği 
tesadüflere(mi) kaldı? (2)

Türbanlılar lehine bir gelişme olmamasına 
rağmen AKP iktidarları döneminde neredeyse hiç 
türban eylemi yapılmaması tamamen bir 
tesadüftü.

Resmi Gazete’nin 18 Mayıs 2004 tarihli 
sayısında yayımlanan kararla 20 Mayıs - 31 
Ağustos 2004 tarihleri arasında geçerli olmak 
üzere mısır için 900 bin ton tarife kontenjanı 
açıldı. 3 ay 11 günlük süre içerisinde kontenjan 
belgesi olanlar için gümrük vergisi oranı yüzde 
80 yerine yüzde 25 olarak uygulandı.

Bu dönem içerisinde Kemal Unakıtan’ın oğlu
nun şirketi tesadüfen 582.285 Kg mısır ithal etti 
ve yalnızca vergi oranındaki değişiklik sonucu 
yüzde 55 havadan para kazandı.

Fosforik asit üretecek şirketi için Abdullah 
Unakıtan’ın 79802 nolu teşvik belgesiyle 2 mil 
yon 544 bin YTL tutarında teşvik kredisi alması 
da tamamen bir tesadüf...

Ne ilginç bir tesadüf ki, kuş gribi yüzünden 
insanların pastörize yumurtaya ilgi duyacakları 
sırada - Kemal Unakıtan’ın oğlunun kurduğu 
tesis, piyasaya “pastörize yumurta” satmaya 
başlar. Bu konuda daha büyük tesadüf vardır. 
Pastörize yumurtanın Katma Değer Vergisi oranı, 
2005 yılı başında, yani oğul Unakıtan tesisi 
faaliyete geçirmeden biraz önce, yüzde 18’den 
yüzde 8’e indirilmiştir. Ve yine tesadüfen büsküi, 
pasta gibi unlu mamüllerin fabrikasyon üreti
minde normal yumurta yerine pastörize yumurta 
kullanmak zorunlu hale getirilmiştir.

Vodafone yöneticileri ile Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan’ın kızı Zeynep Basutçu Unakıtan, 14 
Kasım 2005 günü 11.45 ile 12.10 arası 
“Tesadüfen” faks çeker.

Ne ilginç “tesadüftür ki” birkaç ay sonra 
Telsim ihalesini, Vodafone kazanır.

Haziran 2006 ayında Sağlık Bakanlığı 
Kolestrol ilaçlarının bedelini ödemeye son verir.

Temmuz 2006 ayında yani iki üç hafta sonra 
Ülker Grubu piyasaya kolestrol düşürdüğü iddia 
edilen Ülker Kalbim Benecol markasıyla yoğurt, 
yoğurt içeceği, süt ve margarinin satışına başlar.

Tamamen Tesadüftür!!
Ülker Grubuna bağlı Data Teknik, son üç yılda 

yapılan kamu bilgisayar iletişim altyapı 
ihalelerinin (Milli Eğitim, Adalet Bakanlığı, Türk 
Telekom, PTT. vs) tamamına yakınını “tesadüfen” 
kazanır.

Başbakanın Ülker’in bayisi olması ile bu 
dönemde Ülker’in büyümesi arasında hiçbir ilişki 
kurulamaz. Gerek Albayrak’ların gerek Ülker 
Grubunun en büyükler arasına girmesi tamamen 
tesadüftür.

Başbakan Erdoğan Lübnan’da Harriri Ailesine 
başsağlığı ziyaretine gider. Uzun süre aile fert
leriyle başbaşa görüşür ve Türk Telekom 
Özelleştirme İhalesini Harriri ailesinin şirketi olan 
Oger Telekom “tesadüfen” kazanır.

Tayyip Erdoğan’ın oğlunun nikah şahitliğini 
Berloscone yapar.

Bu şahitlikten kısa bir süre sonra zor durum
da olan ARİA “tesadüfen” Türk Telekom’un GSM 
kuruluşu Aycell ile birleşir.

Abdulkadir Aksu'nun İçişleri Bakanı olduğu 
dönemlerde (1989-1991) (2003- ) Bölücü terörün 
tırmanışa geçmesi de bir tesadüftürl

CHP’den AKP’ye geçen milletvekillerinin 
tamamımın işadamı olması tamamen tesadüftür.

CHP’den AKP’ye geçen vekillerden; Batman 
milletvekili Nezir Nasıroğlu’nun kuzeninin şirke
tinin 17 milyon dolarlık, Ağrı milletvekili Cemal 
Kaya'nın şirketinin ise 11 milyon dolarlık ihale 
alması tesadüftür.

Cemal Kaya’nın daha sonra Enerji 
ihalelerindeki yolsuzluklarla ilgisi olduğu 
anlaşıldığından milletvekilliğinden istifa etmek 
zorunda kalması ise tamamen tesadüf.

Adana Milletvekili Atilla Başoğlu AKP’ye 
geçtikten sonra Maliye Bakanlığının, tahukkuk 
eden vergi cezalarını 600 milyar liradan 319 mil
yar liraya indirmesi tamamen tesüdüftür.

Celal Bayar yarın anılacak
Türkiye'nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal Bayar 
ölümünün 20. yılında 
törenle anılacak. 
Yarın saat 10.oo da 
Umurbey'de Anıt 
Mezar önünde yapıla
cak saygı duruşuyla 
başlayacak törene 
Cumhurbaşkanlığını 
temsilen bir 
yetkilinin katılacağı 
bildirilirken, 
hükümetin ise 
bakan ile temsil 
edilmesi bekleniyor. 
Saygı duruşunun 
ardından törene 
katılacak resmi erkan 
Celal Bayar'ın aile
sine taziyelerini 
sunacaklar.

Anıt mezardaki 
törenin ardından 
konferans salonunda 
Prof. Dr. Feroz 
Ahmad’ın "Türkiye'de 
Demokrasi ve 
Celal Bayar" konulu 
konuşmasının 
ardından oturum 
başkanlığını Prof. Dr. 
Bozkurt Güvenç'in 
yapacağı ve Av. 
Burhan Apaydın, 
Prof. Dr. Feroz 
Ahmad, Prof.
Dr. Akile Gürsoy'un 
katılacağı panel 
izlenecek.
Ayrıca Celal 
Bayar için 
Umurbey camiinde 
Mevlit'i Şerif 
okunacak.

Ruhsatsız motorlar toplanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ehliyetsiz ve ruhsat
sız ilçe merkezinde 
dolaşan 
motorsikletler 
toplanıyor.
Geçtiğimiz

günlerde Belediye 
Sergi Salonu önünde 
plakasız bir motorun 
küçük çocuğa 
çarparak kaçmasının 
ardından başlatılan 
uygulamalar sürüyor.

BURSA HRKIMIV6T V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve R6KLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın

Özellikle İstiklal 
Caddesi üzerinde 
kontrolsüzce kul
lanılan motorlar yay
aları tedirgin ediyor. 
Üzerinde plaka 
olmasına rağmen ne

ruhsatı ne de 
sürücüsünün ehliyeti 
olmayan motorlar 
trafik ekipleri tarafın
dan oto parklara 
çekilerek cezai 
işlem yapılıyor.

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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Haydariyeliler köy 
gününde buluştu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Haydariye Köyü’nün 
kuruluşunun 
131. yıldönümü 
geleneksel pilav 
günü ile kutlandı. 
Köy meydanında 
düzenlenen 
geleneksel pilav 
günü etkinliğine 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu

Kurmay Albay çizen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkan Vekili Vedat 
Büyükgölcügezli, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdür 
Vekili Emniyet Amiri 
Kerim Karaboğa, 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt ile 
Mahalle ve Köy 
Muhtarları, Siyasi 
Parti ilçe Başkan ve 
Yönetim kurulları, il 
Encümen Üyeleri, 
Belediye Meclis 
üyeleri ile 
çok sayıda davetli 
ve köy halkı katıldı. 
Haydariye Köyü 
Muhtarı Halil İbrahim 
Pak yaptığı konuşma
da, her yıl düzenle
nen geleneksel 
kuruluş ve köy günü 
etkinliklerine 
katılan konuklarına 
teşekkür etti. 
HAYDARİYE 
ÖZEL KÖY OLDU 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, ikinci kez 
katıldığı Haydariye 
Köy gününde yaptığı 
konuşmada, bir çok 
köy gezmesine rağ
men meydanı bu 
kadar güzel bir köy 
görmediği belirterek, 
"Haydariye 
olanaklarını layık 

ı olduğu şekilde 
değerlendirmesini 
biliyor. Haydariye 
artık özel ilgi 
alanına giren köy 
oldu. Şelalesinin de 
düzenlenmesinden 
sonra daha çok ilgi

çekecektir. Bunun 
yanında sevmediğim 
yanı ise dedeleri ve 
babaları nasıl 
çalıştıysa şimdi 
yaşayanlar hep 
oturmuş, hiç 
çalışmamışlar, 
birçok arazi hiç 
kullanılmıyor" dedi. 
SENEYE ŞELALEDE 
KUTLARIZ 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'da 
yaptığı konuşmada, 
gelecek yıl aynı 
kutlamayı Şelalede 
yapmak istediklerini 
söyleyerek, 
"Bu kadar imkanı iyi 
kullanan, bunun 
yanında bir çok 
köyün imrenerek 
bamtıkları sulama 
suyuna sahip 
Haydariye'de bir 
çok arazinin neden 
değerlendirilmediği 
insanı düşündürüyor: 
Uludağ yamaçlarında 
yetişen Kiraz

* 4$

•jför | Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Büyük - küçük gazeteler!..

buruda da yetişir, 
kiraz yetiştirenler 
ağacında satıyorlar 
ve hepsi memnun. 
İyi olan ise devletin 
yaptığı tüm projeler 
peşinde koşulup 
devlet millet işbir
liğinde yapılıyor. 
Gelecek yıl etkinliği 
şelalede yapılacak 
düzenlemeden sonra 
orada kutlamak 
istiyoruz" diyerek 
Yalova ile 
Haydariye

arasında 
sürüncemede 
kalan Sudüştü 
şelalesine yatırım 
yapacakları 
müjdesini verdi. 
İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin'in 
yaptığı duanın 
ardından geleneksel 
olarak dağıtılan 
etli pilav, ayran ve 
dondurmalı 
Kemalpaşa tatlısı 
şenliğe katılanlara 
ikram edildi.

GEMLİK

mm günlük sIyasI gazete

Basın da büyük ve küçük denen gazeteler 
vardır...

Bu büyüklük tirajla olduğu gibi, gazetenin 
güveni, okuyucusunun kalitesiyle de belir
lenir. (mesela, Milliyet - Cumhuriyet)

Büyük gazeteler kuruluşları, yazarları - 
çizerleri, olanaklarıyla büyük toplumlara 
kendi çizgileri yönleriyle seslenirler... Çokta 
etkili olurlar..

Ya küçük illerin - ilçelerin 300 - 500 - 800 
tirajlı yerel gazeteleri....

Küçük bir mekanda, derme çatma bir 
baskı makinesi, bir iki kişi ile çıkmaya, sesini 
duyurmaya çalışan, kendisi küçük ama yap
tığı iş büyük yerel gazeteler...

O ilçenin meseleleri ile uğraşan .onları 
afişe eden, bu sebeple de bu meseleden 
yararlananlar tarafından “tu kaka” yapılan, 
susturulmaya çalışılan yerel basın.. Burada 
yazanlar - Köşe yazarları amatörce o ilçede 
yaşadıkları, orayı sevdikleri için bu belalı işe 
girerler..

Aslında para ve bir maddiyat almadan, 
idealistçe, yasaların ortaya koyduğu cezayı 
yaptırımlara rağmen, kendi bildikleri 
doğruyu yazar dururlar..

Büyük gazetelerde ki yazarlar bir güvence 
altındadır..

Basın cezalarını gazete öder, aldıkları bir 
ücret vardır. İsimleri, itibarları vardır, vardır.. 
Yerel basının hiçbir şeyi yoktur.. Resmi ilanı 
bile alamaz..

Belediye için zor bir yazı yazmışsa, 
Belediye Başkanı Belediye’ye ait ilanın il 
gazetesinde yayınlanmasını isteyerek 
gazeteyi zorlar...

Satıştan bir geliri yoktur. Satış büroları, 
noktaları olmadığı için büyük gazeteleri 
satan bayiler lütfen alırlar ve bir köşeye atar
lar...

Küçük çocukların ellerinde birkaç tane 
satılmak için dolaştırılıp durulur...

Birkaç abone, resmi daireler, sonra da 
parasız verilen yerler...

Zaman zaman işlerine gelmeyenler tarafın
dan tehdit edilir ve hatta darp edilir, 

zararlar verilir..
nticiler de bu küçük gazeteleri koru

mazlar. laf olsun kabilinden, ancak demejleri 
I söyleyecekleri bir şey varsa, resimleri çıksın 

arada bir görünsünler diye hatırlarlar... 
Aslında bu küçük gazetelerin sahipleri, 
yazarları, çalışanları bence büyük 
adamlardır... Ben de bu gruba giriyorum...

Övünme oluyor ama “ fazla tevazu da 
hakikatları saklar” diye böyle yazmak zorun
da kaldım.. Bizler para almadan, ama 
yüreğimizde, beynimizde, vicdanımızda iyi 
şeyler yaptığımıza inanarak, yukarda anlat
tığım rizikolara rağmen yaşadığımız mahallin 
iyi olması, büyük -küçük oyunların 
döndürülerek ilçe halkının haklarının yen
memesi, onlara doğruyu anlatmak için 
yazarız..

Severiz, seviliriz, bazen bizleri sevmeyen
lerde vardır...

Ama okuduğunuz sayın okurlar; Küçük 
denen gazeteler de büyük değil mi ?

Bu defa okurken büyük gazete havasıyla 
okuyun.... ]

Verdiğiniz bu değer bize yeter...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Belediye sünnet şölenine hazırlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yıl geleneksel 
hale getirilen 
Belediye Sünnet 
Şöleni için 
çalışmalar sürüyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
başlattığı ve 
geleneksel hale 
dönüştürülen 
sünnet şöleninde 
şimdiye kadar 
yaklaşık 400 çocuk 
sünnet ettirildi.
11 Eylül Gemlik'in 
kurtuluş şenlik
lerinde tekrar
lanacak olan 
sünnet şöleni için 
Belediye Halkla 
İlişkiler bürosuna 
kayıtlar sürüyor. 
İsimlerini şimdiden 
yazdıran aileler 
çocuklarını 
şölende sünnet 
ettirme olanağı 
bulacaklar.
AKP'li Bursa

Milletvekillerinden 
bazılarının da 
katılması beklenen 
Sünnet Şöleninde

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut bir 
çocuğun kirveliğini 
yapacak.

"Böyle güzel 
şenlikleri zenginler 
dahi yapamıyor" 
sözleriyle düzen

ledikleri sünnet 
şöleninin 
boyutunu gözlen 
önüne seren

Başkan Turgut, 
bu yıl ailelerden 
büyük katılım 
beklendiğini söyledi.

uy ııım ouıp Elimi
i

t
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

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 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı_ _ _ _ _  

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

Irkçılığa savaş açtılar
Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 ekibi, dünyada yük

selen ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı düzenlediği 
"Farklı Kültürler, Ortak Hamleler" projesi, 4 ülkeden 50 genci 

kültür başkenti Bursa'da bir araya getirdi.

| Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3-H-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
Yalova'da Termal Barajı’nın 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
. Yalova 448.54 m2 arsa 

‘ Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa 
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

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

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atarı 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

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax:5141021

I
s

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 tarafın
dan, dünya genelinde 
hızla artan ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı
na karşı hazırlanan 
"Farklı Kültürler, 
Ortak Hamleler" adlı 
uluslararası proje, 4 
ülkeden 50 gencin 
katılımıyla Bursa'da 
başladı.
Büyükşehir Belediye 
si Yerel Günden 21 
Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut, Avrupa 
kültürünü geliştirme 
yi amaçlayan Avrupa 
Birliği (AB) Gençlik 
Programı kapsamın
da düzenledikleri 
"Farklı Kültürler, 
Ortak, Hamleler" Bur 
sa buluşmasına 
AB'nin 17 bin 214 
Euro fon sağladığını 
söyledi. Dolunay 
Öğrenci Yurdu'nda 
basın toplantısı 
düzenleyen Bulut, 
ırkçılığa ve yabancı 
düşmanlığına karşı, 
tek vücut olan genç

lerin, 20-28 Ağustos 
taHhleri arasında 
Bursa'da oyunlar, 
partiler, yarışmalar, 
kültürel geceler, * 
doğa yürüyüşü, sp.or, 
proje toplantıları ve 
Bursa gezileri ile 
kültürlerini paylaşa
cağını belirtti. Avrupa 
Birliği Eğitim ve 
Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlı 
ğı'nın da (Türk Ulusal 
Ajans) desteklediği 
projeye Türkiye'nin 
yanı sıra yaşları 18 
ile 25 arasında deği 
şen Almanya'dan 8, 
Romanya'dan 8 ve 
Polonya'dan 6 gencin 
katıldığını anlatan 
Bulut, etkinliğin 9 
gün süreceğini vur
guladı. Bulut, özellik
le 40 metrekarelik 
satranç platformunda 
gerçekleştirilecek 
uluslararası müsaba
ka ların ilgi uyandıra
cağını belirterek, 
"Dünyada yerel gün
demdi hareketi için
deki öncülüğümüzü

bir kez daha göster
dik. AB ülkelerinde 
ikamet eden farklı 
kültürlerdeki 15-25 
yaş arası gençlerin 
yeni deneyimler elde 
etmesi, engelli ve 
dezavantajlı kişilerin 
topluma kazandırıl- J 
masını amaçlayan 
proje için AB fon
larından tam 17 bin 
214 Avro destek 
aldık. Irkçılık ve 
yabancı düşmanlığını 
yok eden kültürel bir
likteliğe elimizden 
gelen katkıyı sağla
mak, dünya genç- j 
lerinde ortak çalışma 
bilincini oluşturmak 
istiyoruz.
Katılımcıların ulus- j| 
lararası gruplar 
halinde 40 metrekare 
alana sahip satranç *1 
platformundaki müs-i 
abakalarını ise mer- 1 
akla bekliyoruz.
Öğrencilerimiz için | 
ayrıca Bursa'yı tanı
tan çeşitli kültürel (1 
geziler de düzenleye- ^ 
ceğiz" dedi.
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Poyraz, Ecevit'e gösterilen Anavatanlılar asker ugurlad
ilme teşekkür elli

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
onursal başkanları 
Bülent Ecevit 
için 3 gün süren 
anı defterine güzel 
sözler yazan 
Gemlik halkına 
teşekkür etti. 
Önce Asilhan 
önü, daha Sonra 
iskele Meydanı 
festival alanı ve 
Balıkpazarı 
kahveler önünde 
açtıkları anı 
defterine vatan
daşların birbirinden 
güzel yazdıkları 
sözleri beğeniyle 
izlediklerini ifade 
eden Poyraz,

"Halkımızın 
Sayın Bülent 
Ecevit'e olan 
sevgilerini hala 
korumakta olduk
larını görmek 
DSP olarak bizleri

memnun etti. 
Halkımıza onur
sal başkanımız 
sayın Bülent 
Ecevit ve 
partim DSP 
adına teşekkür 
ederim" dedi, 
ilçe yönetimi 
olarak tüm yurt
ta olduğu gibi 
Gemlik'te de 
partilerine olan 
sevginin giderek 
büyüdüğünü de 
ifade eden
Hüseyin Poyraz, 

"Halkımızın bize 
vereceği destek ve 
bu sevgisiyle solun 
en büyük partisi 
yine biz olacağız" 
şeklinde konuştu.

www.elkoyun.com

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

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

www.tema.org.tr

GEMl İM

■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ERSİN ÖZER

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan Partisi 
İlçe Gençlik Kolları 
üyesi Cem Selanikli 
arkadaşlarının 
düzenlediği 
eğlence sonrasında 
askere uğurlandı. 
Dereboyu Selanik 
Kıraathanesi

yanında yapılan 
eğlenceye 
Anavatan
Partisi İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt ile 
Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet 
Aydın'da 
katılarak genç 
arkadaşlarını 
yalnız bırakmadılar.

Zonguldak 
Bartın ilçesine 
Jandarma askeri 
olarak vatani 
görevine uğurlanan 
Cem Selanikli, 
arkadaşlarının 
düzenlediği veda 
gecesinde 
bol bol eğlendi

Cay demlerken ormanı yaktılar
Düzce'nin Yığılca 
İlçesi Akçaören Köyü 
sınırları içerisinde 
orman yangım çıktı. 
Yangında 30 dönüm
lük orman arazisi 
kül oldu.
Edinilen bilgilere 
göre, Yığılca'ya bağlı 
Akçaören Köyü 
Fidanlık mevkiinde 
orman yangını çıktı. 
Fındık bahçesinde 
fındık toplayan işçi
lerin dün öğle istira
hatı sırasında çay 
içmek için yaktıkları 
ateşin rüzgarın etkisi 
ile ormanlık alana 
sıçraması sonucu 
çıkan yangına, 
orman işletmesine 
ait arazöz ile 
müdahale edildi. 
Söndürme çalış
malarına köylülerin 
yanı sıra askeriper- 
sonel de müdahale 
etti. Yanan bölgeye

yol açılması için 
bölgede bulunan 
taş ocaklarından 
kepçeler olay yerine 
gönderildi. Yol 
olmaması nedeniyle 
Düzce ve Yığılca - 
belediyelerine bağlı 
itfaiye araçları, 
sadece Orman 
İşletmesi aracına su 
takviyesi yapabildi. 
Çay demlemek için 
ateş yakan ve 
ormanın yanmasına 
neden olan Zeliha 
Bağata isimli kadın,

jandarma tarafından 
gözaltına alındı. 
Düzce Valisi Halil 
Nimetoğlu, yanan 
bölgede inceleme 
lerde bulanmak 
üzere yangın 
mahalline gitti. 
Rüzgarın etkisi ile 
zaman zaman yükse
len alevler söndürme 
çalışmalarını zor
laştırırken, ilk etapta 
30 dönüm çam ve 
meşe ormanı tama
men yandı. Yangın 
kontrol altına alındı.

Antalya'da hava sıcaklığı 43 derece
Antalya'da hava 
sıcaklığının 
43 dereceye kadar 
yükseldiği bildirildi. 
Deniz suyu sıcak
lığının 29 dereceye 
ulaştığı kentte,

nem oranı ise 
yüzde 12'ye 
kadar düştü. 
Sıcaklardan etkile
nen vatandaşlar, 
serinlemek için pla
jlara akın etti.

Meteoroloji 
yetkilileri, 
sıcaklıkların 
bugünden itibaren 
2 derece 
düşeceğini 
bildirdiler.

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kaya ailesinin en mutlu günü
Seyfettin SEKERSÖZ

Dilek Çay Bahçesi 
sahibi Mehmet 
Ali Kaya ile İnci 
Kaya biricik oğulları 
Onur'un ilk 
mürüvvetini 
görmenin mutlu* 
luğunu yaşadılar. 
Tibel Otel havuz 
kenarında 
yapılan görkemli 
sünnet düğününde 
davetliler açık 
havanın da 
keyfini çıkardılar. 
Aynı zamanda 
Uludağ Meşrubatları 
ile Erikli Su Bayisi 
olan M. Ali Kaya 
geçtiğimiz dönem 
CHP'den Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı olmuştu.
CHP Bursa 
Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık 
ile il Başkanı 
Abdullah Özer, 
Gemlik ilçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek ile 
yönetim kurulu, 
Osmangazi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Memişoğullan'nın da 
katıldığı

CHP heyeti 
geceye renk 
kattılar.
Gecede 
misafirleriyle 
tek tek ilgilenen 
ve mutluluklarını 
onlarla 
paylaşan 
İnci ve Mehmet 
Ali Kaya biricik 
oğulları Onur’la 
birlikte bol bol 
oynadılar.

Türk üniversitelerinin 
makale başarısı

Türkiye'deki üniver
sitelerin 2005 yılında 
uluslararası bilim 
endekslerinde 17 bin 
391 makalesi 
yayınlandı.
YÖK, devlet ve vakıf 
üniversitelerinin 
2005 yılında ulus
lararası bilim endek
slerine, (Fen bilim- 
leri-SCI, sosyal bilim- 
ler-SSCI ve sanat ve 
kültür-AHCI) gön
derdiği yayınlarla 
ilgili verileri açık- 
ladı.Türkiye'deki 
77 üniversiteye 
ilişkin verilerde, 
devlet üniversiteleri, 
yayınlanan makale 
sayısına, vakıf 
üniversiteleri de 
öğretim üyesi 
başına düşen 
makale sayısına göre 
ilk sırada yer aldı. 
İstanbul Üniversitesi 
bin 643 makale ile en 
fazla makalesi 
yayınlanan üniversite 
olurken, TOBB 
Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversite
si (ETÜ), öğretim 
üyesi başına düşen 
1,30 makale oranı

ile birinci oldu. 
Bunu, öğretim üyesi 
başına düşen 1,19 
makale ile Başkent 
Üniversitesi ve öğre
tim üyesi başına 
düşen 1,09 makale 
ile Işık Üniversitesi 
izledi. 2004 yılında 
öğretim üyesi 
başına 1,21 maka
leyle birinci sırada 
yer alan Bilkent 
Üniversitesi, 2005 
yılında öğretim 
üyesi başına düşen 
0,98 yayın ile beşinci 
sıraya geriledi.
Türkiye'nin gözde ve 
köklü üniver
sitelerinden Boğaziçi 
Üniversitesi ise öğre
tim üyesi başına 
düşen 0,64 makale 
oranı ile Fırat, 
Erciyes, 
Kahramanmaraş 
Sütçü İmam, 
Harran, Çanakkale 18 
Mart ve Kırıkkale 
üniversitelerinin 
altında kaldı. Özeller
den Çağ, Okan ve 
Yaşar üniver- . 
sitelerinin ise tek bir 
makalesi dahi yayın
lanmadı.

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

istiklal Cad. Bora Sol Akbalık Aralı jı No:« GEMLİK te: (0.224) 513 ti33 Faı: (0.224) 513 35 95

34 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ
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Otomobı hırsız arı yaka and BursalI aile kaza kurbanı Evsiz kaldılar
Polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, İstan
bul'dan beş.
Bursa'dan da bir tane 
otomobil çaldıkları 
iddia edilen 4 şahıs 
ile çalıntı otomobil 
satın alan 1 kişi

i yakalandı.
i Emniyet Müdürlüğü'n 
I den yapılan açıkla- 
I maya göre, otomobil 
| hırsızlıkları nedeniyle 
I polis araştırma 
| başlattı. Yapılan 

çalışmalar net
icesinde 4 kişilik

i hırsızlık şebekesi 
। Yavuzselim Mahalle 

si'nde gerçekleştir!
İ len operasyonla 
| yakalandı. Gözaltına 
i alınan Murat Ç. (27), 
I Ercan E. (26). Harun 
j A. (31) İhsan P. (41) 

isimli şahıslar
I emniyete götürüldü. 

Ancak İhsan P. olarak 
ı gözaltına alınan şah- 
i sın üzerinden Hakan

E. adına düzenlenmiş 
kimlik ve sürücü bel- 

j gesi bulundu. Hakan 
! E. olduğunu iddia 
• eden İhsan P.'nin 
' yalanı bir süre sonra 

ortaya çıktı.

Polis gözaltına aldığı 
şüphelilerin verdiği 
bilgiler doğrultusun
da çalıntı otomobili 
satın aldığı belirtilen 
Hakan E. (40) isimli 
şahsı gözaltına aldı. 
Hakan E.'nin 
yakalanmasının 
ardından İhsan P.'nin 
yalanı da ortaya çık
mış oldu. Hakan E. 
adına düzenlediği 
kimlik ve ehliyetle 
suça karıştığı belir
lenen İhsan P.'nin oto 
hırsızlığı suçunun 
yanı sıra sahtecilik 
suçundan da işlem 
gördüğü belirtildi. 
Şüphelilerin İstan
bul'dan 5, Bursa'dan 
1 otomobil çaldıkları 
ve sahte belgelerle 
sattıkları anlaşıldı. 
Polis bu kişilerden 
edindiği bilgiler 
doğrultusunda 
sürdürdüğü araştır
ma neticesinde çalın
tı otomobiller, 
satılan kişilerden 
geri alındı. Emniyet 
otoparkına çekilen 
otomobillerin, İstan
bul'dan çağrılan 
sahiplerine teslim 
edildiği bildirildi'.

Antalya'ya tatile 
giden 4 kişilik BursalI 
ailenin içinrde bulun
duğu otomobil elek
trik direğine çarptık
tan sonra şarampole 
yuvarlandı. Feci kaza 
anne ile kızı ölürken, 
baba ile oğulun 
durumlarının da kritik 
olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, 
kâza, dün sabah 
saatlerinde Antalya- 
Isparta Karayolu 
Karaöz Beldesi'nde 
meydana geldi. 
Emirsultan Mahalle 
si'nde oturan Kara 
aslan Ailesi, tatil ' 
yapmak amacıyla 
Antalya'ya gitmek 
için 41 yaşındaki 
Yusuf Karaaslan'ın 
kullandığı 16 U 6667 
plakalı otomobille 
yola çıktı.
Otomobilde, sürücü 
Yusuf Karaaslan'ın 
yanı sıra eşi Selvet 
Karaaslan (36), 
kızı Elif Funda 
Karaaslan (18) ve 
oğlu Mert Karaaslan 
bulunuyordu.
Antalya'ya yakın 
bir bölgede bulunan 
Karaöz Beldesi'nde 

sürücü Yusuf 
Karaaslan'ın 
henüz bilinmeyen 
nedenden dolayı 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucunda 
otomobil önce elek
trik direğine çarptı, 
ardından da şaram
pole yuvarlandı. 
Hurda yığınına dönen 
otomobilde bulunan 
Selvet Karaaslan ile 
kızı Elif Funda Kara 
aslan olay yerinde 
feci şekilde can 
verirken, ağır yara 
lanan baba Yusuf 
Karaaslan ve oğlu 
Mert Karaaslan, 
çevredeki vatan
daşların çağırdığı 
112 Acil Servis ekibi 
ile Akdeniz Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralı baba-oğuiun 
hayati tehlikeyi 
atlatamadıkları belir
tildi. Bu arada 
Antalya'daki tatilleri
ni bitirerek Bursa'ya 
dönen bir aile de 
kazayı görerek dur
duğunda büyük bir 
acı yaşadılar.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 
bir tamamen yanarken, üç evde de hasar 
oluştu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, bir 
ev sahibi fenalaştı. Emniyet Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, yangın, dün saat 12.00 
sıralarında Bursa Gürhanh Mahallesi Gürhan 
Sokak'ta meydana geldi. Torunlarıyla birlikte 
yaşayan inşaat işçisi 54 yaşındaki Mehmet 
Ayaz, ekmek almak için fırına gitti. Evine 
döndüğünde bir kalabalık fark eden Ayaz< 
evinde yangın çıktığını fark etti. Büyük şok 
yaşayan Mehmet Ayaz, hemen torunları 
Ahmet (8) ve Mehmet Ayaz'ı aradı. Sokakta 
oyun oynarken torunlarını bulan Mehmet 
Ayaz derin bir nefes aldı. Bu arada yangın 
ahşap olan evi sardı ve çevredeki evlere de 
sirayet etti. Vatandaşların da söndürmek için 
yoğun çaba sarfettiği yangına ola yerine 
gelen çok sayıda itfaiye de müdahale etti. 
İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucunda yangın 
bir saatlik sürede kontrol altına alınırken, ev 
tamamen yandı. Bu arada aynı sokakta otu
ran Hüseyin Sah, Ergün Derici ve Ethem 
Demir isimli kişilere ait evlerinde küçük çaplı 
hasar oluştu. Bu arada yangının evine sir-* 
ayet etmesi şonucu Ethem Demir isimli 
vatandaş fenalık geçirdi. Evi tamamen yanan 
Mehmet Ayaz ise yaşadığı şoku uzun süre 
üzerinden atamazken, "Yangının çıkış 
nedenini anlayamadım. Evdeydim.
Torunlarım sokağa çıktı. Ben de fırına ekmek 
almaya gittim. Döndüğümde yangın çıkmıştı. 
Şimdi ben iki torunumla birlikte ne yaparım 
bilmiyorum" dedi. Oğlunun cezaevinde 
olduğunu gelininin de kendilerini terk ettiğini 
anlatan Ayaz, "Torunlarıma uzun süredir ben 
bakıyorum. Onlar için yardım bekliyorum" 
diye konuştu. İtfaiye ve polis yangının çıkış 
nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.
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OKS sonuçları açıklandı ATO’dan akaryakıt tepkisi
Ortaöğretim 
Kurumlan öğrenci 
Seçme ve Yerleştir 
me Sınavı (OKS) 1. 
yerleştirme sonucun
da açık kalan konten
janlar için yapılan 2. 
yerleştirmenin 
sonuçları açıklandı. 
Adaylar, hangi 
okullara yerleştikleri
ni Milli Eğitim 
Bakanlığının (MEB) 
"www.meb.gov.tr" 
adresli internet 
sitesinden, T.C. 
kimlik numaralarını 
girerek 
öğrenebilecekler. 
2. yerleştirme sonu
cunda yerleşmeye 
hak kazanan öğren
ciler kesin kayıtlarını 
yarından itibaren 24 
Ağustosa kadar yap- 
tırabilecekler.Resmi 
fen liseleri, Anadolu 
liseleri, Anadolu 
öğretmen liseleri ve 
sosyal bilimler 
liselerine 2. yer
leştirmeden başka 
herhangi bir yer
leştirme yapılmaya
cak ve başka bir 
şekilde öğrenci 
alınmayacak.
2. yerleştirme sonun

da Anadolu mesleki 
ve teknik ortaöğretim 
kurumlarına yerleşen 
adayların kesin kayıt 
işlemleri tamam
landıktan sonra bu 
okullarda açık kon
tenjan kalması duru
munda Mesleki ve 
Teknik Eğitim 
Yönetmeliği'nin 49. 
maddesine göre 
ilköğretim okulu 
diploma notu esas, 
alınarak ön kayıt 
yoluyla öğrenci t 
kabul edilebilecek. 
2. yerleştirmeden 
sonra Anadolu imam 
hatip liselerinin açık 
kalan kontenjanları
na OKŞ-TM’de 160 
ve üstü puan alan 
öğrenciler arasından 
puan üstünlüğü 
esasına göre ön 
kayıt yoluyla öğrenci 
kabul edilecek.
Anadolu imam hatip 

liselerine ön kayıt 
müracaatları, 31 
Ağustos-6 Eylül 2006 
tarihleri arasında 
yapılacak. Ön kayıt 
sonucu kesin kayıt 
hakkı kazanmış 
öğrencilerin kesin 
kayıtları 7-8 Eylülde 
yapılacak.
İstanbul Validebağ 
Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi ve 
sağlık meslek 
liselerinin 2. yer
leştirme sonunda 
açık kalan kontenjan
larına, Tercih ve 
Yerleştirme e- 
Kılavuzunun 3. mad
desinde belirtilen 
genel ve özel şartlara 
göre OKS-MF'den 
160 ve üzerinde puan 
alan öğrenciler 
arasında puan üstün
lüğü esas alınarak 
ön kayıt yoluyla 
öğrenchalınacak.

Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, yıllık 3 milyar 
dolar vergi kaybına 
yol açan akaryakıt 
kaçakçılığı ve 
akaryakıta ucuz 
yabancı madde katıl
masını önleyecek 
'ulusal marker' adı 
verilen kimyasal 
madde ve test cihazı 
ahm ihalelerinin, 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK) tarafından 
iptal edilmesine 
tepki gösterdi. 
Konuya ilişkin yazılı 
açıklama yapan 
Aygün, 2003 yılında 
ilgili yasanın çıkarıl
masına rağmen ayak 
sürümelerle ulusal 
marker ihalelerinin 
geciktirildiğini, 
yapılan ihalelerin de 
sudan sebeplerle 
iptal edildiğini öne 
sürdü. Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın, 
kaçak akaryakıttan 
yıllık 3 milyar dolarlık 
vergi kaybı olduğunu 
açıkladığını kayde

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

den Aygün, ihalenin 
bir ay ötelenmesinin 
aylık maliyetinin 250 
milyon dolar, günlük 
maliyetinin ise 8 
milyon dolar 
olduğunu ifade etti; 
Aygün, 2 yıldır biti 
rilemeyen ihale 
nedeniyle toplam 6 
milyar dolarlık vergi 
kaybına neden olun
duğunu ileri sürerek, 
"Türkiye'de kurul 
dediniz mi, akan 
sular duruyor.
Hiç kimse hesap 
soramıyor. Ulusal 
Marker Yasası çıktı, 
ihale bir türlü biti 
rilemiyor. EPDK 
şimdi de diyor ki; 
'TÜBİTAK üretsin. 
Uygulama da 
2007'de başlasın'. 
TÜBİTAK'ın böyle bir 
imkanı vardı da 
neden başta bu yola 
gitmediniz? Bu kadar 
vakit harcamaya 
hakkınız var mı?" 
dedi. Kaçakçılıkla 
yeterince mücadele 
edilememesinin 
arkasında ağır bir 

ihmalin yattığını 
savunan Aygün, 
"Kaçakçılık, alan boş 
bırakıldığı için 
saygın bir meslek 
haline geldi. Her 
alanda kaçakçılar 
cirit atıyor" şeklinde 
konuştu. Aygün, 
1995-2004 yılları 
arasında araç 
sayısının yüzde 
76.9 arttığını, buna 
karşılık motorin tüke
timinin yüzde 25, 
benzin tüketiminin 
yüzde 37.7 azaldığını 
bildirdi. ATO Başkanı 
Aygün, ayrıca 2003 
yılında yürürlüğe 
giren Petrol Yasası 
ile Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu'na 
bir ulusal marker 
seçimi görevi verildi 
ğini, böylece akarya 
kıtın içine karıştırılan 
kimyevi bir madde 
(marker) ile akaryakıt 
kaçakçılığı önlenece 
ğini ve akaryakıtın 
içine karıştırılan 
yabancı maddelerin 
tespit edilebileceğine 
dikkat çekti.

444 2 238

Tûrtoye'nin Sûpennarudiar'mden orrfz.

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı 

Ağustos sonuna kocfar
1 Curo = 1.80 VTl olarak sabitledik!...

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

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

http://www.meb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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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 
düşündüğünü ve her 
yıl bin 350 çocuğun 
dayaktan öldüğünü 
söyledi.
Ege Üniversitesi 
(EÜ) Hemşirelik 
Yüksekokulu Halk
Sağlığı Hemşireliği 
Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Aynur Uysal, 
Türkiye'de her iki 
kişiden birinin 
çocuğunun dövülme
si gerektiğini 
düşündü ğünü söyle
di. Uysal, Sosyal-lkti- 
sadi 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 Değerlen 
dirilmesi" konulu 
araştırmasında çocuk 
şiddetini araştıran 
Yrd. Doç. Dr. Uysal, 
çocuk yaşı arttıkça 
fiziki istismarın 
azaldığını, 0-3 yaş 
arası çocukların 
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, ayrıl 
mış ailelerde çocuk
lara yönelikşiddet 
yaygın olarak uygu
lanmaktadır. Eşini 
döven erkeklerin, 
çocuklarını da dövme 
eğiliminde olduğu bil
inmektedir” dedi.

Bursa Gençlik Kampı’nda görkemli final

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin maddi 
durumu iyi olmayan 
ailelerin çocuklarına 
hem kentlilik bilinci 
kazandırmak, hem de 
öğrenerek tatil yap
malarını sağlamak 
amacıyla düzenlediği 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampının 
2006 sezonu Gece 
Yolcuları Grubu’nun 
da katıldığı muhteşem 
finalle son buldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bursa 
Valiliği ve Milli Eğitim 
il Müdürlüğü işbirliği 
ile gerçekleştirdiği 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
Açık Hava Tiyatro 
su'ndaki final gece
sine Bursa Milletve 
killeri Sedat Kızılcıktı 
ve Zafer Hıdıroğlu, 
Vali Yardımcısı Ali 
Rıza Çalışır, Büyük 

şehir Belediye 
Başkan Vekili 
Fahreddin Yıldırım, 
BURFAŞ Genel 
Müdürü Abdurrahman 
Tığ ile bu yılki kampa 
katılan gençler ve 
aileleri katıldı.
Lise öğrencilerinin 
velilerine ücretsiz 
kitap müjdesi 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıktı, iktidarları 
döneminde gençliğe 
ve geleceğe yapılan 
yatırımların öneminin 
altını çizerek, “Bende 
bir veliyim. Bugüne 
kadar birçok okulun 
ders kitapları ayrıydı. 
Paranız olsa bile kitap 
kuyruklarında 
bekliyordunuz. Bu 
dönemde Türkiye’de 
ilk kez ilköğretim 
öğrencilerin kitapları 
ücretsiz olarak 
dağıtıldı. Başbakanı 

mız bu yılda lise 
öğrencilerinin kita
plarının ücretsiz 
dağıtılacağını açık
ladı” şeklindeki 
konuşması, davetliler 
tarafından alkışlarla 
kesildi. Bursa’nın da 
yıllardır alamadığı 
hizmetlere bu dönem 
de kavuştuğuna 
dikkat çeken Kızılcık 
lı, “Bunları sizden aldı 
ğımız güçle yapıyo 
ruz. Buraya gelirken 
bir öğrençi velisinin 
‘Keşke sizin gibi bir 
hükümet bu ülkeye 30 
yıl önce gelseydi’ 
diye fikrini dile 
getirmesi beni çok 
duygulandırdı. Ama 
biz karanlığı aydınlat
maya kararlıyız. Yeter 
ki sizin duanız ve 
desteğiniz arkamızda 
olsun” dedi.
Bü yıl 1600 genç kent 
gönüllüsü oldu

Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nın 
koordinasyonunu 
yapan BURFAŞ’ın 
Genel Müdürü 
Abdurrahman Tığ ise, 
bu yıl 4 dönem halin 
de 1600 öğrencinin 
faydalandığı kampta 
gençlerin eğlenerek, 
birçok şeyi de öğren 
diklerini söyledi. Tığ, 
gençlerin kamp 
süresince öğrendik
leri yeni bilgilerin 
yanı sıra yeni 
arkadaşlar edindik
lerini belirtirken, 
Bursa Kültür ve 
Çanakkale gezileriyle 
de yaşadıkları şehrin 
tarihi ile kurtuluş 
destanının yazıldığı 
yerleri görme imkanı 
bulduklarını sözlerine 
ekledi.
öğrenciler kampta 
öğrendiklerini sahn
eye taşıdı

Kampa katılan 
gençlerden oluşan 
orkestra, sevgi ve 
Bursa şarkılarını 
seslendirdiği gecede 
tiyatro grubunun 
Keloğlan gösterisi ise 
izleyenleri kahkahaya 
boğdu. Kamp öğren
cilerinden oluşan halk 
oyunları gösterisinin 
ardından konfeti 
eşliğinde sahneye 
çıkan Gece Yolcuları 
Grubu, Açık Hava 
Tiyatrosu’nu dolduran 
binlerce genci çılgın
ca eğlendirdi. Sözleri 
ve besteleri kendiler
ine ait olan grup, 
melodik pop-rock 
olarak adlandırılan 
farklı bir müzik kon- 
septi ile hayranlarına 
unutulmaz bir gece 
yaşattı.
Gece Yolcuları Grubu 
hayranlarını coşturdu 
Yoğun istekleri üze 

rine 1,5 saatlik kon
seri bir saat uzatan 
grup, özellikle kendi
lerini zirveye çıkartan 
‘Unut beni’, ‘Yaban 
Gülü’ ve ‘Ölümde var’ 
adlı parçalarını 
seslendirirken, genç 
hayranları yerinde 
duramadı. Solit Ediş 
Ilhan, ritm gitar ve 
vokalde Uğur 
Aslantürkoğlu, davul
da Bülent Albayrak, 
bas gitarda Yaşin 
Aslantükoğlu, solo 
gitarda ise Murat 
Aslantürkoğlu’ndan 
oluşan grubun, 1975 
yılında Semiha 
Yankı’nın Eurovision 
şarkı yarışmasında 
Türkiye’yi temsil ettiği 
‘Seninle bir dakika’ 
isimli şarkıyı kendi 
yorumlarıyla 
seslendirdiği kon-x 
serde duygusal anlar 
yaşandı.
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Makarna deyip geçmeyin
Durum buğdayından 
elde edilen irmiğin, 
su ve bazı zengin
leştirici maddeler ile 
karıştırılması ve iste
nilen biçimler verilip 
kurutulması suretiyle 
elde edilen makar
nanın, vücut için 
gerekli vitamin ve 
mineraller bakımın
dan çok zengin 
olduğu, şeker ve 
kalp-damar hastalık
larına yakalanma 
riskini azalttığı 
bildirildi.
Türkiye Makarna 
Sanayicileri Derneği 
(TMSD) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Beşler Makarna 
Genel Müdürü Kemal 
Çakmak, makarnanın 
buğdaydan yapılan 
sanayi ürünleri 
içerisinde, üretim 
miktarı ve beslen
medeki önemi 
bakımından ekmek
ten sonra ikinci sıra
da bulunduğunu 
belirtti. Türk Gıda 
Kodeksi Makarna 
Tebliği'ne göre 
makarnanın mutlaka 
durum buğdayından 
elde edilen irmik ve 
su karışımından 
yapılması gerektiğini 
kaydeden Çakmak, 
"Kaliteli kuru bir 
makarhanın rengi 
altın gibi bir renkte 
olmalı ve kırıldığı 
zaman kuru, net bir 
ses çıkarmalı" dedi. 
Makarnanın, vitamin 
ve mineraller

bakımından çok 
zengin ve çok yararlı 
bir besin kaynağı 
olduğunu ifade 
eden Çakmak, şun
ları söyledi: 
"Makarna A, B1, 
B2 vitaminleri, demir, 
kalsiyum, fosfor, 
potasyum ve protein 
yönünden de çok 
zengindir. Yağ ve 
sodyum oranı çok 
düşüktür, kolesterol 
riski yoktur. 
Metabolizmada 
çabucak parçalanır, 
hemen enerjiye 
dönüşür. Makarna, 
acil enerji ihtiyacı 
duyan, bir 
karşılaşmaya 
ya da gösteriye 
hazırlanan sporcular, 
sanatçılar, yani fizik
sel güç gerektiren 
işlerle uğraşan 
herkes için temel 
bir besindir.
Makarna hem çok 
doyurucudur, hem 
de vücut için gerekli 
tüm vitamin ve min- 
eralleri içerir. 
Kesinlikle şişmanlat
maz. Şeker ve kalp 
damar hastalıklarına 
yakalanma riskini 
azaltır." 
Çakmak, 
makarnanın 
sağlık yönünden 
faydaları yanında, 
ekonomik yönden de 
ülke ekonomisine 
büyük katkılar 
sağlayan bir sanayi 
ürünü olduğunu 
vurguladı

NÖBETÇİ ECZANE
21 Ağustos 2006 Pazartesi 

GEMLİK ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Ş. Cemal Sok. 

No :2 Tel: 513 02 49
GEMUK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2524 

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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OZ€L IIVKENî İLKÖĞRETİM OKULU □£=
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Ayken! İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtlan başladı

AYKENT

I

S-

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 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

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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....

7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-Öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

25Ykr
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

22 Ağustos 2006 Salı info@gemlikkorfezgazetesi.com

Körfez OFSET’te
BİR GÜNDE 

DRVCTİYCNİZ HAZIR

Yüzlerce çeşit hem ucuz, hem kaliteli
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Güne Bakış

Celal Bayar
Merhum Celal Bcyar’ın bugün ölümünün 20. 

yıldönümü.
Kurtuluş Savaşı’nın verilmesinde ve 

Cumhuriyetin kurulmasında Mahmut Celal 
Bayar’ın büyük fedakarlıkları görülür.

Bayar’ı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi ve 
daha sonra kuruculuğunu yaptığı Demokrat Parti 
dönemi diye iki bölümde anlatmak gerekir.

Atatürk’ün İktisat Bakanı, İmar Bakanı ve döne
min son Başbakanıdır Celal Bayan

Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü döne
mi başlar.

Bu dönem İnönü Bayar siyasi çekişmelerinin ve 
gizli kavgaların yaşandığı dönemdir.

İnönü Atatürk Deyrimlerini yaşatmanın kav
gasını verirken, bir yandan da çok partili 
demokrasi denemelerine girişim başlar.

Meclisteki toprak reformu görüşmeleri tek parti 
CHP içinde yol ayrımına neden olur.

Büyük toprak sahibi Adnan Menderes ve 
arkadaşları Bayar’ı yanına çekerek DP. hareketini 
başlatırlar.

1950 seçimleri DP’nin büyük galibiyeti ile 
sonuçlanır.

Türkiye’de artık yeni bir dönem yaşanmaktadır.
Bu.dönem ABD ve onun politikalarının egemen 

olduğu bir dönem olarak tarihe damgasını vurur.
Atatürk’ün devletçi ekonomisi yerine, liberal 

ekonomiye geçiş yıllarıdır o yıllar.
On yıl DP ve CHP’nin çekişmesi, ile geçer. DP 

dönemi 27 Mayıs ihtilali ile sona erer. Yassı Ada 
duruşmaları ve kötü bir siyasi son.

Merhum Celal Bayar uzun yaşadı ve 
Cumhuriyet tarihine damgasını vurdu.

Şimdi onu ve düşüncelerini bilimin ışığında 
inceleme zamanı.

Bayar bugün anılacak
3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar ölümü 
nün 20. yıldönü 
münde devlet 
töreni ile anılacak. 
Bugün saat 
10.oo’da 
Umurbey’deki Anıt 
Mezarı önünde 
düzenlenen tören
lere devlet erkanı 
da katılacak. 2’de

Cihatlı Köyü sınırları 
içindeki çöplük, 
zeytinlikleri tehdit 
etmeye başladı.
Cihatlı Köyü Muhtarı 
Mehmet Seven Karabaş, 
Çevre Bakanlığı 
dahil bir çok yere yazılı 
olarak müracaat ederek 
önlem, alınmasını 
istedikleri belirterek, 
çöplüğe bırakılan çöp
lerin zeytinliklere kadar 
inerek ağaçları yok 
ettiğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Emlak vergisine yüzde 9.8 zam
Emlak vergisine esas alınmak üzere 2007 l 
yılında uygulanacak olan bina metrekare 
normal maliyet bedelleri yüzde 9,8 oranında 
artırılarak yeniden belirlendi. Sayfa 9’da

Hurdaya çıkan araca vergi affı
Motorlu Kara Taşıtlarını, hurdaya çıkarılması 
şartıyla 31 Aralık'a kadar il özel idarelerine 
bedelsiz teslim eden mükelleflerin, taşıta 
ilişkin vergi borçları silinecek. Sayfa 9’da 
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Buluşma Turuncum açık öğretim 
kurslarında eğitim başlıyor

Gürhan ÇETİNKAYA

Bir ülkenin geleceği 
tesadüflere (mi) kaldı?.. (3)

Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan’ın 
şirketi için İstanbul Belediyesince imar planında 
değişiklik yapılması da tesadüf..

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın 24 yaşın
daki oğlu Erkan Yıldırım’ın 1,5 trilyon lira harca
yarak gemi sahibi olması, tamamen tesadüf 
eseri. Erkan Yıldırım’ın "Borç aldım” dediği 
Santour şirketine Ulaştırma Bakanhğı'na bağlı 
Türkiye Denizcilik İşletmelerinin Ankara 
Feribotunu ihalesiz kiralaması da tesadüf.

AKP’de, yolsuzluklara da adı karışan Ali 
Dibo'ların el üstünde tutulması; buna karşılık, 
yolsuzlukları gündeme getiren milletvekillerinin 
(Örneğin Turan Çömez, Hamza Albayrak, 
Ersönmez Yarbay) dışlanması, daha ileri giden
lerin istifaya zorlanması (Emin Şirin) veya ihraç 
edilmesi (Fuat Geçen, Mahmut Koçak) tamamen 
tesadüftür.

Başbakan Erdoğan’ın mersinli çiftçiye 
“Artistlik yapma lan, al ananı git” demesi, Genel 
Kurmay Başkanına “Hocam” diye hitap etmesi, 
TC Devletinin Büyükelçisini vatandaşlara yuha
latması, ana muhalefet liderine üç noktalı ucu 
açık hakarette bulunması, sık sık etrafındakilere 
“yahu” diye hitap etmesi tamamen tesadüftür. 
Bu olay Başbakanımızın sokak adamlığından 
Devlet Adamlığına geçemeyişinin göstergesi 
olarak nitelenemez.

Türkiye tarihinin en büyük kadrolaşmasının 
yapılması; kadrolaşmanın kıyımında Ötesinde 
zulme dönüşmesi; kamu kuruluşlarında kurum
sal hafızanın yok edilerek, devlet çarkına çomak 
sokulması; kadrolaşmada ehliyet veliyakat dışın
da kriterlerin şsas alınması (AKP'den aday 
olmak. Seçimlerde AKP için fiilen çalışmak, eş 
dost akraba olmak, tarikat vb. bağları bulunmak, 
İHL kökenli olmak vb) tamamen tesadüftür. 
Örneğin, üst görevlere getirilen Binali Yıldırım’ın 
ve Abdulkadir Aksu başta olmak üzere AKP ileri 
gelenlerinin 1. derece akrabaları arasında yapılan 
atamaların binlerle ifade edilmesi; bazı bakanlık
ların bazı tarikatlarca parsellenmesi; 
Cumhurbaşkanına imzaya gelen atamaların 
önemli bir bölümü cumhurbaşkanınca imzalan
mamasına rağmen aynı kişilerin vekaleten aynı 
görevleri yürütmesi; imam kadrosundan Genel 
Müdürlüğe, Daire Başkanlığına atanan yüzlerce 
bürokrattan bahsedilmesi; tamamen tesadüftür.

Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğu dönemde hakkında açılan idari 
soruşturmaların önemli bir bölümünü yürüten 
Mülkiye Başmütfettişi Hüseyin Avni Coş’un, AKP 
iktidarı döneminde önce Bingöl, sonra Aksaray 
ve şimdi de Kırklareli Valisi olarak görev yap
ması; Üstüdar Adliyesi’ndeki zimmet, sahtecilik 
davacının hakimi İsmail Rüştü Cirit’in, AKP döne
minde Yargıtay üyesi seçilmesi; Tayyip 
Erdoğan’ın malvarlığını haksız kazançla artırması 
ile ilgili davanın Hakimi Mustafa Kozan’ın AKP 
iktidarı döneminde Ankara Adliyesi’nde Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı olması gibi onlarca 
atama tamamen tesadüf..ten ibarettir. Yoksa bu 
tür atamalar sayın başbakanın “minnet” borcuyla 
alakalı değildir.

Sayın Başbakan 23 Temmuz 2003’te 7. uyum 
paketini Erzurum’da imzalamıştır. Burada alınan 
kararlar 7 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu pakette yer alan maddeler AB 
dayatması, manda ve himayeciliğine işarettir. 
Erzurum Kongresi de 23 Temmuz da toplanmış, 7 
Ağustos'ta dağılmıştır. Bu olay tarihle hesaplaş
ma değildir. Tamamen bir tesadüftür.

Dış politikanın Ahmet Davutoğlu ve Cüneyt 
Zapsu başta olmak üzere, Başbakanın 
Danışmanları tarafından yürütülmesi; Dışişleri 
bürokratlarının tamamen devre dışı kalmaları, 
kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde ne 
gibi tavizlerin verildiğinin bilinmemesi, Kıbrısta 
taviz üzerine taviz verilmesi, tüm blöflere 
kamuoyu önündeki rest çekmelere rağmen 
Kuzey Talabani’nin bugün Irak Cumhurbaşkanı 
olması, hatta zaman zaman Türkiye’ye kafa tutan 
demeçler vermesi; Türk tarihinde ilk defa Türk 
subaylarının başına çuval geçirilmesi, İncirlikte 
bir Binbaşımıza ABD'li çavuş tarafından kelepçe 
takılması vb. yüzlerce olay tamamen tesadüftür.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl ilk 
kez açılan Açık 
Öğretim kurslarında 
matematik branşında 
yüzde yüz başarı 
sağlayan Turuncum, 
bu yıl başlatacağı 
kursların diğer 
branşlarında da aynı 
başarıyı amaçlıyor. 
Turuncum Kurs 
Müdürü M.
Armağan Burcu, 
açık öğretimin 
merkezi olan 
Eskişehir'den kurslar 
için yayın geldiğini 
bildirerek 
"Başlatacağımız 
kurslarda bu işin 
en iyi hocalarıyla 
dersler verilecek. 
Ayrıca İktisat, 
İşletme ve Matematik 
branşlarında 
Eskişehir'den 
açık öğretim 
konusunda 
başarılara imza 
atmış hocalarımız 
ders verecekler" 
dedi.
Kurs Müdürü 
M. Armağan Burcu 
ile Matematik'te 
en iyilerden olan

MEB’den ‘argo’ yasağı
Küfür derecesinde 
argo tabirlerin ve 
tabu kelimelerin yer 
aldığı eserlerin 
okullara girmesinin 
engelleneceği 
bildirildi. Milli Eğitim 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, bazı gazete 
lerde "bakanlık 
tarafından önerilen 
'100 Temel Eser' 
listesinde küfür 
içerikli örneklerin 
yer aldığı deyimler 
sözlüğünün bulun
duğu" yönünde 
haberler yer 
aldığı belirtildi. , 
"Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın böyle 
bir deyimler sözlüğü 
yoktur, adı geçen 
yayınevine ait böyle 
bir sözlüğü de

ve halen bölüm 
Başkanlığını, 
yürüten Mesut 
Gökalp, geçtiğimiz yıl 
sadece akşam açılan 
açık öğretim 
kurslarının bu yıl 
gündüz de 
açılarak öğrencilere 
hizmet vereceğini 
müjdelediler.
Gemlik'te her 
geçen gün adını 
başarıyla duyuran 

okullara tavsiye 
etmemiştir" denilen 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi "100 
Temel Eser listesi 
klasikleşmiş yerli 
ve yabancı eserlerle 
birlikte, deyimlerden, 
atasözlerinden, 
bilmecelerden, 
ninnilerden, türküler
den, manilerden 
seçilmiş örneklerle 
dilimizin ifade 
gücünün, zengin
liğinin ve güzelliğinin 
öğrencilere göster
ilmesi, benimsetilme
si amacıyla hazırlan
mıştır. Ana hedefi, 
yeni nesillerde.
Türkçe bilinci 
uyandırmak ve 
okuma alışkanlığı 
kazandırmaktır 
Bu eserlerin tahrif 

eğitim kurumlarından 
olan Turuncum, 
açacağı açık öğretim 
kursları ile büyük 
bir boşluğu 
doldururken öğrenci
lerin Bursa'da 
aradıklarını 
Gemlik'e getirerek 
hizmetin en iyisini 
sunmaya çalışıyor. 
Yoğun ilgi nedeniyle 
Gemlik halkına 
teşekkür eden kurs 

edilerek gelişigüzel 
ve özensizce 
yayımlanması ve 
bu yayınların okullara 
sokulması kabul 
edilemez. Pedagojik 
olmayan örneklerin 
kabulü mümkün 
değildir. Esasen 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
yayın kurulları 
aracılığıyla deyimler 
sözlüğü ve diğer 
alanlardaki antoloji
leri hazırlatmaktadır." 
Tercüme eserler için 
de herhangi bir 
yayınevinin doğrudan 
tavsiye edilmesinin, 
menfaat sağlama 
açısından mahsurlu 
olacağı vurgulanan 
açıklamada, bu 
konuda Milli Eğitim 
müdürlerinin, 
okul yönetimlerinin

Müdürü M. 
Armağan Burcu, 
"Taleplerin 
çok olması 
nedeniyle sıkıntı 
yaşamak 
istemeyen 

arkadaşlarımız 
başvurularını erken 
yapsınlar, kayıt
larımız başlamıştır 
ve Ekim ayı sonuna 
kadar devam 
edecek" dedi.

ve özellikle Türkçe 
ve Edebiyat öğret
menlerinin Türkçe 
adına titiz davran
malarının beklendiği 
ifade edildi. 
Açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Şunu kesinlikle 
belirtmek gerekir ki, 
genel sözlüklerde 
yer alsalar bile 
küfür derecesindeki 
argo tabirlerin ve 
tabu kelimelerin 
yer aldığı eserlerin 
okullara girmesi 
engellenecektir. 
Ayrıca bu tür yayım
larla ilgili gerekli 
incelemeler zaman 
geçirilmeden 
başlatılmış ve 
incelemelerin sonu
cuna göre de işlem 
yapılacaktır."



Sayfa 3 HABER 22 Ağustos 2006 Salı

Çöplükten yayılan pis koku ve duman nedeniyle Cihattı Köyü'nün oturulamaz duruma geldiği belirtiliyor

Cihath Çöplüğü 
zeytinlikleri yok ediyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaklaşık 15 yıl önce 
Çevre Bakanlığı izni 
ile kurulan Cihattı 
köyü sınırları 
içindeki çöplük, 
zeytinlikleri tehdit 
etmeye başladı.
Gemlik ve çevresin
deki çöplerin 
yânı sıra sanayi 
kuruluşlarının da 
atıklarını bıraktığı 
çöplüğün her 
geçen gün 
çevreye biraz daha 
fazla zarar vermeye 
başladığını ifade 
eden Cihattı Köyü 
Muhtarı Mehmet 
Seven Karabaş,' 
arazilerindeki 
zeytinliklerin 
zarar görmeye 
başladığını söyledi. 
Çevre Bakanlığı 
dahil bir çok yere 
yazılı olarak müra
caat ederek önlem 
alınmasını istedikleri 
çöplüğe bırakılan 
çöpler zeytin 
ağaçlarına kadar 
inerek ağaçları yok 
ettiğini söyleyen 
Muhtar Mehmet 
Seven Karabaş, 
çöplükten yayılan 
pis koku ve 
duman nedeniyle 
Cihath Köyü’nün 
oturulamaz duruma 
geldiğini söyledi. 
ARAZİLERİMİZ 
YOK OLUYOR 
Gemlik'in dışında 
Orhangazi'nin 
çöp atılacak yeri 
bulunmaması 
nedeniyle tüm 
çöplerin buraya 
getirildiğine işaret 
eden Muhtar Seven, 
"İzinleri olmamasına 
rağmen çöpleri 
buraya getiriyorlar. 
Bunun yanında 
Orhangazi 
bölgesindeki 
fabrikalarda kaçak 
olarak buraya çöp 
getiriyorlar, 
hiçbir önlem alın 
mıyor, turşu işlet
melerinin bıraktığı 
kokmuş turşuların 
kokusu köyümüzü 
oturulamaz hale 
getirdi, pis koku ve

dumanla uyanıyoruz. 
Çöplükte çıkan 
yangından aşağıda 
bulunan zeytin 
ağaçlarımıza kadar 
indi ve ağaçları 
yok etmeye başladı. 
Tapulu arazilerimiz 
çöplük içinde kaldı, 
hiçbir yetkili bizim 
sesimize kulak 
vermiyor, feryat
larımıza kulak 
tıkanıyor, ne 
yapacağımızı 
şaşırdık" dedi.
YOL MU KESELİM 
Çevre Bakanlığının 
izni ile açılan 
çöplüğe çevreden 
izinsiz getirilen 
atıkların her geçen 
gün büyüdüğüne 
dikkat çeken 
Muhtar Mehmet 
Seven Karabaş,

“Orhangazi'nin 
büyük arazisi 
olmasına rağmen 
Gemlik çöplüğünü 
kullanıyor, 
çevredeki 
fabrikave turşu 
imalathanele 
rine de aynı işi 
yapıyor. İzinsiz

getirilen çöp 
araçlarının önünü 
keserek engellemek
ten başka çaremiz 
kalmayacak, 
engel olunmazsa 
köy olarak 
bunu yapmayı 
düşünüyoruz" 
dedi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Merinos’u yaktılar! ....
Merinos kumaş fabrikası Türk ekonomisi 

için, Bursa için çok önemli bir kuruluş idi. 
Bu kumaş alanında ki büyük tesisi 31 
Temmuz da yaktılar. Evet yaktılar..

Merinostan kurtulmak isteyenler yıka
madılar yaktılar.

Bu tesisler de zamanında binlerce kişi 
çalışıyor, çıkardıkları ürünlerle İngiliz 
kumaşlarıyla rekabet ediyorlardı.. 1935 yılın
da Atatürk'ün emriyle yapılan Gemlik 
Sunğipek ve Bursa Merinos Kumaş 
Fabrikaları 1938 de Atatürk’ün ölümünden 
önce açıldılar..

Bursa’hların “Balkanların ve Orta doğu
nun en büyük fabrikası” diye övündükleri bu 
fabrikalar özelleştirme yapıyoruz diye 
övünerek, fabrikanın makineleri hurdacıya 
yüzde 20 peşin kalanı taksitle 3.825.000 
YTL.’ye sattılar. Fabrikanın arsası parasız 
Bursa Belediyesine verildi..

Biz Gemlikliler şanslıyız..
Hiç değilse Sunğipek arsasına bir Üniver

site kampusü yapılıyor. Daha önce alınan 
Bakanlar kurulu kararı olmasa bizde 
Belediye’nin yandaşlarına çay bahçesi 
-gazinosu kurbanı olurduk.. Başka ülkeler 
özelleştirme ile tesislerinin daha verimli 
işletilmesini isterken, biz de özelleştirme; 
daha önce halkın parası ile kurulmuş, 
Cumhuriyetin önemli sanayi kuruluşlarının 
kapısına kilit vurulması, makinelerinin hur
dacıya satılması, binalarının yıkılarak - 
yakılarak yok edifip yerine çay bahçeleri 
yapılmasıdır.. Burayı yeşil saha yapacakmış 
Bursa Belediyesi..

Hemen yakınında ki Kültür Parka bakın; 
İçkili gazinolardan, çay bahçelerinden halka 
gezecek yeşil alan kalmamış.

Merinos’u da buraya benzetecekler..
Yazık..
Bunun adı da özelleştirme..
Sayın okurlar; O kapısına kilit vurulan, 

makineleri hurdacıya satılan, arsasına çay 
bahçeleri yapılacak Merinos Yünlü sanayi 
vardı ya; Kayseri bez fabrikası gibi Et -balık 
tesisleri gibi, kısaca bir çok tesis gibi sizin 
paranızla kurulmuştu..

Buraların sahibi sizdiniz. !...
Senden izin almadan, beyler böyle istiyor 

diye bu güzelim eserleri yandaşlarına sat
tılar..

Gerisi, sana anlatılanlar hikaye...
Seni uyutup, yandaşlarını zengin etme 

hikayesi..
Düşünsene; İçinde en az 4 bin kişi 

çalışan büyük tesis kapatılacak, ee sonrası, 
çay bahçesi olacak.

Seninle alay ediyorlar..
Seni adam yerine koymuyorlar..
“Otur çay bahçesinde, tavşan kanı çayını 

iç, eğer cebinde sigara alacak kadar paran 
da varsa yak bir sigara...

Fabrika senin neyine ?
Anlatabildim mi ? ..
Sesinizi duymuyorum da...
Eğer keyfiniz yerinde ise benim için de 

yakın bir sigara..
İyi keyifler......

GEMLİK

■■■i GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bayar bugün anılacak Açık öğretime ek başvuru şansı
3. Cumhurbaş 
kanı Merhum 
Celal Bayar 
ölümünün 
20. yıldönümü 
olan bugün 
Umurbey’deki 
anıt mezarı 
başında 
devlet töreni 
ile anılacak. 
Celal Bayar’ı 
anma törenleri 
saat lO.oo’da 
Anıt mezarı 
önündeki saygı 
duruşuyla 
başlayacak. 
Törenlere 
Cumhurbaş 
kanlığı adına 
Kanun ve Hukuk 
işleri Danışmanı 
Reşat Şamiloğlu 
katılacak. 
Hükümet adına 
törenlere kimin 
katılacağı ise 
bugün belli olacak. 
Öte yandan 
Celal Bayar’ı 
anma 
törenlerine 
Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar’ın da 
katılacağı bildirildi.

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
Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE, 

Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazan’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
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Saygı duruşunun 
ardından 
Celal Bayar’ın 
kızı; damadı ve 
çocuklarına 
protokol taziyeleri 
sunacaklar. 
Törenin ikinci 
bölümünde 
Celal Bayar 
Kütüphane 
Toplantı 
Salonu’nda 
Prof. Dr.
Feroz Ahmad’ın 
“Türkiye’de 
Demokrasi ve 
Celal Bayar”

konulu 
konuşmasının 
ardından oturum 
başkanlığını 
Prof. Dr. Bozkurt 
Güvenç’in 
yapacağı ve 
Av. Burhan Apaydın, 
Prof. Dr. Feroz 
Ahmad, Prof. Dr. 
Akile Gürsoy’un 
katılacağı panel 
düzenlenecek. 
Törenlerin 
'ardından Celal 
Bayar için Umurbey 
Camii’nde mevlüt 
okutulacak.

£

Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü'ne 
bağlı Açık İlköğretim 
Okulları'na kayıt 
yaptıramayanlara, 
28 Ağustos-15 Eylül 
2006 tarihleri arasın
da yeni bir şans 
tanınacağı açıklandı. 
Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Açık İlköğretim 
Okulları'na 
2006-2007 öğretim 
yılı için çeşitli 
nedenlerle başvuru 
yapamayanlara 
28 Ağustos-

Arkadaşlarının 
üzerine tiner döküp 
cayır cayır yaktılar

Kocaeli’nin Gebze 
ilçesinde, tiner 
dökülerek 
yakılan genç 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Yavuz Selim 
Mahallesinde 
ikamet eden 
Coşkun Kaya (22), 
gece geç saatlerde 
Gaziler Dağı’nda 
birlikte olduğu 
arkadaşları ile 
bilinmeyen bir 
nedenle tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Kaya, arkadaşları 
tarafından etkisiz 
hale getirilip 
elleri ayakları 
bağlandıktan 
sonra üzerine tiner 
dökülüp yakıldı. 
Bölgede oturan 
bir vatandaş

15 Eylül 2006 
tarihleri arasında 
ek kayıt imkanı 
tanındığı bildirildi. 
Söz konusu 
adayların yıl 
kaybı yaşamamaları 
için ek başvuruların 
http/ www.meb.gov.tr 
adresine veya 

tarafından ağır yaralı 
olarak bulunan 
Kaya, daha sonra 
112 Acil İlk Yardım 
Kurtarma ekiplerince 
Gebze Fatih 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Ağır yaralanan

Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlükleri'ne 
yapılacağı öğrenildi. 
Kayıt yönergesi 
ve e-kayıt klavuzu- 
nun www.meb.gov.tr 
adresinde 
yayınlanacağı 
bildirildi.

genç, tüm 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Polis, kimlikleri 
belirlenen 
4 kişinin yakalanması 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.

1 Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık 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

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2*3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
Yalova’da Termal Barâjı’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

MâcîdeÖZÂLP
Tel:51324 74 Fax:5141021

F

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

http://www.meb.gov.tr
http://www.meb.gov.tr
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Patronlar sigorta
primlerinden şikayetçi

Marmara’yı dipten göriintüle, kazan

Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tuğrul Kudatgobilik, 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'nda biriken 
önemli miktardaki 
kaynağın esas olarak 
işsizlerin eğitimine 
harcanması ve 
prim oranlarının 
azaltılması gerektiği
ni kaydetti.
İşsizlik Sigortası 
prim oranlarının 
azaltılmasıyla ilgili 
yazılı bir açıklama 
yapan TİSK Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tuğrul Kudatgobilik, 
son zamanlarda 
kamuoyunda 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'nda 21.2 
milyar YTL tutarında 
önemli bir kaynağın 
biriktiğinden hareke
tle, bu kaynağın 
kullanılmasıyla ilgili 
dile getirilen öneriler 
ve yapılan tartış
maların yoğunluk 
kazandığını hatırlattı, 
işveren ve işçi prim
leriyle ortaya çıkan 
bu birikimin çeşitli 
spekülasyonlara 
konu olmasının, 
işveren kesimince 
yadırgandığını ifade 
eden Kudatgobilik, 
işsizlik Sigortası 
konusundaki temel 
gerçeklerden birinin, 
bugünkü birikimin 
büyük ölçüde 
başlahgıçtaki hesap 
hatasından, yani 
prim oranlarının 
ihtiyacın üzerinde 
belirlenmesinden

lwww.elkoyun.com

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

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

www.tema.org.tr

ABONE OLDUNUZ MU? 
h32iUUM abone olun okuyun okutun 
■■■I GÜNLÜK Sİ VASİ GAZETE |İ^H|

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kaynaklı olduğunu 
kaydetti.
Toplanan primlerin 
büyük kısmının 
işletmelerin 
kasasından çıktığı, 
yani üretimden ve 
yatırımdan çekilen 
kaynaklar olduğunun 
unutulmaması 
gerektiğini belirten 
Kudatgobilik, 
"Bugün yapılması 
gereken, gelir 
fazlası veren sigorta
da, işveren prim 
oranının yüzde 2'den 
yüzde Te indirilme
sidir. Aktüaryal 
denge, sigortadan 
«rnrnrlnnmo corflorı yöıaı laıııııu ^uıuüıı 

işsizlerin lehine 
yumuşatılsa bile 
bu indirime izin 
verecektir" dedi. 
İşsiz kalanlara işlet
melerin talep ettiği 
işgücü niteliklerine 
uygun bilgi, 
beceri ve meslek 
kazandıracak 
eğitimin ver
ilmesinin, işsizlikle 
mücadelenin 
temel araçlarından 
birisi olduğunu kay 
deden Kudatgobilik, 
tarihi çok eski 
olan batı ülkeleri 
işsizlik sigortaları 

deneyimlerinin, işsiz
lik sigortasının 
başarısının, sorunu 
kaynağında, yani 
eğitimle çözmeye, 
bağlı olduğunu gös
terdiğini belirtti. 
Halen sigorta kap
samında yapılan 
eğitim harcamaları 
ve fondan eğitime 
ayrılan payın ise 
çok düşük olduğuna 
dikkat çeken 
Kudatgobilik, 
"İllerin işgücü 
piyasası ihtiyaç 
analizleri 
tamamlanmalı, 
işletmelerin çalıştır-

personelin nitelikleri 
esas kabul 
edilerek, sigortadan 
ödenek alan 
işsizlere yönelik 
meslek eğitimine, 
daha başka 
ifadeyle iş edindirme 
kurslarına fondan 
yeterli kaynak sarf 
edilmelidir. Buna 
paralel olarak, 
Türkiye'de henüz 
çok az sayıda bulu
nan özel sektör 
meslek okullarının 
artırılması da 
teşvik edilmelidir" 
dedi.

Balıkadamlar Spor 
Kulübü tarafından 
bu yıl uluslararası 
olarak 6. kez 
gerçekleştirilecek 
Marmara Uluslararası 
Sualtı Görüntüleme 
Festivali 04-10 
Eylül tarihlerinde 
deniz altının tüm 
güzelliklerini farklı 
bakış açılarından 
izleme şansı 
sunacak.
Dünyanın kabul 
görmüş sayılı sualtı 
görüntüleme 
festivallerinden biri 
olan Uluslararası 
Marmara Festivali 
kapsamında Yaşayan 
Marmara Sualtı' 
Görüntüleme 
Yarışması bu yıl 
ulusal olarak 13 
üncü, Önceden 
Çekilmiş Fotoğraf ve 
Film Yarışması ulus
lararası olarak 6ıncı 
kez 04-10 Eylül tarih
leri arasında dia, 
film gösterileri ve 
fotoğraf, resim sergi
leri ile Balıkadamlar 
Spor Kulübü 
Caddebostan’da 
Bosch Beyaz eşya

Öğretmenler ek iş olarak 
boya badana yapıyor

Memur, teknisyen, 
şoför, hizmetli gibi 
eğitim çalışanlarıyla 
anket yapan 
Eğitim Bir Sen, 
eğitimcilerin en 
gözde ikinci 
mesleğini belirledi: 
Eğitim-Bir-Sen'in, 
memur, teknisyen, 
şoför, hizmetli 
gibi eğitim 
çalışanlarıyla gerçek
leştirdiği anket, 
eğitimcilerin yaptığı 
ek işlerin başında 
"boya-badana" 
işinin geldiğini 
ortaya koydu. 
Eğitim-Bir-Sen, 
memur, teknisyen, 
şoför, hizmetli 
gibi 1252 eğitim 
çalışanı üzerinde 
94 soruluk bir 
anket gerçekleştirdi. 
Anket sonuçlarına 
göre ek iş yapan 
çalışanlar 36-45 
yaş grupları

sponsorluğunda 
gerçekleştirilecek. 
Her iki yarışma da 
profesyonel ve 
amatör herkesin 
katılımına açık 
olarak düzenleniyor. 
Yarışmalardan 
biri olan “Önceden 
Çekilmiş Fotoğraf 
ve Film Yarışması” 
ile dünyanın önde 
gelen dalış ve 
fotoğraf 
ustaları konu 
kısıtlaması olmadan, 
yarışmaya dia, 
dijital fotoğraf, 
baskı ve film dal
larında katılıyor. 
“Yaşayan Marmara 

arasında 
yoğunlaşıyor ve ek iş 
olarak en fazla 
"boya-badana" 
tercih ediliyor. 
Çalışanlar boya- 
badana işi 
dışında elektik, 
inşaat işleri, 
kalorifer, bekçilik, 
işçilik, tamirat, 
pazarcılık, aşçılık, 
bahçıvanlık, 
bilgisayar, amelelik,

Sualtı Görüntüleme 
Yarışması” ise 
Marmara Denizi'nde 
gözlenen sualtı 
kirliliğine karşın 
süregelen doğal 
yaşamın görüntülen
mesini amaçlıyor. 
Bu yarışmada 
9 Eylül 2006 
tarihinde Marmara 
Denizi’nde 
gerçekleştirilecek 
organizasyon ile 
dia, dijital, film 
kategorilerinde 
katılan sualtı 
görüntüleyicileri 
rekabet edecek. 
Bilgi için; www.mar- 
marafestival.org.

garsonluk, 
hamallık, sıhhi 
tesisatçılık, 
tezgâhtarlık, 
çiftçilik, aşçı 
yardımcılığı, amatör 
kameramanlık, 
fotoğrafçılık, 
hayvancılık, 
müzisyenlik, 
balıkçılık, şoförlük 
gibi 30 farklı 
türde ek iş 
yapıyor.

lwww.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.mar-marafestival.org
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Genç raketler nefesleri kesti
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
bu yıl 7.’si düzenle* 
nen Uluslararası 
Masa Tenisi 
Turnuvası’nda 
dereceye girenlere 
ödülleri törenle 
verildi.
Büyükşehir 
Belediyespor 
Salonu’ndaki turnu
vaya Türkiye’nin yanı 
sıra KKTC, Make 
donya, Romanya ve 
Bulgaristan’dan 16 
takımın 120 sporcusu 
katıldı. 4 ayrı kate
goride düzenlenen 
turnuvanın final 
müsabakaları 
büyük çekişmeye

sahne oldu. 
Final maçları 
sonunda turnuvada 
yıldız erkeklerde 
takım halinde 
Makedonya 
birinci olurken, 
ikinciliği Romanya, 
üçüncülüğü ise

Türkiye’den DSİ 
Nilüferspor kazandı. 
Bayanlarda ise 
Romanya kate
gorisinde rakiplerini 
geride bırakarak, 
turnuvanın 
şampiyonu oldu. 
Bu kategoride

ikincilik kupasını 
Türkiye’den DSİ 
Nilüferspor, 3.'lüğü 
de Bulgaristan aldı. 
Türkiye’yi temsil 
eden Büyükşehir 
Belediyespor ise 
yıldız erkekler ve 
genç kızlarda takım

halinde 4.’lük oldu. 
Diğer kategorilerde 
şu sporcular 
dereceye girdi: 
Ferdi erkekler: 
1. Mumkeanu 
(Romanya)
2. Utse (Makedonya) 
3. Yücel Hürtürk 
(Türkiye)
4. Andre Dobre 
(Romanya) 
Ferdi kızlar:
1. Hoza İrima 
(Romanya)
2. Flip Amerea 
(Romanya)
3. Esma Aykut 
(Türkiye)
4. Tuder Oama 
(Romanya) 
Dereceye giren

sporculara ödülleri 
Masa Tenisi 
Federasyonu 
Başkanı Oktay 
Çimen, Gençlik ve 
Spor İl Müdür 
Vekili Hamza 
Çelik ve 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Genel Sekreteri 
Esat Yalman, 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Masa Tenisi Şube 
Sorumlusu Orhan 
Çağlayan ve 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulüp Müdürü 
Mahmut Turunç 
tarafından verildi.

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Hava sıcaklığının 
49 dereceye 
kadar yükseldiği 
Antalya'da, cadde 
ve sokaklar 
boşaldı, plaj ve 
havuzlarda büyük 
bir yoğunluk 
yaşandı.
Hava sıcaklığıyla 
birlikte havadaki 
nem oranının da 
yüksek olması, 
vatandaşları zor 
durumda bırakı 
yor. Sıcaktan 
bunalan vatan
daşlar, plajlara ve 
havuzlara akın 
ederken, kent 
merkezindeki 
vatandaşlar da 
kapalı alanlarda ve 
gölgede kalmak için 
çaba gösteriyor. 
Hava sıcaklığının 
etkisini artırdığı dün 
öğle saatlerinde, 
zorunlu kalmadıkça 
insanların dışarı 
çıkmamasını 
öneren uzmanlar, 
özellikle yaşlıları 
sokağa 
çıkmamaları 
konusunda uyardı. 
Antalya Valiliği 
önündeki derecede,

hava sıcaklığı 
49 ile 50 derece 
arasında değişirken, 
hissedilir hava 
sıcaklığının 55 
derece civarında 
olduğu belirtiliyor. 
Plaj ve havuzlarda 
sudan çıkmayan 
yerli ve yabancı 
turistlerse, 
Antalya'da son 
yılların en sıcak 
mevsiminin 
yaşandığını 
belirtti.

Orman yangınlarının biloncosu
Yurdun dört bir yanından dumanlar yükseliyor. 

Sıcaklarla birlikte artan yangınlar, 
ormanları yok etmeye devam ediyor.

Orman Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Ulukanlıgil'den alınan 
bilgiye göre 2006 yılın
da düne kadar bin 450 
adet yangında 2 bin 
534 hektar ormanlık 
alan kül oldu.
Cumartesi günü 43, 
pazar günü 34, dün 
ise 7 adet yangın çıktı. 
İzmir'in Selçuk 
ilçesinde çıkan yangın 
ise bu sezonun en 
büyük orman yangını 
olarak kayıtlara geçti. 
Selçuk'ta 300, 
Ayvalık'ta 160, İlgaz'da 
150, Kaş'ta 110, 
Adapazarı Geyve'de 

50 hektar yok oldu. 
Yangın sayısı ve 
yanan alan, sezon 
bitmeden geçen 
yılı yakaladı. 2005 
yılında bin 530 
yangında 2 bin 821 
hektarın kül olmuştu. 
Ulukanlıgil’in verdiği 
bilgilere göre, 2004 
yılında bin 762 adet 
yangında 4 bin 876 
hektar, 2003 yılında 2 
bin 177 yangında 6 
bin 664 hektar, 2002 
yılında bin 471 adet 
yangında 8 bin 514 
hektar alan kül oldu. 
Son 5 yılın ortalaması 
bin 166 adet yangında

4 bin 65 hektar olarak 
belirlendi. Yangından 
yangına koştuklarını 
belirten Orman 
Genel Müdür 
Yardımcısı Ulukanhgil, 
vatandaşları bir 
kez daha duyarlı ve 
dikkatli olmaya davet 
ettiğini söyledi. 
Özellikle son günlerde 
çıkan yangınlara 
çok üzüldüğünü 
belirten Ulukanlıgil, 
"24 saat sürekli 
çalışıyoruz.
Yangından yangına 
gidiyoruz. Ciğerimiz 

yanıyor. Buna yürek 
dayanmaz. Özellikle 
son günlerimiz çok 
önemli. Herkese 
çok iş düşüyor." dedi. 
Orman yangınlarda 
hasar tespiti yap
manın mümkün 
olmadığını belirten 
Ulukanhgil, 
bu yıl 44 anız, 8 
çöplük, 66 çoban, 
138 sigara, 48 piknik, 
397 tespit edilemeyen, 
53 enerji hatları, 
220 yıldırım düşmesi 
sonucu yangın 
çıktığını ifade etti.

REGAL
PC SHOP

NOUVOK 
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR 
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

527 $ + K.D.V. 
başloyan fiyatlarla

^775 $ + K.D.V. 
başlayan fiyatlarla

HERKESE
REGAL 3600 DivK’ll 

DVD0YNATK1

REGALJ7EKRAN 
TELEİEKTTV

FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 
REFERANSLARIMIZ

Atamor Hotel 
GEMSİAD 

Tatcan Zeytincilik

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com
Mil MİM lifi M Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSANOWOX BİLGİSAYAR

L ADSL ABONELİK MKEIİ 
Hem ADSL modem, ben de 
ADSLaboodgitfraradi

HEDİYE!
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55 kaymakam alınacak
Mayısta (Nisan* 
Mayıs-Haziran) 
toplam istihdam 22 
milyon 860 bin, işsiz 
sayısı ise 2 milyon 
215 bin kişi olarak 
ölçüldü. Mayıs ayın
da işsizlik oranı ise 
yüzde 8.8 olarak 
belirlendi.
Bir önceki dönemde 
işsizlik oranı yüzde 
9.9, geçen yılın aynı 
döneminde ise 
yüzde 9.2 ölmüştü. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Kentsel yerlerde 
işsizlik oranı 0,9 
puanlık azalışla 
yüzde 11 olarak 
gerçekleşirken, kırsal 
yerlerde 0,2 puanlık 
artışla yüzde 5,7 
oldu. Türkiye'de 
tarım dışı işsizlik 
oranı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
1 puanlık bir düşüşle 
yüzde 11,5 olarak 
gerçekleşti. Bu oran 
erkeklerde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre 0,8 puanlık 
düşüşle yüzde 
10,6, kadınlarda 2,2 

puanlık dü 
şüşle yüzde 
15,1 oldu. 
Bu dönem 
deki işsiz
lerin yüzde 
74,8'i erkek 
nüfus olur 
ken, yüzde 
59,3'ü lise 
altı eğitimli olarak 
kaydedildi. İşsizlerin 
yüzde 38,4'ü bir yıl 
ve daha uzun süredir 
iş ararken, işsizlerin 
sıklıkla (yüzde 30,3) 
"eş-dost" vasıtasıyla 
iş aradığı ifade edildi. 
İşsizlerin yüzde 
79,7'si (1 milyon 765 
bin kişi) daha önce 
bir işte çalışırken, 
daha önce bir işte 
çalışmış olan işsiz
lerin yüzde 48,1 'i . 
"hizmetler", yüzde 
26,8'i "sanayi", 
yüzde 16’sı "inşaat", 
yüzde 9,1 ’i ise 
"tarım” sektöründe 
çalıştı. Açıklamada 
şu bilgiler verildi: 
"2006 yılı Mayıs 
döneminde 
Türkiye'de kurumsal 
olmayan sivil nüfus 
bir önceki yılın aynı

dönemine göre 
1 milyon 16 bin 
kişilik bir artış ile 
72 milyon 485 bin 
kişiye ulaşırken, 
kurumsal olmayan 
çalışma çağındaki 
nüfus 866 bin kişi 
artarak 51 milyon 
561 bin kişiye 
ulaşmıştır. 2006 yılı 
Mayıs döneminde 
istihdam edilenlerin 
sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
139 bin kişi artarak, 
22 milyon 860 bin 
kişiye ulaşmıştır. 
Bu dönemde tarım 
sektöründe çalışan 
sayısı%778 bin kişi 
azalmış, buna 
karşın tarım dışı 
sektörlerde çalışan 
sayısı 917 bin 
kişi artmıştır” 
şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı, 
Mülki İdare Amirliği 
Hizmetleri sınıfında 
boş bulunan 55 kay
makam kadrosu için 
giriş sınavı ile 
personel akacak. 
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, üniversitelerin 
Siyasal Bilgiler, 
Hukuk, İktisat, 
İşletme, İktisadi ve 
İdari Bilimler fakül
teleri ile bunlara 
denkliği Yüksek 
Öğretim Kurulu 
tarafından kabul 
edilen yurtdışındaki 
en az dört yıl süreli 
fakültelerden mezun 
olan, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 48. ve 
Kaymakam Adayları 
Yönetmeliği'nin 
4. maddelerinde 
belirtilen şartları 
taşıyanlar imtihana 
girebilecek.
Adayların 01 Ocak 
2006 tarihi itibariyle 
30 yaşını bitirmemiş 
olmak. (01.01.1976 ve 
daha sonraki tarih
lerde doğanlar) erkek 
adaylar için askerlik

le ilgili bulunmamak, 
10-11 Temmuz 2004 
veya 02-03 Temmuz 
2005 veya 01-02 
Temmuz 2006 tarih
lerinde yapılan Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSSP37) 
puanı 75 ve üzeri 
olmak, halen bir 
kamu kuruluşunda 
çalışanlar ile daha 
önce çalışmış olan
lardan kamu görev
leri sırasında herhan
gi bi,r disiplin cezası 
almamış olmak ve 
iyi derecede sicil 
almış olmak 
şartları aranacak.
4-17 Eylül tarihleri 
arasında yapılacak 
ön başvuru için 
diploma veya mezun 
olduğunu gösterir 
belgenin aslı ve 

fotokopisi, nüfus 
cüzdanı ve foto 
kopisi, 2004(KPSS) 
veya 2005 (KPSS) 
veya 2006 (KPSS) 
sonuç belgesinin 
fotokopisi veya inter
net çıktısı, 3 adet 
vesikalık fotoğraf, 4 
Personel Genel 
Müdürlüğü'nden 
veya internetten ( 
www.icisleri.gov.tr.) 
temin edilerek 
doldurulmuş 
müracaat formu 
gerekiyor.
Müracaatlar, Bakanlık 
merkez binasında 
bulunan sınav 
bürosuna yapılacak. 
Posta ile müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 
Bizzat şahısların 
gelmesi şartı da 
aranmayacaktır.

http://www.icisleri.gov.tr
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Emlak vergisine yüzde 9.8 zam
। Emlak vergisine esas, 

alınmak üzere 2007 
yılında uygulanacak 
olan bina metrekare 
normal maliyet 
bedelleri yüzde 9,8 
oranında artırılarak 
yeniden belirlendi. 
Söz konusu artış 
gelecek yıl ödenecek 
emlak vergisine de 
bu ölçüde bir artışa 
yol açacak.
Maliye ve Bayındırlık 
Bakanlıklarının hazır
ladığı Emlak Vergisi 
Yasası Genel Tebliği 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Tebliğle, 
bina metrekare nor
mal maliyet bedelleri 
yeniden belirlendi. 
Buna göre 810.51 
YTL olan könut 
olarak kullanılan 
çelik karkas lüks 
binalarda ortalama 
metrekare maliyet 
bedeli 889.94 YTL’ye 
çıkarıldı. Lüks beton
arme binalar için 
ortalama maliyet 
bedeli 542.17 YTY, 
lüks kagir binalar 
için 425.58, ahşap 
lüks konutlar için de 
717,38 YTL olarak 
belirlendi.

Memura yüzde 25 zam geliyor
Memur-Sen Başkanı 
Ahmet Aksu toplu 
hükümetle toplu 
görüşmelerin üçüncü 
turunda,hükümetin 
yüzde 25'lik zam 
kararını açıklaya
cağını öğrendiklerini 
söyledi.
Hükümet ve memur 
sendikaları arasında 
4.sü gerçekleştirilen 
toplu görüşmelerde 
yaşanan gelişmeleri 
değerlendiren 
Aksu, hükümetin 
memurlara yüzde 
25'lik zam vereceği 
yönünde bilgilere 
ulaştıklarını ifade 
etti. Aksu şunları dile 
getirdi: "Bizim almış 
olduğumuz duyum
lara göre hükümet 
memurların durum
larını göz önünde 
bulundurarak, yüzde 
25 zam verecek. 
Verilecek olan bu 
zammında ağırlıklı 
olarak sosyal 
yardımlarla destek
leneceğini öğrendik. 
Yarın bu rakamların 
açıklanmasını bekli 
yoruz." Duyumlarını 
aldıkları yüzde 25’lik 
zam oranının kendi

Birinci sınıf 
konutların 
metrekare 
maliyet 
bedeli çelik 
karkas 
binalar için 
ortalama 
591.79 YTL, 
betonarme 
binalar için 
338.59 YTL, kagir 
binalar için 275.68 
YTL, yığma kagir 
binalar için 181,13 
YTL, ahşap binalar 
için de 446.11 YTL 
olarak uygulanacak. 
İkinci sınıf çelik 
karkas binalar için 
ortalama 396.98 YTL 
olarak belirlenen 
metrekare maliyet 
bedeli, betonarme 
binalar için 226.06 
YTL, kagir binalar 
için 179.70 YTL, 
yığma kagir binalar 
için 125.59 YTL, 
ahşap binalar için de 
304.07 YTL olarak 
esas alınacak.
Üçüncü sınıf çelik 
karkas binalar için 
269.15 YTL, beton- 
arme binalar için 
160.09 YTL, kagir 
binalar için 133.76 ve 

beklentilerini 
karşılayacağını ifade 
eden Aksu şöyle 
konuştu:
"Memurlara verile
cek bu rakam aslın
da bizleri de tatmin 
eden bir rakam ola
cak. Bu yıl için bu 
rakamı yeterli görü 
yoruz. Memurlar için 
8 katrilyon civarında 
ödenek ayrıldığını 
bilgisine de ulaştık. 
En alt kademe 
memurlara 300, en 
üst kademede maaş 
alan memurlara ise 
150 YTL verilmesi 
gündemdedir. Daha 
az maaş alana daha 
çok zam verilmesini 
istiyoruz. Yüzdelik 
zamlarda üst 
kademelerde olanlar 
daha fazla zam almış 
oluyorlar. Ya herkese 
eşit biçimde olması 
ya da ters mantık 
biçimde ödeme 
yapılmasını 
istiyoruz." 
Aksu, kendilerinin 
önerdiği rakamın kira 
ve aile yardımları 
çıkarıldığında bin 
YTL civarında 
olduğunu belirterek,

yığma kagir binalar 
için 88.63 YTL olan 
ortalama maliyet 
bedeli, ahşap binlaar 
için 152.35 YTL, taş 
duvarlı binalar için 
82.09 YTL olarak 
uygulanacak.
Basit çelik karkas 
binaların emlak ver
gisine esas alınacak 
metrekare maliyet 
bedeli 116.40 YTL 
olarak belirlendi. 
Betonarme basit 
binalar için 89.64, 
kagir ve yığma kagir 
binalar için 42.48 
YTL olan metrekare 
maliyet bedeli ahşap 
konutlarda .09 YTL, 
taş duvarlı konutlar
da 37.98 YTL, gece 
kontlarda 27.36 YTL 
basit konutlarda ise 
22.67 olarak 
esas alınacak.

"Hükümetin vereceği 
yüzde 25'lik zam ile 
bu rakama yak
laşılmış olacaktır. 
Biz bunu,bir başarı 
olarak kabul edi 
yoruz. Hükümetin 
vereceğini bek
lediğimiz bu rakam 
memurları ve 
piyasayı rahatlatır ve 
gerçekten de güzel 
bir toplu görüşme 
olur" dedi.
Toplu görüşmeler 
esnasında aile 
yardımlarının eşlere 
yapılması yönünde 
önerileri olacağını 
ifade eden Aksu, 
"Bizim bir teklifimiz 
daha var. 100 YTL 
aile yardım yapıl
ması, çocuk yardım
larının iki misline 
çıkarılması ve bu 
miktarın eşe ve 
rilmesini önereceğiz” 
Şeklinde konuştu.

Hurdaya cfan m w;i affı
Motorlu Kara 
Taşıtlarını, hurdaya 
çıkarılması şartıyla 
31 Aralık'a kadar il 
özel idarelerine 
bedelsiz teslim 
eden mükelleflerin, 
taşıta ilişkin vergi 
borçları silinecek. 
Motorlu Kara 
Taşıtlarını, hurdaya 
çıkarılması şartıyla 
31 Aralık'a kadar il 
özel idarelerine 
bedelsiz teslim 
eden mükelleflerin, 
taşıta ilişkin 
tahakkuk edilmiş, 
ödenmemiş Motorlu 
Taşıtlar Vergisi (MTV) 
ile gecikme zammı, 
faizi ve vergi 
cezaları silinecek. 
Uygulamadan yarar
lanmak isteyen 
gerçek ve tüzel kişi 
lerde, 8 Temmuz 
2006 tarihi itibarıyla 
yük ve yolcu taşı
macılığı dışında 
başka faaliyette 
bulunmama şartı 
aranacak. Maliye 
Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığının konuya 
ilişkin Motorlu Taşıt 
lar Vergisi Genel 
Tebliği, Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Tebliğe göre, uygula
madan yararlanmak 
isteyenlerin, ilgili 
trafik sicilinde adları
na kayıtlı motorlu 
kara taşıtlarını, 31 
Aralık 2006 tarihine 
kadar kayıt ve tescil
lerinin silinmesi ve 
hurdaya çıkarılması 
şartıyla il özel 
idarelerine bedelsiz 
teslim etmeleri 
gerekiyor. Bu tüzel 
ve gerçek kişilerde, 8 
Temmuz 2006 tarihi 
itibarıyla yük ve 
yolcu taşımacılığı 
dışında bilanço 
esasına göre defter 
tutmayı gerektiren 
başka ticari ve 
mesleki fâaliyetten 
dolayı mükelle
fiyetinin bulunma
ması şartı aranıyor. 
Ayrıca, motorlu kara 
taşıtlarını, 8 Temmuz 
2006 tarihinden önce 
noter satış senedi ile 
iktisap eden ancak 
adlarına kayıt ve 
tescil ettirmemiş 
gerçek ve tüzel kişi 
ler de taşıtlarını, 31 
Aralık 2006 tarihine 
kadar adlarına kayıt 
ve tescil ettirir ve 8 
Temmuz 2006 tarihi 
itibarıyla yük ve

yolcu taşımacılığı 
dışında başka ticari 
veya mesleki 
faaliyetleri bulun
madığını belge- 
lendirirlerse uygula
madan yararlanabile
cekler. Uygulama 
kapsamına giren 
kişilerin» hurdaya 
çıkarılan taşıta ilişkin 
tahakkuk etmiş ve 
ödenmemiş Motorlu 
Taşıtlar Vergisi ile 
bu vergiye ilişkin 
gecikme zammı, 
gecikme faizi ve 
vergi cezaları 
silinecek.
YAPILACAK 
İŞLEMLER 
İstenen şartları 
taşıyan ve uygula
madan faydalanmak 
isteyen kişilerin, yap
maları gereken 
işlemler şöyle: 
- Vergi dairesinden, 
yük ve yolcu taşı
macılığı faaliyeti 
dışında bilanço 
esasına göre defter 
tutmayı gerektiren 
başka bir ticari veya 
mesleki faaliyetten 
dolayı mükellef 
olmadıklarına dair 
yazı alınacak.
- Trafik tescil kuru
luşundan, bedelsiz 
devredilmek istenen 
taşıt üzerinde 6183 
sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine 
göre tatbik edilmiş 
hacizler dışında, 
üçüncü şahıslar 
tarafından konulmuş 
mülkiyeti muhafaza, 
rehin veya haciz ve 
benzeri şerhlerin 
bulunmadığına dair 
belge alınacak. Bu 
belge herhangi bir 
tescil kuruluşundan 
temin edilebilecek. 
- Söz konusu iki yazı 
alındıktan sonra 
mükellefler, istedik
leri il özel idaresine 
taşıtlarını bedelsiz 

teslim edebilecek. 
- Taşıtlarını il özel 
idarelerine teslim 
eden mükellefler, 
taşıtlarını hurdaya 
ayırmak için herhan
gi bir trafik tescil 
kuruluşuna başvura
cak. Tebliğde, 
mükellef başvuruları 
üzerine vergi 
daireleri, il özel 
idareleri ve trafik 
tescil kuruluşlarında 
yürütülecek işlemler 
hakkında da bilgiler 
yer aldı.
31 ARALIK, 
SON GÜN 
Mükelleflerin, düzen
lemeden faydalan
mak üzere yapacak
ları başvurularda 
işlem tarihi olarak 
il özel idaresine 
başvuru tarihleri 
esas alınacak. Bu 
nedenle mükellef 
lerin 31 Aralık 2006 
tarihine kadar il özel 
idarelerine başvur
maları ve taşıtlarını 
bedelsiz teslim 
etmeleri gerekiyor. 
Süresi içinde başvu
ruda bulunmakla 
birlikte işlemlerini 
tamamlamayan 
mükellefler, uygula
madan faydalana
mayacak. Bu dürüm
dakiler hakkında 
motorlu taşıt vergi
leri ile buna bağlı 
gecikme faizi, 
gecikme zammı ve 
vergi cezalarının 
takibine devam 
edilecek. İl özel 
idarelerinin madde 
kapsamında teslim 
aldıkları hurda taşıt
ların satışlarından 
elde ettikleri 
kazançlar, her türlü 
vergi, resim ve harç
tan hariç tutulacak. 
Bu faaliyetler ile ilgili 
yapılan işlemler ve 
düzenlenen kağıtlar 
da her türlü vergi, 
resim ve harçtan 
müstesna olacak.
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Hamilelere sıcakta yolculuk uyarısı
Uzun süre aynı 
pozisyonda oturmak 
kan dolaşımını 
yavaşlatacağı, bel 
ağrısı ve yorgunluk 
vereceği için 
hamilelerin uzun yol* 
culuklarda 2 saatte 
bir araçtan inip 
yürümeleri ve dinlen
meleri gerektiği 
bildirildi. Faruk Sükan 
Doğum ve Çocuk 
Hastanesinde görevli, 
Emziren Anneleri 
Destekleme ve Aile 
Sağlığını Koruma 
Derneği Başkanı Dr. 
Sema Soysal, hamile
likte yolculuğun riskli 
olabileceği için 
hamile kadınların 
özellikle son hafta
larında uzun süreli 
yolculuklar konusun
da dikkatli olması 
gerektiğini söyledi. 
Özel otomobille 
yapılan uzun yolcu
luklarda hamilelerin 
sürekli aynı pozisyon
da oturduğunu ifade 
eden Soysal, bu duru
mun hamilelerde kan 
dolaşımını yavaşlata
cağını, bel ağrısı ve 
aşırı yorgunluk haline

ÇİZİYORUM
Banş Güler’in kaleminden

yol açabileceğini, 
hatta molasız yolcu
lukların annede kram
plara neden olabile
ceğini belirtti.
Bu duruma sıcak da 
eklenince annenin 
nefes alıp-vermesinin 
düzensizleşeceğini 
vurgulayan Soysal, 
şunları kaydetti: "Kan 
dolaşımının yavaşla
ması, kramplar, 
nefeste düzensizlik 
bebeğe giden oksijen 
miktarını azaltacağı 
için olumsuz sonuçlar 
doğurabilir. Bu yüz
den hamilelerin 2 
saatte bir mutlaka 
mola vermesi, araçtan 
inip yürüyerek kan 
dolaşımının hızlan
masını sağlamaları ve 
bir süre dinlenmeleri 
gerekir. Ayrıca araç 
içindeyken hareketsiz 
kalmaktansa, arada 

bir ayakları oynatarak 
da yapılabilecek hafif 
egzersiz hareket
leriyle kan dolaşımı 
normal seviyeye 
getirilebilir. Özellikle 
son haftalarda çıkıla
cak yolculuklarda 
muhtemel sağlık 
sorunlarına karşı güz
ergah üzerinde sağlık 
merkezlerinin telefon 
ve adresleri mutlaka 
alınmalıdır." Zorunlu 
otobüs yolculukların
da ise 2 saatte bir 
mola ve araçtan inme 
imkanı bulunmaya
bileceğini vurgulayan 
Soysal, "Bu tür 
durumlarda ise anne, 
alacağı yardımla oto
büs içindeki boşlukta 
yürüyüp kan 
dolaşımını biraz olsun 
hızlandırıp riski ve 
yaşanacak bel 
ağrısını ortadan

7 YAŞ

kıldırabilir. Ayrıca 
yolculuğa çıkmadan 
önce ağır yiyecekler 
yerine taze meyve ve 
sebzelerin tüketilmesi 
annenin de bebeğin 
de daha rahat 
olmasını sağlayacak
tır" dedi.

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

KİME EMANET BU YURT?

Sağlıklı ve bakımlı saçlara sahip olun
Sağlıklı saçların sırrı, 
elbette ki bakımlı 
olmaktan geçiyor. 
Çünkü çevre faktör
leri, güneş ışınları, 
sürekli fön veya 
uygun olmayan şam
puan kullanımı, saç 
lan yıpratarak sağlık- 
sızlaşmaiarına ve 
canlılıklarını kaybet
melerine yol açıyor. 
Saç ve Cilt 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Melisa Eczacıba 
şı'nın İnternetteki 
"www.bebek.com" 
sitesinden derlediği 
bilgilere göre, saç 
dökülmesi, 
'Kansızlık, demir ve 
çinko eksikliği, hor- 
monal düzensizlikler 
(böbrek bezi üstün
den salgılanan hor
monlar, testosteron, 
tiroid hormonları), 
ilaçlar, uzun süreli 
geçirilen hastalıklar, 
stres ve psikoloji* gi 
bi çok değişik faktör
lere bağlı olabiliyor. 
DÖKÜLEN SAÇLAR 
Saç dökülmesi 
sorunu olanlarda, ilk 
aşamada bu duru
mun sebeplerinin 
araştırıldığını belirten 
Dr. Melisa Eczacı 

başı, "Kan tahlili, 
hormon düzeyleri, 
kullanılan ilaçlar, 
stres faktörünün 
olup olmadığına 
bakılır. Elde edilen 
sonuçlara göre, ilaçla 
tedavi şekli ve saç 
mezoterapisi önerilir. 
İlaçla tedavide ağız
dan ve rilen ilaçlar 
sayesinde kıl kökleri 
vücut tarafından 
beslenir. Saç 
mezoterapisinde ise, 
kıl köklerini besleyen 
vitaminler ve kan 
dolaşımını arttırıcı 
ilaçlar direk kıl kök
lerine, çok ince uçlu 
kılcal iğneler vası
tasıyla enjekte edilir. 
8-10 haftalık tedavi 
süresince haftada 1 
seans uygulanan 
ilaçlarla saç 
dökülmesi tamamen 
engellenir ve yeni 
saçların çıkması ile 
birlikte saçlarda dol
gunluk, hacim artışı, 
parlaklık, saç 
kalitesinde yumuşa
ma görülür. Saç 
mezoterapisi ile yeni 
ve canlı saçlara 
kavuşulur" diyor. 
ELEKTRİKLİ 
SAÇLAR

Dr. Eczacıbaşı, sıcak
lık değişimlerinin saç 
yapısını zorladığını 
ve bunun neticesinde 
saçların elektrikle 
yüklendiğini ifade 
ederek, bunun belir
tisini de, 'saç tel
lerinin uçuşması ve 
çıtır çıtır sesler çıkar
ması* olarak bildiri 
yor. Dr. Eczacıbaşı, 
özellikle saçların, fön 
makinesi ile kurutul
duğunda elektriklen
me sorunu ile karşı 
karşıya kalınabildiği- 
ni de vurguluyor. 
Dr. Melisa 
Eczacıbaşı'nın, 
saçları elektriklenen- 
lere tavsiyeleri ise 
şöyle: "Bir miktar 
şekillendirme kremini 
avuç içinize iyice 
yaydıktan sonra 
saçlarınıza sürün. 
Gerekirse, bitki özleri 

içeren saç nem
lendirme losyonları 
da kullanabilirsiniz. 
Bu tip ürünler, bakım 
yapmanın yanı 
sıra Saçlarınızdaki 
elektriği de alır." 
Uzun vadeli bakım 
kapsamında, düzenli 
olarak 'yapılandırma 
kürleri' kullanılmasını 
öneren 
Dr. Eczacıbaşı, 
bu şekilde saçların 
nem dengesinin 
düzenleneceğini ve 
hasarların giderile
ceğini kaydediyor.
Dr. Melisa 
Eczacıbaşı, saçlarda
ki elektriklenmeye 
karşı, doğal madde 
lerden yapılmış 
fırçalar, kemik, 
ahşap veya metalden 
yapılmış taraklar 
kullanılması gerek
tiğini de belirtiyor.

Fokurdadı deniz
Büyük gemiler sallantıda sözde 
Yat'tı kat kat doğruldu
Yıldızlara asılı küçük tekneler, 

güneş hasretinde
Kime emanet ekmekçi kayık? Kayıp!

Pavkırdı toprak
Harmanlanıyor yaba avuçlarında 
Cehennem üfürüğü rüzgâr 
Alaca bozkır otları, mor dikenli 

çiçekler
Kime emanet karınca yuvaları? 
Kavruldu!

Pufladı dağ
Öksüz ceylan, yetim kartal un ufak 
O güzelim yeşil, boz tepeler 
Çakal, vampir yuvası şimdi
Kime emanet kan kayaları? Kıyamet 

yaşıyor ana yüreği!

Sen ki
Deniz, toprağa, dağa kan verensin 
Laik Cumhuriyete can verensin 
Tek biryerde toplamazsan beyin, 

yürek öbeğini
Kasnağa geçirip derini çatlatırlar 

göbeğini!

Uyan uykudan uykucu bebek: 
Deniz, toprağa, dağına el ver 
Çöle dönmüş meclisine sel ver 
İnsanlığa yakışana dal ver 
Kime emanet bu yurt? Elbette sana!

http://www.bebek.com
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‘Çin mallan 
cilt kanseri yapıyor’

Ankara Giyim 
Sanayicileri Derneği 
ve Karton firmasının 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Canip 
Karakuş'un Çin malı 
tekstil ürünleriyle 
ilgili ürperten iddiası 
çok tartışılacak... 
TÜRKİYE işsizlikle 
kıvranırken, tekstilci 
ise Kaıırıye eıeman 
bulamamaktan dert 
yanıyor. Ankara 
Giyim Sanayicileri 
Derneği ve Karton 
firmasının Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Canip Karakuş 
‘Bugün kalifiye 
eleman bulsam, 
tam 300 kişiyi işe 
alırım' dedi.
2.5 milyon kişinin

tekstil işinde 
çalıştığına dikkat 
çeken Karakuş, 
maliyetlerin düşmesi 
halinde Türkiye'nin 
dünya devleri ile 
aynı arenada rekabet 
edebileceğine dikkat 
çekti. Vergi ve enerji 
fiyatlarının yüksek
liğinden dert vanan 
Karakuş, bir 
arkadaşım bana 
'Bin 400 işçimi işten 
çıkardım; Çin'de üre
tim yapıp satıyorum, 
kafam çok rahat' 
dedi. İşçimizi sokağa 
atmak istemiyoruz. 
Maliyetler çok 
yüksek bunların 
indirilmesi lazım' 
değerlendirmesinde 
bulundu.

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasın; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.
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26 arkadaşının işten çıkarılmasına tepki gösteren işçiler, fabrikadan İskele Meydanı’na kadar yürüdüler

Gemlik Gübre işçisinden işverene tepki
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bayar’ı anmada Ağar ağırlığı
Üçüncü Cumhuroaşkanı merhum Celal 

Bayar’ın ölümünün 20 yıldönümü nedeniyle dün 
Umurbey de anma töreni vardı.

Merhum Bayar’ın ölümünden sonraki yıllar 
Umurbey adeta Demokrat Partililerin kabesi oldu.

Bayar merkez sağdaki ANAP, DYP ve DP 
tarafından paylaşılamadı.

İktidar partileri anma törenlerinde büyük 
gövde gösterileri düzenlediler.

Umurbey bu dönemde kimleri konuk etmedi 
ki.

Süleyman Demirel, merhum Turgut özal, 
Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, ölüm yıldönümlerinde 
baş aktördüler.

Her biri eski DP’nin mirasına sahip çıkma 
peşindeydi.

Son yıllarda bu durum değişti.
AKPTıler eskiden İslamcı çizgideyken, ne hik

metse sonra kendilerini merkez sağda ilan ettiler 
ve “Biz DP’nin devamıyız” demeye başladılar.

Ama üç yıldır bir AKP’li Bakanı bile 
Umurbey’de Bayar’ın Anıt Mezarı önünde 
görmedik.

En sadık olanı ise DYP'liler oldu.
Dünkü törenlerde DYP Genel Başkanı Mehmet 

Ağar damgasını vurdu.
Ağar törende anlamlı konuşmalar yaptı.
Tabi medya ordusu da arkasındaydı.
Panelde iki Prof. Bayar’ı anlatırken, salonda 

bulunmayan medya, Ağar'la birlikte salona 
doldu.

Bu durum daha sonra Anıt mezar önünde 
düzenlenen basın toplantısıyla devam etti.

Tarihi ve siyasi kişiliği bilinen bir Türk 
büyüğünü anma, her zamanki gibi siyasi şova 
dönüştü. .

300 işçinin çalıştığı Gemlik Gübre Fabrikası’ndan 
çıkarılan işçilerinde bulunduğu yaklaşık 150 
kişilik gurup, fabrika önünden İskele Meydanı’na 
kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler. İşçiler ile 
zaman zaman polis arasinda gergin anlar yaşandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Celal Bayar anıldı
3. Cumhurbaşkanı Merhum Celal Bayar 
ölümünün 20. yılında Umurbey'deki 
Anıt mezarı başında düzenlenen
devlet töreniyle anıldı. Haberi sayfa 2’de

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


23 Ağustos 2006 Çarşamba Kıurfez

™ j Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bir ülkenin geleceği 
tesadüflere (mi) kaldı? (4)

Bu olaylar “Türkiye Bağımsız ve onurlu 
dış politika anlayışından vazgeçti” şek
linde yorumlanamaz...

Fındık ve tütün başta olmak üzere Türk 
Tarımının gözden çıkarılması, zamanın 
Tarım Bakanı Sami Güçlü’nün köylülere 
hitaben gözünüzü toprak doyursun deme
si, kuş gribi vakasında gerekli önlemler 
ahnamayarak Tavukçuluk sektörünün bir 
bölümü yabancı üç-beş sermayedarın 
eline geçmesine imkan verilmesi,

Özelleşme adı altında kamunun elinde
ki dev işletmelerin yabancılara peşkeş 
çekilmesi, bazı özelleşmelere yerli ser
mayenin ve çalışanların katılmasının 
engellenmesi,

Yabancıları; özelleşme ile Türkiye’nin 
büyük sanayi kuruluşlarına, toprak ve köy 
kanununda yapılan değişikliklerle tarım 
arazilerine, diğer kanun değişiklikleri ile 
türk finans sistemine, hatta büyük hiper
marketlerin tamamına sahip olması, 
yabancılara daha düşük vergi oranlarının 
uygulanması,

KISACASI TARIM ve SANAYİ 
POLİTİKALARININ BAYANCILARIN 
ÇIKARI DOĞRULTUSUNDA 
DÜZENLENMESİ, ÜLKEMİZ İNSANINA 
KARA-KARA DÜŞÜNMEK DIŞINDA 
SEÇENEK BIRAKILMAMASI TAMAMEN 
TESADÜFTÜR.

Halkla İlişkiler Uzmanları, Beyaz’ın, AK 
temizliğini lekesizliğin rengi olduğu için, 
şaibeli liderlere şüpheyle karşılanan olay
lara, kirlilik şüphesi oluşmaması istenilen 
örgütlere “beyaz”la “ak”la ilgili önerilerde 
bulunurlar.

Örneğin Tansu Çiller’in hep beyaz 
giysileri tercih etmesi, İran Şahının kur
duğu zulüm düzenini “AK Devrim” diye 
tanımlaması, ihtilallerden sonra Beyaz 
Kitaplar yayınlanması...

Dünyanın en kirli yerinin “Beyaz 
Saray” diye tanımlanması hep bu neden
ledir.

AKP’lilerin partilerine AK Parti den
mesini istemeleri, AKP diyenlere itiraz 
etmeleri ise bir tesadüftür.

Bu olayın AKP’nin kirlenmesi ile bir 
ilgisi yoktur.

Ben Tesadüflere inanırım....
Binlerce de olsa sıralanan tüm bu olay

lar bir tesadüftür.
AKP; en temiz, en demokrat, en milli, 

en anti emperyalist partidir.
Bu nedenle,
Yapılacak ilk seçimde, elimi hatta 

kafamı kırmak pahasına da olsa Oyun 
AKP’nin olacak.

Diyorsanız kutlarız.
Eeeee. Hadis-i Şerif te şöyle buyuruyor 

zaten:
"Her toplum layık olduğu yekilde 

yönetilir”

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

Celal Bayar anıldı

3. Cumhurbaşkanı 
merhum Celal Bayar 
ölümünün 20. yılında 
doğduğu yer olan 
Umurbey'deki Anıt 
mezarı başında 
düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı. 
Törene Celal Bayar'ın 
kızı Nilüfer Gürsoy ve 
ailesinin yanı sıra 
Cumhurbaşkanlığını 
temsilen Kanun ve 
Hukuk İşleri 
Danışmanı Reşat 
Şamiloğlu, Bursa 
Valisi Nihat Canpolat, 
DİP" Genel* Başkanı 
Mehmet Ağar, AKP 
Bursa Milletvekili 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Merhum Celal 
Bayar'ın torunları 
Akile Gürsoy, Emine 
Gürsoy, Bilge Özken, 
DYP eski Savunma

Bakanı Turan Tayan, 
DYP İl Başkanı 
Harun Ak, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ile çok sayıda misafir 
ve Umurbey 
belde halkı katıldı. 
Saat 10.00 da 
Anıt Mezar önünde 
başlayan törende 
sırasıyla 
Cumhurbaşkan lığı 
adına Danışman 
Reşat Şamiloğlu, 
Başbakanlık temsil
cisinin katılmadığı 
törene Başbakanlık 
ve adına Vali Nihat 
Canpolat, Bursa 
Garnizon Komutanı 
ve Bayar ailesi adına 
kızı Nilüfer Gürsoy 
anıt mezara 
çelenk sundular.

Çelenklerin 
sunumundan sonra 
törene katılan konuk
lar Celal Bayar'ın 
kızı ve ailesine 
taziyelerini bildirdiler. 
Celal Bayar'ı anma 
törenlerinin İkincisi 
ise kütüphane salo
nunda devam etti. 
Burada açılış 
konuşmasını Nilüfer 
Gürsoy'un yaptığı ve 
konuşmacı olarak 
Celal Bayar'ın 
torunu Prof. Dr. Akile 
Gürsoy ile Prof. Dr. 
Feroz Ahmad ve 
Prof. Dr. Bozkurt 
Güvenç'in katıldığı 
"Türkiye'de Demok 
rasi ve Celal Bayar" 
konulu panel yapıldı. 
Aradan geçen yıllara 
rağmen Celal

Bayar'ın anma tören
lerinde heyecanın 
dinmediğini ifade 
eden kızı Nilüfer 
Gürsoy, Burhan 
Apaydın'ın rahatsız 
lığı nedeniyle katıla
madığını bildirerek, 
babası Celal Bayar 
hakkında yaptığı 
çalışmalar hakkında 
çeşitli bilgiler verdi. 
Panel öncesinde 
Umurbey Belediyesi 
tarafından hazırlanan 
Celal Bayar belgeseli 
sinevizyon eşliğinde 
katılımcılara sunuldu. 
Daha sonra 
geçilen panelde 
konuşmacılardan 
Prof. Dr. Feroz 
Ahmad, 35 yıl önce 
yazdığı Demokrasi 
hakkında kitap için 
Celal Bayar'dan
randevu istediğini 
ve ilişkilerinin o 
tarihte başladığını 
belirterek, kitabındaki 
içerikler hakkında 
açıklamalarda 
bulundu.
Prof. Dr. Burhan 
Bozkurt ile torunu 
Prof. Dr. Akile 
Gürsoy'da Celal 
Bayar'ın yaşamından 
ve demokrasi 
hakkındaki 
düşüncelerinden 
örnekler verdiler. j
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26 arkadaşının İşten çıkarılmasına tepki gösteren işçiler, fabrikadan İskele Meydanı'na kadar yürüdüler

Gemlik Gte işcisinta i» tepki
i YazıYORUM

İşten çıkarılan 26 
arkadaşı için yollara 
dökülen Gemlik 
Gübre işçileri fabrika 
çıkışından itibaren 
İskele Meydanı’na 
kadar yürüdü. 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda 
sendikal faaliyetlerde 
ön planda çalışma 
içinde oldukları 
gerekçesiyle mazeret 
QG§ı6n*îîekSîZiîî 
26 kişinin işten 
atıldığını iddia eden 
Petrol-lş Sendikası’na 
bağlı işçiler fabrika 
çıkışında toplandılar. 
Fabrika girişinden 
itibaren yolun özel 
güvenlik tarafından 
kapatılması sonucu 
basın mensuplarının 
alınmadığı 
fabrika önüne gelen 
Petrol-lş Genel 
Başkanı Mustafa 
Öztaşkın, Genei 
Teşkilatlandırma 
Sekreteri İsmet 
Yiğit, Bursa Şubesi 
Başkanı Nuri Han 
işçilerle birlikte 
sloganlar atarak 
Gemlik'e doğru 
yürüyüşe geçtiler. 
İLK DURAK 
SANAYİ
Küçük Sanayi Sitesi 
önünde polis ekipleri 
tarafından engellenen 
işçilere yürüyüşe son 
vermeleri istendi. 
Sendika başkan- 
larının tüm önlemleri 
aldıklarını ve taşkınlık 
yapılmayacağı sözü 
verilmesi üzerine 
işçiler yeniden 
yürüyüşe başladı. 
Tepeleri yürüyerek 
aşan işçilerin 
hak arayışlarına 
çevredeki vatan
daşlar ile yoldan 
geçen araçlar korna 
çalarak destek verdi. 
300 işçinin çalıştığı 
Gemlik Gübre

Fabrikası’ndan 
çıkarılan işçilerinde 
bulunduğu yaklaşık 
150 kişilik gurup, 
7 kilometrelik 
yürüyüşlerini 
"Ali Rıza şaşırma 
sabrımızı taşırma" 
"Direne direne 
kazanacağız" "İşçiye 
uzanan eller kırılsın" 
"İş ekmek yoksa 
barışta yok" "Sendika 
hakkımız söke söke 
alırız" "İşçi burada 
AKP nerede" slogan
larıyla Gemlik girişine 
kadar sürdürdüler. 
Burada Emniyet 
Müdür Vekili 
Emniyet Amiri Kerim 
Karaboğa tarafından 
yürüyüşün 
sahil tarafından 
yapılması isteğine 
işçiler karşı çıktı. 
Yürüyüşlerini İstiklal 
Caddesi üzerinden 

yapmak istediklerini 
söyleyen işçilerle 
polis arasında 
gergin anlar yaşandı. 
İkna olan işçiler 
kalan yürüyüşlerini 
sahil tarafından 
yaparak Hükümet 
Konağı önünden 
Festival alanına 
geldiler.
İskele Meydam’nda 
bulunan halkın 
şaşkın bakışları 
arasında slogan 
atmaya devam eden 
işçilere Petrol-lş 
Genel Başkanı 
Mustafa öztaşkın 
konuşma yaptı. 
Gemliği Gemlik 
yapan iki kamu kuru
luşunun olduğunu ve 
Sunğipek'in kapısına 
kilit vurulmasından 
sonra şimdi de 
Gübre fabrikasına 
kilit vurulmak 

istendiğine dikkat 
çeken Öztaşkın, 
"Bu fabrika 
şimdiye kadar 
işçinin özverisiyle 
çalışmasına 
devam etti.
İşçinin buradan 
çıkarılmasını isteyen 
işveren sosyal 
faaliyet alanına 
çevirmek istiyor.
Çalışanı sendikadan 
istifa etmesi için 
zorluyor. İşverenin 
izlediği politika 
hükümetin izlediği 
politikayla aynıdır, 
işveren aklını 
başına alsın, 
hayırlı bir iş 
yapmak istiyorsa 
çıkardığı işçileri 
geri alsın.
Sendikasızlaştırma 
politikasıyla 
bir yere gelinmez" 
şeklinde konuştu.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
| ozcanvural1933@hotmail.com 

LJ www.milliyet/blog/özcan vura!

Kıbrıs’ta neler oluyor
Türkiye zor günler yaşıyor..
İçimiz de ve dışımızda - çevremizde 

büyük bir hareketlenme var.. Daha önceleri 
büyük sorun olarak Kıbrıs ‘ı konuşurken, 
buna daha da büyükleri PKK terörü, Avrupa 
Birliği, Irak-Lübnan meseleleri de girdi...

İş büyüdü...
Ama bizim asıl zorluğumuz hükümet bu 

konularda ne yapacak bunu bilmiyor, halka
da güven vermiyor..

Her konuda olduğu gibi durumu günlük 
idare etmeye çalışıyor..

Kıbrıs konusunda yaptıkları dayılanma 
-efelenmeleri seyrediyoruz.

Kıbrıs Rum gemilerine limanlarımızı, 
uçaklarına hava alanlarımızı açmayacaklarını 
bir çalımla söylüyorlar....

Ama başımıza amir olarak gelen Avrupa 
Birliği “Açacaksın, dediklerimi yapacaksın, 
aksi takdir de müzakereleri askıya alırım” 
diyor..

Hükümetin böyle efelendiğine bakmayın, 
eli mahkum, günü geldiğinde bunlar açıla
cak....

Şimdi seçim yaklaştı diye bize gösteriş 
yapıyorlar.. Avrupa Birliği” Rum kesimini 
tanı, Lefkoşa’da Büyük elçilik aç” diyecek.

Bu hükümette emrin olur diyip, isteği 
yapacak.

Sonrasın da Rum kesimi Türkiye ile 
diplomatik ilişki kurmak isteyecek, 
Ankara’da Büyük elçilik, İstanbul’da kon
soloslar açacak.

Aslında Türk halkında Av. Birliğine olan 
destek giderek azalıyor.

Anketler evet diyenlerinin sayısının yüzde 
80 lerden yüzde 40 lara indiğini gösteriyor
muş. Niye böyle oldu derseniz.. ?

Çünkü A. Birliği fos çıktı. Millet zannetti ki 
elini kolunu sallayarak Avrupa’ya gidecek, 
orada işler hazır ,cepleri euro ile dolacak, A. 
Birliği fonları-kredileriyle Türkiye ihya ola
cak. Ne güzel rüya değil mi ?...

Adamlar enayi mi? Bizim kara kaşımıza, 
kara gözümüze aşıklar?
A. Birliği her açıdan ülkemizin altını oyduğu, 
istediği ve yaptırdığı yasaların Türk 
toplumuna uymadığı, birkaç gömlek büyük 
geldiği, hatta kaosa sebep olduğu görülü 
yor.. Sayın okurlar; Onlar bizi sadece 
sömürüye açık 75 milyonluk bir insan pazarı 
olarak görüyorlar.. Buna onların karşısında 
yaşadığımız onur kırıcı davranışları da 
eklersek ben derim ki böyle birliği istemem. 
Onların olsun...

Günün birinde hiç kuşkunuz olmasın A. 
Birliğinin dediğini yapacağız.

Burada mühim olan KKTC, için hangi 
ödünler alabileceğiz, bu konuda hükümette 
hiç ses yok. Kıbrıs konusunda temel ilkele 
rimiz yok..

Sadece bekliyoruz, Kurbanlık koyun gibi 
başımızı uzatmışız, çaresizce bekliyoruz, 
“Hele bu günü de atlatalım, yarına Allah 
kerim”.

İşte bizim iç ve dış siyasette ki prensi
bimiz.!...

Nasıl beğendiniz mi? Biraz sesiniz çıksın 
da duyayım...

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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| Sırası Geldikçe
İnan TAMER

GÖZ BOYAMA ASFALTI
Karacaali, Gemlik'e 12 km uzak

lıkta şirin bir sahil köyü.
Pırıl pırıl denizi olan, etrafı çam 

ormanları ile kaplı, doğal varlık
larını büyük ölçüde koruyabilmiş 
turistik bir köydür Karacaali.

Her yer cehennemi sıcaklığı 
yaşarken, püfür püfür esen 
poyraz rüzgarı serinletir sakin
lerini.

Büyükşehir kapsamı içine alı
nan köy, dilerim diğer turistik 
yöreler gibi beton yığını haline 
dönüştürülmez.

Gemlik-Armutlu karayolu köyün 
içinden geçmekte iken, yeni 
çevre yolu hizmete konulunca bu 
yol ihmal edildi.

Kışın karı, yağmuru sonucu 
üzerinde çukurlar, su birikintileri 
oluşunca yürünmez bir hal aldı 
bu yol.

Oysa bu yol üzerinde çay 
bahçeleri, et ve balık lokantaları, 
pastaneler, ticarethaneler, Huzur 
ve Bolvar turistik tesisleri, Noca 
Et-Mangal, Küçük Ev Restoran, 
Disco, Çamlık ve Karaca yazlık 
siteleri gibi özel varlıklar olduğu 
gibi, Eskişehir Anadolu Üniver
sitesi Eğitim Tesisleri, Gençlik ve 
İzcilik Kamp Tesisleri gibi iki de 
resmi kuruluş bulunmaktadır.

Sayılan bu yerlere bu yoldan da 
başka ulaşabilinecek bir yol da 
yok. Yolun onarılması, defalarca 
vatandaşlar ve işletme sahiple 
rince Köy Muhtarlığına, muhtar
lığında ilgili makamlara aktarıp 
sağlıklı bir konuma getirilmesi 
talep edildiği halde bir ilgilenen 
olmadı, hal çaresine bakılmadı. 
Ne zamana kadar? 2006 Temmuz 
ayının son haftasına kadar. 
Vatandaşlar bir de gördü ki, il 
özel idaresinin asfalt tankeri yola 
asfalt seriyor, damperli kamyon
lar ağaç dallarını, telefon hat
larını kopara kopara asfaltın 
üzerine mıcır döküyor.

Lalettayin, özensiz bir asfaltla
ma. Kimi yer sırf mıcır, kimi yer 
mıcır tozu, kimi yer alçak, kimi 
yer yüksek. Araçlar geçtikçe

havada uçuşan mıcır toz bulut
ları.

Toz bulutlarından rahatsız olan 
astımlı bir sakin, Sayın Bursa 
Valisi' ne telefon açarak yolun 
belirtilen feci durumunu arz edi 
yor. Vali Bey ilgilenmiş olacak ki; 
II Özel İdaresinden bir yetkili 
şikayetçi vatandaşı telefonla ara
yarak, durumu incelemek üzere 
köye geleceklerini söylüyor.
Tabii ne gelen var, ne gören, ne 

de ilgilenen.
Toz gırla, takır tukur yolda 

yürüyebilirsen yürü. Köyün en 
yoğun yerleşim yerinin kötü 
ulaşım hali vatandaşı üzüyor. Bir 
an önce yolun ıslahını, sağlıklı 
bir duruma getirilmesini istiyor. 
Görevini baştan savma yapanlar 
bilsinler ki, kendileri hakkında 
hayır dua edilemiyor.

Peki ne oluyor da aylarca ilgile
nilmeyen bu yol sözde asfalt
lanıyor. Köydeki Gençlik ve İzci
lik Kampı, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca spor okulu olmak 
üzere devredilecek.

Sayın Milli Eğitim Bakanı ile 
beraberindeki heyet ola ki bu 
yoldan gelmeyi arzu ederler, 
yolun perişan hali görülüp, 
sorumlular zılgıtı yer korkusun
dan yolun yapılması için 
harekete geçiliyor. Yoğun işleri 
nedeniyle Bakan gelemeyince, 
heyete Valimiz başkanlık ediyor. 
Vali Bey yolun olumsuzluğunu 
görmemesi için çevre yolundan 
tesise ulaştırılıyor.

Sayın Valim, durumu bilesiniz. 
Zahmet edip gelerek nasıl bir 
asfalt yol olduğunu görünüz. 
Kamu malını sorumsuzca kul
lananlardan hesap sorunuz. 
Oluşan fazla gideri ödettiriniz ki 
bir daha ilgililer doğru görev yap
sınlar.

Uzun yıllardan beri yazlarını bu 
köyde geçiren bir köy sakini 
olarak durumu tarafınıza arz 
ediyorum.

Tüm köy halkı ile birlikte ilginizi- 
bekliyoruz. Saygılar sunuyoruz

SATILIK DAİRE

Dalarel’ler asker uğurladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Balıkçılar Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Dalarel, oğlu Emre'yi 
askere gönderdi. 
Aynı zamanda 
CHP Gençlik Kolları 
üyesi olan Emre 
Dalarel'in asker 
uğurlama eğlence
sine CHP ilçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek ile 
yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı. 
Yeni Mahalle’dpki 
evlerinin öpünde 
Emre'nin tüm 
arkadaşlarının da 
katıldığı 
eğlencede 
CHP'liler 
oyunlarıyla 
renk kattılar.
İsparta 40. 
Piyade Eğitim 
Alay Komutanlığına 
eğitim için 
giden Emre 
Dalarel'in.gecenin 
ilerleyen saatlerine 
kadar süren

eğlencesinde bizim asker"
göbekler atıldı, sesleri yeri göğü
"En büyük asker İnletti.

'Gemlik Körfez' internette wf,plitWez;azetesi,coın

I BAY HÜ5TAFA İIALP EMLAK’TAN I
| Her Çeşit Emlak
| Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri g
| Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi g
J TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ3 -- - 9
? Kayhan Mahallesinde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE |
| Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m? |

I Balıkpazan’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 i

Balıkpazarı Mahallesi 
Kumtur Sitesi’nde 
5. Kat 110 m2 2+1 

Sahibinden Satılık Daire 

GSM: 0.538 204 51 61

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

KAYIP Bursa Tarım İl Müdürlüğünden aldığım avlanma teskeremiIÜ11İL kaybettim. Hükümsüzdür. ZİYA SEYHAN

Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli • • - Jj

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
Yalova'da Termal Barajı’nın 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı,9880 m2 arsa 

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

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA

Macide ÖZ4LP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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Ziraat Odası genel kurulu yapıldı
Gemlik Ziraat 
Odası'nın ilk 
genel kurulu 
kurucu üyelerinin 
katılımıyla yapıldı. 
42 kurucu Üyenin 
katılımıyla yapılan 
ilk genel kurulda, 
21 kişilik Ziraat 
Odası Meclis 
Yönetim Kurulu 
üyeleri seçildi. 
Divan Başkanlığını 
Mehmet Bayrak'ın, 
katiplikleri ise 
Haşan Hüseyin 
Özdemir ile Haşan 
Doğdu'nun yaptığı 
Ziraat Odası 
ilk genel kuruluna 
AKP Milletvekili 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Belediye Başkan 
Vekili Vedat 
Büyükgölcügezli, 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
İl Genel Meclis 
Üyesi Nurettin Avcı, 
TSO Başkanı Kemal 
Akıt, Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Bursa Ziraat 
Odası Başkanı 
Fuat Sarı, Orhangazi 
Ziraat Odası 
Başkanı Cevdet 
Altun, Mudanya 
Ziraat Odası 
Başkanı Raif Döner 
ile kurucu üyeler 
katıldı.
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
genel kurulda kurucu 
Başkan Ali Çelik, 
AKP'li yerel 
yöneticileri 
eleştirerek, 
"Piknik alanları 
yapacağınıza köylerin 
sulama suyu sorun
larını çözün" 
Çağrısında bulundu. 
2 aylık mücadeleden 
sonra bu günlere 
gelindiğini anlatan 
Çelik, organize 

c: "■ w
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®*ırwswW Faruk Ambarcıoğlu

olmayan toplumlarda 
ferdi mücadelenin 
hiçbir işe 
yaramadığının 
görüldüğünü 
belirterek birikimleri
ni hep birlikte 
çiftçiye aktaracak
larını söyledi.
PİKNİK ALANLARI 
ELEŞTİRİLDİ 
Gemlik'in kurak 
bölgede olduğu için 
tarım sorununun 
çok olduğunu 
ifade eden Ali Çelik, 
AKP'li yöneticilere 
yüklenerek, 
"Piknik alanlarına 
ayrılan para 
sulamaya ayrılsa 
sorun büyük ölçüde 
çözülür. Adliye 
köyünde ayrılan 
gölet yeri halen 
öylece dururken 
para nedense piknik 
alanlarına harcanıyor. 
Önce karşılığı para 
getirecek yatırımlar 
yapılmalı, Piknik 
alanları yol kenarları
na yapılır, İznik'ten 
gelen su zeytinliklere 
sulama suyu 
olarak verilebilir, 
Orhangazi Ziraat 
Odası çiftçisine 
büyük kolaylıklar 
getiriyor, bizimde 
amacımız çiftçimizin 
başta gübre 
olmak üzere 
diğer ihtiyaçlarını da 
karşılamak 
olacaktır" dedi.
CEVAP AVCI’DAN 
GELDİ
Ali Çelik'in AKP'li 
yöneticilere piknik 
konusunda yaptığı 
eleştiriye İl Genel 
Meclis Üyesi 
Nurettin Avcı 
cevap verdi.
Avcı, piknik alanları
na sadece 20 bin 
YTL harcandığına 
dikkat çekerek, 
"Bunun 10 bin YTL'si 
Engürücük Piknik 
alanına diğer

10 bin YTL ise 
Engürücük ve 
Güvenlide bulunan 
piknik alanlarına 
harcandı, bunlar 
büyük rakamlar 
değil, bunlarla 
köylerin sulama 
ihtiyaçları giderilmez. 
Köylerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için kuru
lan KÖYDEŞ ayrılan 
para ile köylerin 
öncelikli olarak içme 
suyu ve sulama 
suyu ihtiyaçlarına 
daha fazla önem 
verecek. Kurulan 
Ziraat Odası ile 
çiftçinin sorunları 
daha kolay aşılacak" 
dedi.
AKP Milletvekili 
Faruk Ambarcıoğ 
lu'da yaptığı konuş
mada, hükümetin 
tarım politikası ve 
uygulamaları hakkın
da bilgiler verdi. 
Ambarcıoğlu, 
AB'ye girerken tarım 
politikalarının daha 
da iyileştirileceğini 
söyledi.
NASIL REKABET 
EDELİM
Bursa ziraat Odası 
Başkanı Fuat Sarı'da 
hükümetin tarım 
politikasını eleştir
erek, Yunatistan'da 
çiftçiye verilen 
mazotun 3 katı pahalı 
mazot kullandıklarını

belirterek, "Kiminle 
nasıl rekabet edelim, 
gözümüzün önündeki 
gübre fabrikası 
satıldı. Ben şahsen 
3 yıldan bu yana 
ilk kez AKP'li bir 
Milletvekili ile 
karşılaşıyorum.
Daha önce gelmiyor
lardı, şimdi ise 
şeçim rüzgarları 
estiği için ortaya 
çıkıyorlar. Tarım 
krizinde sorunlar 
biter diye bu hüküme 
te oy verdik, 1.5 yıl 
bekledik sesimizi 
çıkarmadık, bazı 
sıkıntıları dile 
getirince bizden 
hep kaçtılar" 
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardın
dan yapılan seçimde, 
21 kişilik Meclis 
Yönetim Kurulu 
seçildi.
Yönetim kurulunda 
şu isimler yer alıyor:

Ali Çelik, 
Ali Mahir Tüner, 
İbrahim Kahraman, 
Avni Özer, Ahmet 
Özer, Murat 
Albayrak, Ömer 
Turgut, Mehmet 
Türkan, Ali Kadir 
Baysal, Emrullah 
Bilgiç, İsmail Ay,

Recai Bayrak, 
Recep Ateş, 
Ersel Oba, 
Memduh Başaran, 
Halil Sevim, 
Aziz Tuna, 
İsmail Çakmak, 
İbrahim Köse, 
Kıvılcım Akın, 
idris Kurt.
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Gençlerden Başkan Şahin’e anlamlı ziyaret
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21’in son 
yıllarda hızla artan 
ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığına karşı 
hazırladığı ‘Farklı 
kültürler, ortak ham
leler’ isimli projeye 
katılmak için Bursa 
ya gelen 4 ülkeden 50 
genç, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’i Heykel Tarihi 
Bina'da ziyaret etti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, projenin 
amacının dünyada 
hızla artmakta olan 
ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığına karşı 
mücadele etmek 
olduğunu söyledi. 
Şahin, ülkelerin poli
tikalarını ırkçılık ve 
düşmanlık yerine 
dostluk ve kardeşlik 
üzerine kurmalarının 
gerektiğini belirterek, 
“Tüm Dünya ülkeleri 
dil, din, ırk ve insan 
ayırt etmeden, insana 
insan olduğu için 
değer veren bir yöne
tim sunmalılar. Biz 
yerel yönetimler 
gençlerimize ve 
çocuklarımıza hiçbir

ayırım yapmadan 
daha güzel ve içinde 
yaşamaktan mutlu 
olacakları bir Bursa 
bırakmak için 
çalışıyoruz” dedi. 
Şahin; “Türk Milli 
Takımı’nda oynayan 
Mehmet Aurelio’da 
dünya barışı açısın
dan çok önemli” 
Dünya barışı için 4 
ülkeden 50 genci 
Bursa ağırlamaktan 
büyük bir mutluluk 
duyduğunu söyleyen 
Şahin, “Dünya Kupası 
için Almanya’ya git
tim ve burada Fransız 
ile İtalya arasında 

oynanan final maçını 
izledim. Fransa 
takımının yarısından 
fazlası Afrika kökenli 
futbolculardan 
oluşuyordu. Takımda 
ayrıca Ispanyol, 
Portekiz ve Fas asıllı 
futbolcular bile vardı. 
Kupaya katılan 
Brezilya, Portekiz, 
İspanya ve Alman 
takımlarda da yabancı 
kökenli pek çok fut
bolcu var. Bu dünya 
barışı için önemli bir 
katkıdır benim için. 
Artık Türk Milli 
Takımı’nda da bir 
yabancı var. Bu

Türkiye ve dünya 
barışı için mutluluk 
verici. Afrika kökenli 
Aurelio’nun Mehmet 
ismini alması ve artık 
Türk Milli Takımı için 
mücadele etmesi 
gurur verici bir olay
dır. Bence dünya 
barışı budur” 
şeklinde konuştu. 
“Satranç’ı zeki insan
lar oynar” 
Dünya gençlerinin 
dostluk ve kardeşlik 
rüzgarlarının estire
ceği bu anlamlı orga
nizasyonda satranç 
turnuvasının da ı 
yapılacağına değinen

Şahin, “Satranç’ı zeki 
insanlar oynar.
Hepinizin gözlerinden 
ne denli zeki 
olduğunuz ortada. 
Türkiye’nin ve 
dünyanın geleceği siz 
gençlerimizin elinde. 
Hepinize başarılar 
diliyorum” dedi. Bu 
arada Başkan Hikmet 
Şahin tüm gençlere 
Bursa’yı tanıtan birer 
kitap hediye etti. 
Dünya gençlerinden 
Başkan Şahin’e 
teşekkür 
‘Farklı kültürler, ortak 
hamleler’ proje 
sorumlusu Murat Arık 
adlı genç ise, 4 ülke
den 50 genci Bursa 
ağırlayan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet

Şahin’e teşekkür 
ederek çiçek 
hediye etti.
Proje kapsamında 
ortak çalışma bilinci 
içersinde hem 
satranç oynayıp, hem 
de dünya gündemi ve 
önyargılarımız ile ilgili 
toplantılar ve atölye 
çalışmaları yaptık
larını söyleyen Arık, 
aynı zamanda 40 
metrekare platform 
üzerinde taşların yeri
ni alarak, liderleri 
yönetiminde satranç 
oyunu ile dünyada 
hızla artmakta olan 
ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığına karşı 
mücadelede nelerin 
yapılması gerektiğini 
gösterme imkanı 
bulacaklarını belirtti.

REGAL

775 $ + K.D.V.
527 $ + K.D.V. 

boşlayan fiyatlarla
AYRICA

REGAL’MMESS’EÖZa

TAKSİT

NOVtfOK
BİLGİSAYAR

AKLINI SEVEN REGAL ALIR
FİYAT FARKI CEBİNE KAR KALIR

boşlayon (iyotlarla
FİRMANIZI İNTERNETE TAŞIYORUZ 

REFERANSLARIMIZ
Gemlik Körfez Gazetesi 

Baytaş İnşaat 
Atamer Hotel 

GEMSİAD 
Tatcan Zeytincilik 
Gemlik Tır Koop.

www.glemlikkorfezgazetesi.com 
www.baytasinsaat.net 
vvww.atamerhotel.com 
www.gemsiad.org 
www.tatcan.com
www.gemliktirkoop.com 
www.gemliklions.com

DİĞER REFERANSLARIMIZ İÇİN: www.gemlikweb.com 

ıiAllfAlf Rll lifi m Gazhane Cad. No: 14 Gemlik / BURSA NOWOX BİLGİSAYAR

http://www.glemlikkorfezgazetesi.com
http://www.baytasinsaat.net
vvww.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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Mimar Sinan Köprüsü gün sayıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Yıldırım llçesi’nde 
yapımına nisan 
ayında başladığı 
6 mahalleyi birbirine 
bağlayacak ve 
kentin doğu yakası ile 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi’nin 
yolunu kısaltacak 
olan Mimar Sinan 
Köprüsü inşaatında 
sona yaklaşılıyor. 
Yıldırım llçesi’nde 
6 mahalleyi birbirine 
bağlamasının yanı 
sıra Ankara Yolu’na 
alternatif güzergah 
oluşturacak yolun 
bağlantısını 
sağlayacak olan 
Mimar Sinan 
Köprüsü’nün 
direklerinin dikimi 
tamamlandı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Mimar Sinan 
Köprüsü’nün tamam
landığında bölge 

halkının yıllardır 
yaşadığı çileyi sona 
erdireceğini söyledi. 
Mimar Sinan 
Köprüsü’nü 
2006-2007 Eğitim 
Öğretim yılına 
yetiştirerek özellikle 
öğrenci ve mahalle 
halkının bölgedeki 
ulaşımını rahatlatmak 
istediklerini söyleyen 
Şahin, “Mimar Sinan 
Köprüsü’nde inşaat 
işinin yüzde 85’ i 
tamamlandı. Köprü 
Polis Okulu Kavşağı 
bağlantısı ile asfalt
lanmasının ardından 
hizmete açılacak. 
Erikli, Esenevler, 
Yiğitler, Fidyekızık, 
Bağlaraltı ve 
Ortabağlar 
mahallelerini birbirine 
bağlayarak, bölgede 
yaşanan ulaşım 
sıkıntısını sona erdi
recek olan Mimar 
Sinan Köprüsü, 
85 metre uzunluğun
daki geliş-gidiş 3’er

şerit olarak yapılıyor. 
Köprü tamam
landığında Bursa’nın 
en uzun köprüsü 
olacak” dedi.
Başkan Şahin: 
“Hedefimiz

Bursa’yı müreffeh 
bir şehir yapmak” 
Gerçekleştirdikleri 
hizmetler karşısında 
rehavete girmeden 
hizmet ataklarının 
devam edeceğini 

ifade eden Başkan 
Şahin, 2,5 yıldır 
gerçekleştirdikleri 
Türkiye’ye model ola
cak hizmet anlayışı 
ile devam eden ve 
planlanan yatırımların 

da tamamlanmasıyla 
Bursa’yı gerçek 
anlamda Avrupa stan
dartlarında, müreffeh 
bir dünya şehrine 
dönüştüreceklerini 
belirtti.

Mal paylaşımı yüzünden 
kardeşini öldürdü Bodrum'daki w kontrol altına alııaım

Gaziantep'te 
bir kişi, mal 
paylaşımı yü. 
zünden çıktığı 
iddia edilen 
kavgada karde 
şini bıçakla
yarak öldürdü. 
Edinilen bil
giye göre, 
Bekirbey 
Mahallesi 
2. Sokak'ta 
bulunan bir 
apartmanda 
yaşayan 
Cuma ve 
Mehmet Ö. 
adlı kardeşler
arasında mal pay
laşımı yüzünden 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu 
Cuma Ö, bıçakla 
kardeşi Mehmet Ö'yü 
başından ve göğsün
den ağır yaraladı. 
Gaziantep Avukat 
Cengiz Gökçek 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Mehmet 
Ö, yapılan tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı 
Kardeşini öldürdük
ten sonra polise 
teslim olan Cuma 
Ö'nün, kardeşi

Mehmet Ö'nün 
kumar ve alkol 
bağımlısı olduğunu, 
babalarından kalma 
3 katlı evi satıp 
hissesine düşen 
parayla kumar 
borcunu ödemek 
istediğini, kendisinin 
buna karşı çıkması 
üzerine aralarında 
kavga çıktığını 
söylediği öğrenildi. 
Cinayet Büro 
Amirliği'ne bağlı 
ekiplerce gözaltına 
alınan Cuma 
ö, Emniyet Müdürlü 
ğü'ndeki sorgusu
nun ardından adli 
yeye sevk edildi.

Bodrum'da yaklaşık 
700 hektarlık orman
lık alana zarar veren 
yangın kontrol altına 
alınamıyor.
Bodrum Mumcular'da 
çıkan orman yangını 
sonrasında bölgede 
bulunan Mazı ve 
Çocukmezarı 
köylerinde rüzgarın 
etkisi ile büyüyen 
yangın, yerleşim 
alanlarını tehdit 
etmeye başladı.
Yangın söndürme 
ekipleri, yangının 
yerleşim alanlarına 
ulaşmasını engelle
mek için yoğun 
bir şekilde çaba 
sarf ediyorlar.
Yangının etkili 
olduğu Mumcular 
Mazı yolunda ulaşım

ise yangın nedeni ile 
güçlükle sağlanıyor. 
ARAÇ GEÇİŞİNE 
İZİN VERİLMİYOR

Mumcular ve 
Yeniköy girişinde 
barikat oluşturan 
jandarma ekipleri,

SURSA HRKİMİVCT V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve R6KLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve 

reklamlarınız için bizi arayın 

yangının etkili 
olduğu Mazı ve 
Çocukmezarı 
köylerine yangın 
söndürme araçları 
dışında, araç geçiş
lerine izin vermiyor. 
Havadan yapılan 
müdahalede 
helikopterlerin 
yanı sıra 2 yangın 
söndürme uçağı da 
bölgeye gelerek 
söndürme çalış
malarına katıldı. 
Şu anda havadan 
2 uçak, 9 helikopter, 
karadan ise 62 
arazöz, 10 dozer, 
40 yangın 
söndürme ekibi ile
çok sayıda vatandaşı 
söndürme 
çalışmalarına 
katılıyor.

KÖRFEZ 
REKLAM

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Elektronik ortamda kayıt
Çalışan anne ve 
babalar, ilköğretim 
çağındaki çocuklarını 
iş yerlerine yakın 
okullara kontenjan 
bulunması halinde 
kayıt yaptırabilecek. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"elektronik ortamda 
ilköğretime kayıt" 
uygulamasıyla ilgili 
Adana, Ankara, 
Eskişehir, İstanbul 
ve İzmir valiliklerine 
genelge gönderdi. 
İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 
48. maddesinde, 
"Her yıl derslere 
başlamadan 
en az 15 gün önce, 
muhtarların okul 
müdürleriyle iş 
birliği yaparak, 
köy ve mahal
lelerindeki mecburi 
öğrenim çağında 
bulunan çocukların 
künyelerini gösterir 
3 nüsha hazırlayarak, 
birer nüshalarını 
okul idarecilerine 
ve ilçe eğitim 
müdürlerine 
vereceklerinin" 
belirtildiğini ifade

eden Çelik, muhtar
ların, çocukların 
zamanında okula 
yazdırılmaları 
-konusunda da 
veli, vasi veya aile 
başkanlarının 
bilgilendirilmesiyle 
görevlendirildiklerini 
hatırlattı.
Çelik, Milli Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim 
Kurumlan 
Yönetmeliğinin 
16. maddesi doğrul
tusunda, öğrenci 
yerleştirme 
komisyonlarının 
kurulduğunu ve 
kontenjanı dolmayan 
okullara bölge 
dışından kayıt 
yapılabileceğini, 

ve kontenjan fazlası 
başvuru durumunda 
kura ile öğrenci 
alınabileceğinin 
hükme bağlandığını 
belirtti.
İlköğretim kurumları- 
ha yönelik e-Kayıt 
işlemlerinin bitir
ildiğini anımsatan 
Çelik, Bakanlığa, 
"kardeşlerin aynı 
okulda birleştirilme
si", "anasınıfında 
okumuş olan öğren
cilerin aynı okula 
devamı", "çalışan 
anne ve babaların 
iş yerlerine yakın 
okula çocuğunu 
kayıt ettirebilmeleri" 
yönünde taleplerin 
ulaştığını kaydetti.

Çelik, yapılan 
değerlendirme 
sonucunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim 
Kurumlan 
Yönetmeliğinin 
16. maddesine göre, 
talep edilen okulda 
kontenjanın bulun
ması ve velilerin 
belirtilen şartlan 
taşıdıklarını 
belgelemeleri 
halinde, ilçe 
öğretici yerleştirme 
komisyonlarınca, 
aynı yönetmeliğin 
18. maddesi 
doğrultusunda 
öğrencilerin 
yerleştirileceklerini 
bildirdi.

ÖSS ve YDS 
sonuçları 

açıklanıyor

Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ve 
Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) yerleştirme 
sonuçları, bugün 
saat 10.00'da 
açıklanacak.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezinden 
(ÖSYM) yapılan 
açıklamada, 18 
Haziran 2006 
tarihinde yapılan 
ÖSS ve 25 Haziran 
2006 tarihinde 
yapılan YDS 
sonuçlarına 
göre adayların 
yaptıkları tercihler 
doğrultusunda 
yüksek öğretim 

programlarına 
merkezi yerleştirme 
işlemlerinin 
tamamlandığı 
bildirildi.
Sonuçlar, bugün 
saat 10.00'tan 
itibaren ÖSYM'nin 
"http://osym.gov.tr", 
"http://osys2006.
osym.ğov.tr" 
internet adres
lerinden açık
lanacak.
Ayrıca, yerleştirme 
sonuçları SMS 
yoluyla WAP 
uyumlu cep 
telefonlarıyla 
"http://wap.osym.go 
v.tr" adresinden de 
öğrenilebilecek.

http://osym.gov.tr
http://osys2006
osym.%25c4%259fov.tr
http://wap.osym.go
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Gerçek işsiz sayısı 5,3 milyon
4 TÜİK'in 2.2 milyon 

kişi olarak açıkladığı 
işsiz sayısı işsiz 
olduğu halde iş 
aramayanlar, kısa 
süreli çalışanlar ve 
mevsimlik çalışanlar 
da dahil edildiğinde 
5 milyon 340 bin 925 
kişiye ulaşıyor.
Yüzde 8.8 olarak 
açıklanan işsizlik 
oranı ise yüzde 
18.9'a kadar 
yükseliyor.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
çeşitli uluslararası 
standartlara göre 
yaptığı sınıflamada, 
işsiz olduğu halde iş 
aramayan ancak iş 
bulsa çalışmaya 
hazır olanları 
işgücüne ve 
dolayısıyla işsiz 
sayısına dahil etmi 
yor. Bunun yanı sıra 
mevsimlik çalıştığı 
için o mevsimde işi 
olmayanlar da 
işgücüne ve işsizler 
arasına alınmıyor. 
Eksik istihdam 
olarak nitelendirilen

Memurlara yüzde 4 zam önerisi
Maliye Bakanlığı 
bürokratları, memur 
maaşlarına 2007 
yılının birinci ve ikin
ci 6 aylarında yüzde 
2'şer oranında zam 
yapılmasını önerdi.

* Maliye Bakanlığının 
bu önerisi üzerine 
Hükümet yetkilileriyle 
toplu görüşme 
masasında bulunan 
konfederasyon 
yetkilileri, bu zam 
oranlarının kabul 
edilemeyeceğini 
belirterek, tepki 
gösterdiler. Maliye 
bürokratları, ayrıca 
bu zamlara ilave 
olarak 2007 yılında 
çıkacak enflasyon 
farkının maaşlara 
ekleneceğini 
bildirdiler.
Maliye Bakanlığı 
bürokratlarının zam 
teklifi üzerine konfe 
derasyon başkanları 
toplantıdan ayrılınca, 
toplu görüşmelerin 
3. turu sona erdi. 
"DAĞ FARE 
DOĞURMUŞTUR"

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Sercan SERTKAYA

bir işte çok kısa 
süreli çalışan 
ve daha fazla 
çalışabilecek durum
da olanlarla, gerçek 
mesleğinde çalış
madığı için iş 
arayanlar ise 
işgücüne dahil 
edildiği halde işsiz 
kabul edilmiyor, 
istihdamda oldukları 
varsayılıyor.
TÜİK'in Mayıs 2006 
dönemine (nisan- 
mayıs-haziran) ilişkin 
hanehalkı işgücü 
araştırmasının 
sonuçlarına göre, 
Türkiye'de 1 milyon 
912 bin kişi iş bul
maktan umudunu 
kestiği için işgücüne 
dahil edilmiyor.

KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul, 
hükümetin gelecek 
yıl için yaptığı zam 
önerisini "dağ fare 
doğurdu" şeklinde 
değerlendirerek, 
"Yüzde 4'lük teklifi 
değerlendirmeye 
bile gerek 
görmüyoruz" dedi. 
Tombul, sorunun 
sadece zam 
olmadığını, toplu 
sözleşme ve grev 
hakkı olmadan kamu 
çalışanlarının sorun
larının giderilemeye
ceğinin bir kez daha 
görüldüğünü söyledi. 
"BU TEKLİF, KAMU 

Mevsimlik çalışanlar
dan 236 bin kişi de 
işgücüne ve işsizler 
arasına alınmadı. 
Öte yandan eksik 
istihdam olarak 
anılan ve yine işsi
zler arasına dahil 
edilmeyen kesimde 
ise 977 bin 925 
kişi bulunuyor. 
Böylece, TÜİK'in bu 
nedenlerle işsizler 
ordusuna dahil 
etmediği "işsizlerin" 
sayısı 3 milyon 125 
bin 925 kişiye ulaşı 
yor. Bunlar da dahil 
edildiğinde resmi 
olarak 2 milyon 215 
bin kişi olarak açık
lanan işsiz sayısı 5 
milyon 340 bin 925 
kişiye kadar çıkıyor.

ÇALIŞANLARINA 
HAKARET 
DÜZEYİNDEDİR" 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan 
Akyıldız, hükümetin 
2007 yılı için yüzde 4 
artı enflasyon farkı 
teklifini, "Bu, kamu 
çalışanlarına hakaret 
düzeyindedir" şek
linde değerlendirdi. 
Akyıldız, aile ve 
çocuk yardımı 
olmadan memur 
maaşının bir milyar 
23 milyon, aile ve 
çocuk yardımı dahil 
1 milyar 194 milyon 
liraya çıkarılmasını 
istediklerini belirtti.

taw basan iıileıi geliyor
Konfederasyonlara 
sunulan Devlet 
Memurları Kanunu 
Tasarı Taslağı 
memurların sicil 
düzenlemesi ve 
hakları konusunda 
köklü düzenlemeler 
getiriyor.
Tasarıdan ayrıntılar: 
Devlet Memurları 
Kanun Tasarısı 
Taslağı'na göre, 
"personel ve başarı 
değerlendirmesi" 
üst üste iki kez 
"olumsuz" sayılan 
memurlar başka bir 
personel ve başarı 
değerlendirme 
amirinin emrine 
atanacak. Burada da 
"olumsuz" değer
lendirme alan 
memurlar ile değer
lendirmesi 10 yıl 
içinde toplam 4 defa 
"olumsuz" olan 
memurların görevle 
rine son verilecek. 
Hükümet adına toplu 
görüşmelere katılan 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
Devlet Memurları 
Kanun Tasarısı 
Taslağı'm görüş için 
konfederasyon 
başkanlarına verdi. 
Taslağa göre, 
memurlar toplu 
olarak göreve 
gelmeme veya 
hizmetin yavaşlatıl
ması veya aksatıl
ması sonucunu 
doğuracak eylem
lerde bulunamaya
cak. Memurların 
greve karar ver
meleri, grev düzen
lemeleri, ilan etmeleri 
ve bu yolda propa
ganda yapmaları 
yasak olacak. 
Memurlar, herhangi 
bir greve veya grev 
teşebbüsüne katıla
mayacak, grevi 
destekleyemeyecek 
veya teşvik edemeye
cek. Memurlar,.görev 
alanlarıyla ilgili 
olarak gizlilik derece
si bulunmayan bilgi
leri, basın ve yayın 
organları ile haber 
ajanslarına kurum 
amirinin izniyle 
verebilecek.

GEMLİK

MHHNİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

EVLİLİK, ÖLÜM 
Memura, eşinin 
doğum yapması, 
kendisinin veya 
çocuğunun evlen
mesi, eşinin veya 
çocuğunun ölümü, 
kendisinin veya 
eşinin ana, baba ve 
kardeşinin ölümü 
halinde isteği üzerine 
5 iş günü izin 
verilecek. Kadın 
memura çocuklarını 
emzirmeleri için 
doğum tarihinden 
itibaren ilk 6 ayda 
günde 3 saat, ikinci 
6 ayda güde 1.5 saat 
süt izni verilecek. 
Süt izninin hangi 
saatler arasında kaça 
bölünerek kullanıla
cağı kadın memurun 
tercihine bırakılacak. 
Kadın memura, 
doğumdan önce 8, 
doğumdan sonra 
8 hafta olmak üzere ’ 
toplam 16 hafta 
analık izni verilecek. 
Çoğul gebelik 
halinde doğum önce
si 8 haftalık analık 
izni süresine 2 hafta 
daha eklenecek.
EVLAT EDİNENE 
DE İZİN...
Doğum yapan memu
ra doğum sonrası 
analık izni sürelerinin 
bitimi tarihinden 
itibaren, eşi doğum 
yapan memura 
çocuğun doğduğu 
tarihten itibaren 12 
aya kadar istekleri 
üzerine aylıksız izin 
verilecek. Bu izin 3 
yaşını doldurmamış 
bir çocuğun evlat 
edinilmesi halinde de 
evlat edinmenin 
kesinleştiği tarihten 
itibaren evlat edinen 
memura aynı 
koşullarda verilecek. 
OLUMSUZ NOT 
ALAN NE OLACAK? 
Her memura ait bir 

"personel ve başarı 
değerlendirme 
dosyası" bulunacak. 
Memurlardan, 100 
tam not üzerinden 
yapılan değer
lendirme sonucu 
"personel ve başarı 
değerlendirme" 
notu ortalaması 0-59 
olanlar "yetersiz", 60- 
69 olanlar "geliş 
tirilmesi gerekli", 
70-79 olanlar "yeter
li", 80-89 olanlar 
"iyi", 90-100 olanlar 
"çok iyi" kabul edile
cek. Not ortalaması 
"yetersiz" olanların 
değerlendirilmeleri 
"olumsuz", diğerleri 
"olumlu" sayılacak. 
Personel ve başarı 
değerlendirmesi üst 
üste iki kez "olum
suz" sayılan memur 
lar, başka bir perso 
nel ve başarı değer
lendirme amirinin 
emrine atanacak.
Burada da "olumsuz" 
olan memurlar ile 
değerlendirmesi 10 
yıl içinde toplam 4 
defa "olumsuz" olan 
memurların görevle 
rine son verilecek. 
Bunlar bir daha 
memur olarak istih
dam edilemeyecek. 
Personel ve başarı 
değerlendirme for
munun şekli, içere
ceği sorular, düzen
leneceği haller, 
düzenleme zamanı, 
itiraz yollarını 
gösteren hususlar 
Devlet Personel 
Başkanlığınca 
hazırlanacak 
genel yönetmelikle 
belirlenecek.
Memurlar, 
kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin 
öngördüğü kılık 
ve kıyafet kurallarına 
uymak zorunda 
olacak.
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Mısihpüsküllü 4?ayla kilo problemine son
Mısır püskülünün bin 
bir derde deva olduğu, 
kurutularak çay 
yapılıp içildiğinde kilo 
problemine son 
verdiği bildirildi.
Mısır püskülünün şifa 
kaynağı olduğunu 
belirten uzmanlar, 
çiçeklenme zamanı 
temmuzdan ağustosa 
kadar süren mısır 
püskülünün, döllenme 
başlamadan önce 
kesilip gölgede kuru
tulduktan sonra çay 
yapıldığını ifade etti. 
Mısır püskülünden 
yapılan çayın bin bir 
derde deva olduğunu 
belirten uzmanlar, fay
dalarını şöyle sıraladı: 
"Güvenilir bir idrar 
sökücü gerektiğinde, 
aynı zamanda etkili ve 
başka hiçbir zararı 
olmayan zayıflatma ve 
bedendeki yağı azalt
ma ilacı olarak kul
lanılan mısır püskülü 
çayı içebilirsiniz. Mısır 
püskülü tam olarak 
kurutulmadan uzun 
süre saklandığında, 
idrar söktürücü özel
liğini yitirir ve dışkı 
lamayı kolaylaştırır. 
Mısır püskülü çayı, 
taş yapıcı idrar yolları 
hastalıklarında, kalp

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ödeminde ve başka 
ödemlerde olduğu 
kadar böbrek iltihabı, 
mesane nezlesi, roma
tizma ve gut 
hastalığında da 
başarıyla kullanılabilir. 
Ayrıca çocukların ve 
yaşlıların yatağa 
işeme hallerinde ve 
böbrek sancılarında 
da yardımcı olur. Tüm 
bu rahatsızlıklarda, 
her 2-3 saatte bir 
yemek kaşığı dolusu 
çay alınmalıdır." 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Adana Şube 
Başkanı Ayhan Barut 
da, son yıllarda mısır 
üretiminde büyük bir 
artış olduğunun altını 
çizerek, "Mısır geçen 
yıl ilk defa ithal 
edilmedi. Biz genel 
olarak mısırın 
danesinden fay
dalanırız, ama pazar 
oluşursa üretici

püskülünden de fay
dalanmak ister. Bunun 
için önce üreticinin 
bilinçlendirilmesi 
gerekir. Ancak mısır 
püskülü döllenme 
zamanı alınırsa dan- 
eye zarar verir. Üretici 
burada seçim yapmak 
zorunda kalır. Mısır 
püskülünün pazarı 
olmadığı için seçimi 
daneden yana kullan
mak zorunda kalır. 
Ancak mısır 
püskülünü üzerinde 
kuruduktan sonra ya 
da döllenmeden sonra 
alırsak üretici mısır
dan iki kere para 
kazanmış olur" dedi. 
Mısırın 1. ve 2. ürün 
şeklinde olduğunu 
hatırlatan Barut, şöyle 
devam etti: 
"Mısır püskülü 1. 
üründe alınırsa daha 
sağlıklı olur, çünkü 2. 
üründe kimyasal mad-

7 YAŞ

deler daha çok kul
lanılıyor. Kimyasallar 
direkt mısırın püskül
lerini etkiliyor.
Püsküller kurutulup 
çay yapıldığı için 
insan sağlığına faydalı 
olalım derken zarar 
verilmesin."
Şeklinde konuştu.

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Ağlayaşına ölürüm

Yaşlanmayı durdurabilir miyiz?
Bilgi çağında 
yaşadığımız ve her 
geçen gün yeni bir 
teknolojinin adını, fır
satlarını duyduğumuz 
ve kullandığımız şu 
günlerde; anti-aging 
sıklıkla duyduğumuz 
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 
tedavileri ile saatin 
geriye alınması 
mümkün değildir, 
hatta bazı anti aging 
tedavileri ile 
vücudumuz zarar 
bile görebilir.
ANTİ-AGİNG 
TEDAVİLERİN 
TEM^L ÖĞELERİ 
NELERDİR?
AntiMkmdanlar: Enerji 
için yemek yeriz, 
vücudumuz bu besin
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, mi 
neraller ve enzim- 
lerdir.Antioksidanları 
n 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 
düzeltiğine ve yaşamı 
uzattiğına 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 
danışmaksınız 
Hormonlar: 
Organlarımızın 
işlemesini sağlayan 
kimyasal maddelerdir. 
Yaşımız ilerledikçe 
bazı hormon 
seviyeleri doğal 
olarak düşer. Bazı 
insanlar, bu hormon 
seviyelerinin 
düşmesinin 
yaşlanmaya neden 
olduğunu düşünür. 
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 
arttırdığım, vücut 
yağlarını yaktığını, 
hafızayı ve bağışıklığı 
güçlendirdiğini, 
kronik hastalıklara 
karşı, koruyucu 
olduğunu söylerler. 
Testosteron : 
Erkeklik 
hormonunun azal
ması , yaşlanma 
şikayetlerine, seksüel 
yetersizliklere, 
kas kaybına ve 
osteoporoza neden 
olur. Kadınlarda ise 
daha az etki yapar. 
Melatonin : Beyinde 
üretilip uykuyu 
düzenler.

Yüce dağlar yol vermez ki geleyim 
Bir gülüşüne, bin defa güldüğüm 
Kışla hasretlikmiş nerden bileyim 
Bir gülüşüne, bin defa güldüğüm

Nevresime seni anlatıp yattım 
Gece, hayalini rüyama kattım 
GÖz yaşlarımı çarşaflara sattım 
Bir gülüşüne, bin defa güldüğüm

İçtimada sesin gelir aklıma
Yeşil, askerinden bi'şey saklama 
Dökme gözyaşı, derde dert ekleme 
Bir gülüşüne, bin defa güldüğüm

Burası Hozat'tır karı erimez 
Baba-ç-çık yok ki sevdalar ekilmez 
Derler ki BAY askerliği bitirmez 
Ağlama, ağlayışına öldüğüm.

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

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

Tel: 0.312 43199 36 Faks: 431 07 36 
web: www.elele.org.tr

http://www.elele.org.tr
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Murat Pasın; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa l.’si ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

Elma, bağırsak 
kanseri riskini 

azaltıyor

Tüketici Hakları 
Derneği Samsun 
Şubesi Başkanı ve 
Halk Sağlığı Uzmanı 
Dr. M. Emin Dinççağ, 
elmanın sanılandan 
çok daha faydalı 
olduğunu belirterek, 
bol bol tüketilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Halk Sağlığı Uzmanı 
Dr. Dinççağ, elmanın 
faydalı bir meyve 
olduğunu ifade 
ederek, her öğün 
tüketilmesi gereken 
meyve olduğunu 
belirtti. İçerisinde 
birçok mineral ve 
vitamin bulunduran 
elmanın şifa kaynağı 
olduğunu kaydeden 
Dr. Dinççağ 
şunları söyledi: 
"Elmada sadece 50 
kalori vardır ve 
içinde bulunan

petkinden dolayı 
doyurucudur. 
Zayıflamak için 
mükemmel bir 
meyvedir. Düşük 
kalorili olduğu için 
şişmanlığı önler. Kan 
şekeri düzeyini ve 
yüksek tansiyonu 
olumlu etkiler. Öğle 
yemeğinden önce 
yenen bir elma, 
bağırsakta bakteri
lerin çoğalıp azal
masını ayarlamada 
rol oynar ve bu 
sayede kabızlığı 
önler. Elmadaki C 
vitamini vücudun 
savunma sistemini 
kuvvetlendirir. 
Bunun sonucu 
olarak soğuk algın
lığı virüsleri vücuda 
giremez. Bağırsak 
kanserine yakalanma 
riskini azaltır.

NÖBETÇİ ECZANE
23 Ağustos 2006Çarşamba 

SERVET ECZANESİ
Yeni Mahalle Yokuşu 

GEMLİK

KÜLTÜR ««>»
TERSANELERİ KÜLTÜR KOLEJİ

İhsaniye (OKS): 249 79 79 • Santaş (OKS): 223 15 15
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

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

MBMİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI: 2526 

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... 
RUZflY'da mutfaklar hayatın keyfi haline geliyor

Evinizin pratik ihtiyaçları için 
doğru çözümler, küçük detaylar için 
farklı öneriler ve mutlak keyfi için 

tek adres: UZAY MUTFAK
MotİERN VE ESTETİk TASARIMI, EN küçük AyRINTISINtİA biİE kEN(IİNİ (jÖSTEREN 

lulİTEİİ MAlzEMESÎ, EİEONOMİk fİyATI VE TAİlSİl AVANTAjİARiyİA, 
EvlER UZAY MANZARASINA llAVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK..
Mustafa KARA

Orhongazi Cad. No: 82 / D Gemlik / BURSU T€L: 514 59 79
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OZ€l AYKENTİLKÖĞRETİM OKULU
.. " V* gelecek Ayken! ile başlar"
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

AYKENT

Ektiyi

1 < nLl - U. İL 8 . I
OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını plânlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir, 
YETİŞTİRDİĞİ s Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz, 
Arocuriı pd- Sürekti 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 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

YILI ÜCRETLERİMİZ
SINIFLAR FİYAT
ANA SINIFI 3.300 YTL
1.SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
5. SINIF
6. SINIF

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

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
24 Ağustos 2006 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
BİR GÜNIM 

DAVCTİVCNİZ HAZIR

Yüzlerce ç«şit hem ucuı, hem kaliteli
Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Celal Bayar Anadolu Lisesi mezunları l>ü yıl da ÖSS yerleştirmelerinde Türkiye’nin gözde üniversitelerine girdiler

OSS Gemlik birincileri ili tercihlerine girmeyi Wı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ziraat Odası
Gemlik’te sonunda bir Ziraat Odası kuruldu. 

‘ Yıllar önce, varlığı ile yokluğu tşilinmeyen 
Gemlik Ziraat Odası’nın işlevi olmayınca kapatıl
mak zorunda kalmıştı.

Odalarla ilgili yasalarda yapılan değişiklikten 
sonra bazı girişimler siyasi yapılanma içerince 
engellendi.

Türkiye’deki tüm odalarda sağ iktidarların izi 
ve damgası vardı.

'Etrafınıza bakın iş dünyasındaki odaların 
yönetimleri hep sağcı görüşteki kişilerin 
elindedir.

Esnaf Odaları'nın büyük çoğunluğu, Ziraat 
Odaları, hatta Kooperatif Birlikleri de aynı 
durumdadır.

Merkez sağa giden oylar, daima bu tür 
kurumların desteğini almıştır.

27 Mayıs ihtilalinden sonra AP daha sonra 
DYP ve ANAP bu kurumların yönetimlerine 
kendi adamlarının seçilmesi için mücadeleler 
vermişlerdir.

Bugün Türkiye’deki Ziraat Odalardaki görün
tü ise DYP damgasını taşır.

AKP’nin üç yıllık iktidarı bu kurumlan ele 
' geçirmeye yetmedi. Ama Fiskobirlik genel kuru
lunda oynanan oyunları Türkiye izledi. Başarılı 
olamayınca fındık üreticisini perişan ettiler.

Fiskobirliği atımlarda devreden çıkararak 
TMO fındık alımı görevini verdiler.

Gemlik'te uzun yıllardır Ziraat Odası’nın 
olmaması bir boşluktu. Çifçilikle uğraşan kesim 
örgütsüz kaldı. Bölgemizde tahıl üretimi yok. 
Ana üretim zeytincilik.

Onu meyvecilik destekliyor.
Ziraat Odası Başkanhğı’na seçilen Adliye 

Köyü Muhtarı Ali Çevik bir ziraatçı ve üretici. Bu 
kurum dileriz üreticiye hayırlı olur.

OSS sınavlarında Eşit 
Ağırlık -2 Gemlik birin
cisi olan Gülşah Alp, 
Galatasaray Üniversite 
si Fransızca İşletme 
Bölümüne, Sayısal-2’de 
birinci olan Tansu 
Gürler ODTÜ Makine 
Mühendisliği bölümünü 
ne, Sözel-2’de birinci 
olan Naz Türe ise 
Boğaziçi Üniversitesi 
Tarih Bölümüne girme 
yi başardılar. Syf 3’de GÜLŞAH ALP TANSU GÜRLER NAZ TÜRE

Ziraat Odası Çiftçi Belgesi 
vermeye başladı

Gemlik Ziraat Odası meclis yönetimi seçim
lerinin ardından geçici yönetim kuruluda 
belirlendi. Odanın bürosunda Çiftçi 
Belgeleri de verilmeye başladı. Sayfa 2’de

İlik nakliyle hayata döndü
Orhangazi’de 2 yıldır kan kanseri tedavisi gören ve 
tedavi giderleri hayırsever vatandaşlar tarafından 
üstlenilen Ece Uslu, Yeditepe Üniversitesinde yapılan 
ilik nakliyle yeniden hayat buldu. Haberi sayfa 8'de

Taksiciler için yasa teklifi
Takşici esnafını saldırılara karşı koru
mak için, otomobillerinin içinde şoför 
mahallini ayıracak bölüm yapılmasında 
ÖTV oranında indirim öngören yasa 
teklifi TBMM Başkanlığı'na verildi. 2’de

Yüzde 41ük zamma tepki
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 
önümüzdeki yılın yüzde 4'lük enflasyon 
hedefinin, memurlar için öngörülen zam 
olması gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 9’da

mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Geçici köy 
korucularının 
maaşları arttı

Ziraat Odası Çiftçi Belgesi
vermeye başladı

Geçici köy korucu
larına 5 Ağustos 
2006 tarih ve 26250 
sayılı Resmi 
Gazete'de yayın
lanan kararla zam 
verildiği bildirildi. 
Geçici köy korucu
larının 410 YTL 
olan maaşları, 
alınan kararla 
98 YTL arttırılarak 
508 YTL'ye çıktı.
1 Temmuz'dan 
itibaren geçerli olan 
zamla geçici 
köy korucuları, 656 
YTL farkla birlikte 
maaşlarını aldı. 
Şırnak Valisi 
Selahattin Aparı, 
alınan zam kararını 
sevindirici bulduk
larını belirterek, 
"Şımak'ta 6 bin 
589 geçici köy koru
cumuz bulunuyor. 
Alınan zam kararını 

Taksiciler için yasa teklifi
Taksici esnafını saldırılara karşı korumak 
için, otomobillerinin içinde şoför mahallini 
ayıracak bölüm yapılmasında ÖTV oranında 
indirim öngören yasa teklifi TBMM 
Başkanlığına verildi.
CHP İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya, 'Özel 
Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik 
öngören yasa teklifini TBMM Başkanhğı'na 
sundu. Teklifin genel gerekçesinde, 
"Geçimini taksicilik yaparak sağlamaya 
çalışan binlerce şoför esnafımız maalesef bu 
mesaileri sırasında hunharca saldırılara 
uğramakta, bu saldırılar sonucunda da bir 
kısmı yaralanmakta, bir kısmı da hayatlarını 
kaybetmektedir. Bu saldırılar karşısında uzun 
zamandır önlem almak için çare arayan şoför 
esnafımız ve meslek odaları sonunda yolcu 
ile şoför alanlarını birbirinden ayıran kabinli 
araçlar kullanmayı uygun bulmuş, ancak bu 
araçların özel araç statüsünde kabul edilme
si nedeniyle aşırı ÖTV (özel Tüketim Vergisi) 
alınması gerektiği için hayata geçirile
memiştir" ifadelerine yer verildi. Kaya, ticari 
taksilerin vergi listesinde yarış arabaları ile 
aynı statüde kabul edilmesi ve bu ölçüde 
ÖTV alınmasının kabul edilebilir bir yanı 
bulunmadığını ifade etti. Yasa teklifi, ÖTV 
kanunundaki bu hükmün ticari taksiler için 
kaldırılmasını öngörüyor.

sevindirici bulduk. 
Doğu ve 
Güneydpğu 
Anadolu böl
gelerinde çalışan 
korucularımız, 
zor şartlar 
altında görev 
yapmaktadır. Vatanın 
bölünmez 
bütünlüğünü 
koruyan asker 
terimizle birlikte 
görev yapan 
korucularımıza 
hayırlı olmasını 
diliyorum.
Korucularımızın 
emekliliği konusun
da da Bakanlığımız 
çalışmalar yapmak
tadır. Ayrıca, çeşitli 
nedenlerle boşalan 
köylerin korucu
larının yerine, yeni 
alım için 
Bakanlığımızdan 
izin istedik" dedi.

Seyfettin SEKERSÖZ
Önceki gün gerçek
leşen Gemlik 
Ziraat Odası meclis 
yönetimi seçimlerinin 
ardından geçici 
yönetim kuruluda 
belirlendi.
Yapılan seçimde 
21 kişiden oluşan 
Meclis üyeleri Ali 
Çelik'i başkanlığa 
getirirken, yönetim 
kurulunu da 
belirlediler.
Kurucular kurulu 
olarak göreve 
başlayan yeni 
yönetim Demirsubaşı 
Mahallesi 1 nolu 
Cadde kat 3'te 
kiraladığı bürosunda 
(foto Sinan yanında) 
ilk olarak Çiftçi 
Belgelerini vermeye 
başladılar.
Yeni seçilen 
yönetim kurulu 
4 ay içinde yeniden 
seçime giderek 
normal yönetimi 
oluşturacak seçim 
yapacaklar.
Adliye Köyü 
Muhtarı Ali Çelik'in 
başkanlığındaki 
yönetim kurulunda 
şu isimler 
bulunuyor.
İbrahim Köse,

Bursa’da tüp patladı 4 kişi yaralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir resturantta 
meydana gelen tüp 
patlamasında ilk 
belirlemelere göre

İdris Kurt, Avni Özer, 
Ersel Oba, Recai 
Bayrak, İsmail Ay. 
Uzun yıllar sonunda „ 
yeniden kurulan 
Ziraat Odası'nın 
kendilerine 
büyük kazanç 
olduğunda birleşen 
çiftçiler ise 
Oda'ya hep 
birlikte sahip 
çıkarak bir daha 
kapanmasına 
müsaade etmeyecek
lerini söylediler.

4 kişi yaralandı. 
Patlama yerine 
çok sayıda ambulans 
gönderilirken 
polis, çevrede 
geniş güvenlik

önlemleri aldı.
Edinilen bilgiye göre, 
BUrsa-lstanbul yolu 
üzerinde Gençosman 
mevkiindeki
Değirmen resturantta

dün saat 15.40 
sıralarında meydana 
gelen tüp patlamasın
da henüz kimliği 
belirlenemeyen 
4 kişi yaralandı.... I

BURSA HAKİMİYET VE 
K€NT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
Her türlü ahm-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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Gece geç saatlere kadar süren doğum günü partisinde gürültü nedeniyle tartışma çıktı

Doğum wıi kutlamasında yaralama
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki gece saat 
01.30 sıralarında 
meydana 
gelen olayda, 
gürültüye tepki 
gösteren 
guruba kurşunla 
cevap verildi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre, Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde bir 
evde gece geç

saatlere kadar süren 
doğum günü 
partisinde “gürültü 
yapılıyor” diye 
başlayan tartışma 
silahların patlamasıy
la sona erdi.
F.D. isimli bir şahsın 
evinde kızının 
doğum günü kutla
masında aşırı gürültü 
çıkarılnca rahatsız 
olan yanda oturan 
bekar evindeki 5-6 
kişilik gurubun

ıı

OSS birincileri ilk tercihlerine
girmeyi başardılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

18 Haziran 2006 
tarihinde yapılan 
ÖSS'de başarı 
göstererek Sözel, 
Sayısal ve Eşit 
Ağırlık'ta ilçe birincisi 
olan öğrenciler ilk 
tercihlerine girmeye 
hak kazandılar. 
Dün açıklanan 
yerleştirme 
sonuçlarına göre, 
eşit ağırhk-2 dalında 
birinci olan Gemlik 
Lisesi mezunu 
Gülşah Alp, ilk 
tercihi olan 
Galatasaray 
Üniversitesi 
Fransızca İşletme 
Bölümü'ne girmeye 
başardı.
Sayısal-2 dalında 
birinci olan Celal

GÜLŞAH ALP
Bayar Anadolu 
Lisesi mezunu 
Tansu Gürler’in ilk 
tercihi olan ODTÜ 
Makine Mühendisliği 
bölümünü kazandı. 
Sözel-2 dalında 
birinci olan Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
mezunu Naz Türe ilk 
tercihi olan Boğaziçi 
Üniversitesi Tarih

BURSA HAKİMİYET V€ 
K€NT GAZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve R6KLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve M 

reklamlarınız için bizi arayın ™ 

F.D.'yi uyardıkları,* 
çıkan tartışma 
sonucunda ise F.D. 
üzerinde bulunan 
tabanca ile şahıslan 
korkutmak amacıyla 
bir el ateş ettiği 
öğrenildi.
Tabancadan çıkan 
merminin bekar 
evinin pencere 
camını delerek 
içerde oturan 
N.Y.'nin başına 
isabet ederek

TANSU GÜRLER 
bölümünü kazanarak 
çalışmalarının 
karşılığını aldılar. 
Öte yandan Gemlik'in 
başarılı okullarından 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi bu yıl üniver
siteye yerleştirmede 
yüzde 82.29 başarı 
elde ederken, 121 
mezun veren okulda 
yapılan 96 tercihten

yaralanmasına 
neden oldu. 
Olay yerine gelen 
polis ekiplerinin 
yaptığı araştırmada 
15 adet 7.65 mm, 
Çapında fişek ile 
mermi kutusunun 
içerisinde 9 adet 
7.65 mm. çapında 
mermi bulunarak 
muhafaza altına 
alınırken, olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdüğü öğrenildi.

NAZ TÜRE
79'u çeşitli üniver
sitelere girmeye hak 
kalandılar.
25 öğrencinin ise 
ÖSS'de aldığı puan
ların çeşitli üniver
sitelere girmeye yet
tiği halde istedikleri 
bölümü veya okulu 
tutturamadıkları için 
tercih yapmadıkları 
öğrenildi.

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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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Doğunun kalkınması...
Türkiye’de tarih boyunca ta OsmanlIdan 

beri reform hareketleri, Batı’laşma (onlara 
benzeme), bilim ve fennin alınması hep 
yukarıdan aşağıya doğru olmuştur.

Bu da halk tarafından baştakilerin 
(seçkinlerin) halk? baskısı olarak yorumlan
mıştır. Halk (avam) Batılaşmak istememiş, 
bunun içinde kışkırtmalarla zaman zaman 
baş kaldırmış, isyan etmiş.

Öyle ki matbaa bile batıdan, yıllar sonra 
Osmanh zamanında getirilmiş, dini kitaplar 
makine ile basılacak diye-matbaa tahrip 
edilmiş, din kesimi, halk her şeyi okuyarak 
kolayca anlayacak, hurafeler yoluyla elde 
ettikleri paralar elden gidecek diye kıyamet 
koparmışlardır.

Büyük Atatürk’ün getirdiği reformlar da 
bu kesimi rahatsız etmiş, yer yer (Menemen 
-şeyh Sait) isyanlarla bu reformların halka 
mal edilmesini önlemeye çalışmışlardır...

Son senelerde de Doğu gelişmemesin 
pay kapmaya, bunu ileri sürerek oy avcılığı, 
hatta ikilik çıkarmaya, vatanı bölmeye 
kalkanlar var..

Bunlara göre geri kalmışlık yoktur, geri 
bırakılmıştık vardır.

Doğunun çoğrafi durumunu düşün
meden, uçsuz bucaksız geçit vermeyen 
dağlar, düzensiz akan nehirler, uzun süren 
kış ve kar, yaşama şartlarını zorlamış, halkı 
küçük gruplar halinde korunaklı yerlerde 
yaşamaya mecbur etmiştir...

Avrupa’nın coğrafi rahatlığı Türkiye’de 
yoktu.

Eski/yıllarda ticaret kervanlarla yapılıyor
du..

Doğuda ki feodal yapının da ticareti ve 
gelişmeyi engellediği, bu bölgelere 
Osmanhmn otoritesini, geçiremediğini, 
mecburen feodal yapı (Aşiret ağaları) ile 
uzlaştığını Osmanlı tarihini yazan yabancı 
yazarlar da açıklıyorlar..

Bu dağlardan, yol imkanı olmayan yerler
den kervanlar geçmek istemiyordu.

Taşıma çok pahalı oluyor, ayrıca göçebe 
baskınları ile zararlı oluyorlar, bunlarda 
taşımacılığı Batı tarafına kaydırıyorlardı.. 
Sebepler; bir çok sebep arasında Batının 
Avrupa’ya daha yakın oluşu, Aşiretler, feo
dalite aşıldığı için, ticari kültürde 
gelişmiştir..

Tren yollarının öncelikle batı bölgelerimiz 
de kurulmasının sebebi de aynıdır.

Hatları döşeyecek firmalar kapasite ve 
para hesabı yapmışlardır.

Genç Cumhuriyetin sıkışık durumuna 
rağmen Doğu illerine demiryolları yapmak 
için yaptığı mücadele aslında şükranla anıl- 
malıdır..

Türkiye şimdi batısının sağladığı 
ekonomik birikimlerle, GAP gibi büyük pro
jelerle, imkanlarıyla ayırım yapmadan 
Doğu’yu da kalkındırmaya çalışıyor.

İlk defa AKP iktidarı döneminde İslam
cılar (avam), Laikler (seçkinler) üzerinde batı 
ile bütünleşme baskısı kurmaktadır.

Bu da aslında laikleri açmaza sokmuş
tur..

Ama demokrasinin fazileti de budur...

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Özel Aykent 
Iköâretim Okulu

2 bin 443 okul birincisi açıkta kaldı

kursları
sona erdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

ÖSS ve YDS yer
leştirme sonuçlarına 
göre tercih yapan 7 
bin 397 okul birin
cisinden 2 bin 443'ü 
açıkta kaldı. 
Açıkta kalan okul 
birincisi sayısı, 
geçenyıla göre yüzde 
28.6 oranında arttı. 
ÖSS ve YDS yer
leştirme sonuçlarına 
göre, 4 bin 449'u kız, 
2 bin 948'i erkek 
toplam 7 bin 397 
okul birincisi tercihte 
bulundu. Bu adaylar
dan 3 bin 622'si 
lisans programlarına 
yerleşmeye hak 
kazandı.
Okul birincilerinden 
1076'sı sınavsız 
geçiş ile 34'ü de 
OSS sonucuna göre 
ön lisans program
larına yerleşirken, 
222 aday da 
Açıköğretim

Fakültesi'ne girdi. 
Böylece, tercih yapan 
okul birincilerinden 
2443’ü açıkta 
kaldı. ÖSS'nih 
geçen yılki verilerine 
göre, 7 bin 304 
okul birincisinden 
1900'ü bir programa 
yerleşememişti.
Yerleştirme 
sonuçlarına göre, 
sınava daha 
önce giren ancak

kazanamayıp 
yeniden 
giren adaylar 
diğerlerine göre 
daha başarılı oldu. 
Tercih yapan kız 
adaylardan 255 bin 
425'i, erkek adaylar
dan 335 bin 84'ü 
üniversitelerin 
lisans ve ön lisans 
programlarında 
okuyacak.

»
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı ve 

İlçe Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi
______ _ kaybettim. Hükümsüzdür. İsmail KABAKÇI

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu'nun 
yaz dönemi yüzme 
kursları sona erdi. 
İkinci dönem 
yüzme kurslarına 
katılan 30 
öğrenci katılım 
belgelerini aldı. 
Tibel Otel yüzme 
havuzunda 
süren kurslarda 
öğretmenler 
Önder Cem Öğmen 
ile Ceren Kaynar 
öğrencilere yüzme 
tekniklerini öğrettiler., 
Birinci dönem

yüzme kurslarına 
38 öğrencinin 
katılmasıyla toplam 
68 öğrenci ite iki 
dönem yüzme 
kursu tamamlayan 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
çocuklarının 
yüzme öğrenmesini 
isteyen ailelerin 
tercihi oluyor. 
Dün Tibel Otel 
havuzunda 
öğretmenlerinden 
katılım belgelerini 
alan küçüklerin 
yüzmeye ilk 
adımı atmanın 
mutluluğu

gözlerinden 
okunuyordu. 
Bilinçli şekilde 
verilen yüzme 
derslerinde 
öğrenciler önce 
suda ayak çırp
malarını öğrendiler. 
Daha sonra yardım 
malzemeleriyle 
suyun üstünde 
durmayı Öğrenen 
Öğrenciler 
kursun ilerleyen 
günlerinde ise 
kulaç atmayı dâ 
öğrenerek 
yüzmeye ilk adımı 
atmış oldular.

‘Gemlik M internette tfVffl.gemlikkorfezgazetesi.coın

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 m* 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 lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D;4 Sadık Fatma Apt 3+1 ■ 110 m2 asansörlü «kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan, 

önünde 115 m2Bahçeli 
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
Yalova'da Termal Barajı’nın , 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa
Ternial Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa

Umurbey’de 12 dönüm arafei 'ı 
ve Azot kavşağına 400 rn2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

MâcidoöZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
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KÖRFEZ FEN1E HAZIRLANDILAR
1 GÜLŞAH ALP GALATASARAY Ü. İŞLETME 36 GÖZDE OKUMUŞ SAKARYA Ü. SOSYAL BİL. ÖĞRT.

2 ÖZLEM DOĞAN GALATASARAY Ü. İŞLETME 37 GÜLŞEN GÜNDÜZ DOĞU AKDENİZ Ü. HUKUK

3 DAMLA ÇULHAOĞLU YEDİTEPEÜ. HUKUK (BURSLU) 38 HATİCE GÜNERİ ANKARA Ü. ÇALŞ. EK. VE END. İLŞ.

4 ELİF BONCUK HACETTEPE Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 39 HAYDAR HAYIRLI 18 MART Ü. TARİH

5 MÜNİSE EREKLİ BOĞAZİÇİ Ü. TURİZM İŞL. 40 HÜSEYİN AYDIN ANADOLU Ü. İŞLETME

6 HÜSEYİN DEĞİRMENCİ İTÜ MAKİNE MÜH. 41 İBRAHİM ÇOLAK KTÜ BİLGİSAYAR MÜH.

7 AHMET AYÇİÇEK KOCAELİ Ü. JEOLOJİ MÜH. 42 İLKNUR BAYER ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

8 AHMET ÇAVDAR 18 MART Ü. OTOMOTİV 43 IŞIL TONYALI MARMARA Ü. İKTİSAT

9 AHMET HAKAN YAVUZ ANADOLU Ü. KAMU YÖN. 44 M.FARUK ÖNDER YILDIZ TEKNİK ELEKTRİK MÜH.

10 ALİ AYDIN SAKARYA Ü. OTOMOTİV ÖĞRT. 45 M.ZEKİ GÜRER ANADOLU Ü. MALİYE

11 ALİ SOYDAŞ BALIKESİR Ü. MAKİNE MÜH. 46 MEHMET BARANSEL ULUDAĞ Ü. ZİRAAT MÜH.

12 ALİ YILMAZER SAKARYA Ü. METALÜRJİ VE MAL MÜH. 47 MEHMET ÇELİK DUMLUPINAR Ü. MALİYE

13 ALPER SABIR ULUDAĞ Ü. İŞLETME 48 MURAT EREN ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

14 AYÇA KÖMÜRCÜ ANADOLU Ü. KAMU YÖN. 49 MURAT YILDIZ YILDIZ TEKNİK ENDÜSTRİ MÜHN.

15 AYŞE BAŞPINAR OSMANGAZİ Ü. KİMYA MÜH. 50 MÜRSEL SERİN BİLİM Ü. TIP

16 AYŞE DURAN GAZİ Ü. FELSEFE GRUBU ÖĞRT. 51 MÜRŞİDE ERGÜN KARA ELMAS Ü. TURİZM VE OTEL İŞ

17 BERKAY KARABULUT KOCATEPE Ü. ULUSLAR ARASI TİC.VEFİNS. 52 NAİM SEYMEN BALIKESİR Ü. İKTİSAT

18 BİLGE KARADEMİR DUMLUPINAR Ü. EBELİK 53 NEJLAGÜL ZENGÜL EGE Ü. REH.VE PSİKOLOJİK DANIŞ.

19 BİRKAN ESENTÜRK BALIKESİR Ü. MAKİNE MÜH. 54 NESLİHAN KILIÇ OSMANGAZİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH.

20 BÜŞRA MERVE BAL KARA ELMAS Ü. BÜRO YÖN. VE SEK. 55 NEZİH BAYRAK 9 EYLÜL Ü. İKTİSAT

21 CENGİZHAN ÜNVER ANADOLU Ü. TURİZM VE OTEL İŞ 56 NİYAZİ ERDEMİR ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

22 CEREN ERBAKAN ANADOLU Ü. MALİYE ■57 ONURCAN ASLAN BALIKESİR Ü. MAKİNE MÜH.

23 CEREN GÖNÜLTAŞ BEYKENT Ü. ULUSLAR ARASI LOJ. 58 ORHAN SİNAN ÖNCÜL ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

24 CEYHUN DAĞDELEN 18 MART Ü. ULULARARASIİLŞ. 59 OZAN GÜLENÇ MUĞLA Ü. TURİZM VE OTEL İŞ

25 ÇAĞATAY ZADEOĞLU KOCAELİ Ü. MAKİNE MÜH. 60 ÖZLEM KAYMAZ PAMUKKALE Ü. GIDA MÜH.

26 ÇAĞRI ZENGÜL BALIKESİR Ü. SOSYAL BİL. ÖĞRT. 61 PINAR TURAN TRAKYA Ü. GÜMRÜK İŞLETME

27 DERYA KANMAZ ANADOLU Ü. MUHASEBE 62 SELİN BARAN MERSİN Ü. İŞLETME

28 DERYA TÜKEK ODTÜ SOSYOLOJİ 63 SEMRA BAYER 9 EYLÜLÜ. SOSYAL BİL. ÖĞRT.

29 EBRU AYAN ULUDAĞ Ü. ULUSLARARASI İLİŞ. 64 SİMGE ENGİN ULUDAĞ Ü. TURİZM VE OTEL İŞ

30 EMİNE BELİÇ KOCAELİ Ü. GAZETECİLİK 65 SİMGE ŞAHİN . ULUDAĞ Ü. EKONOMETRİ >

31 EMRE ÇOLAK SAKARYA Ü. MAKİNE MÜH. 66 ŞİRVAN ÖNEN MUĞLA Ü. TURİZM VE OTEL İŞ

32 EREN AKAÇ ANADOLU Ü. KAMU YÖN. 67 TUÇEAPAK OSMANGAZİ Ü. İŞLETME

33 er'kan GÜNDOĞDU 18 MART Ü. İŞLETME 68 UMUT AVDAN RİZE Ü. İŞLETME

34 EYÜP CAN ÇATAL ANADOLU Ü. İŞLETME 69 VOLKAN DEMİR ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

35 GAMZE GÜLERSÖNMEZ EGE Ü.” KONAKLAMA İŞ.

HEDEFLERİNE ULAKTILAR
HAFTA İÇİ ÖSS’YE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR.

ÖZEL GEMLİK
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ

Eski Pazar Cad. A. Semiz İş Merkezi No : 6/2 GEMLİK 
Tel : 514 66 OO - 514 75 57 - 514 32 84
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MHP'den Mimarlar Odasfna ğı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı yayınladığı 
yazılı basın bildirisi 
ile GEMPORT'un 
ruhsatsız yaptığı ileri 
sürülen hafriyat 
çalışmasını araştır
ması için Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliğine 
çağrıda bulundu. 
GEMPORT'un 
12 Temmuz 2006 
günü Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un da 
katıldığı Kara 
Platformu konteynır 
Alanı hafriyat çalış
ması ve istinat duvarı 
temel atma törenin
den bu yana faaliyet
lerin kaçak olarak 
sürdürüldüğünü 
belirten MHP 
yönetimi bu 
güne kadar 
herhangi bir 
ruhsat işleminin 
alınmadığına 
dikkat çektiler.
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu,

tarafından yapılan 
yazılı basın açıkla
masında Mimarlar 
Odası'na 
gönderdikleri çağrı 
yazısından örnekler 
vererek şöyle dedi; 
"Sadece istinat 
duvarı için verdikleri 
dosya Gemlik 
Belediyesi Fen 
İşlerinde beklemekte
dir. Hafriyat ve 
yapı faaliyetleri ise 
basın yoluyla duyu
rulmasına adğmen 
3194 sayılı İmar 
Kanunun 32'nci 
maddesinin hilafına 
devam etmektedir. 
Böylesi bir durumu, 

Mimarlar Odası 
olarak yapacağınız 
çalışmalarla 
s izler de olayın 
vahametini 
daha detaylı ve 
geniş olarak 
görebileceksiniz. 
Yapılan hukuksuzluk 
karşısında önemli 
bir sivil toplum 
kuruluşu olarak 
sîzlerinde gerekli 

araştırmaları yaptık
tan sonra elde ede
ceğiniz bilgilerle, 
hem toplumu 
bilgilendirmenizi, 
hem de hukuksal 
mücadeleyi verme 
nizi bekliyoruz"

Denizli Valisi Gazi 
Şimşek, Denizli'de 
23 Ağustos - 4 Eylül 
tarihlerinde devlet 
ormanlarına giriş- 
çıkışların yasak
landığım bildirdi; 
Şimşek, yaptığı yazılı 
açıklamada, hava 
sıcaklıklarının 40 
derecenin üzerine 
çıkmasıyla nisbi 
nemin yüzde 20'nih 
altına indiğini, bun
dan dolayı da İzmir, 
Aydın, Muğla ve

Antalya'da büyük 
orman yangınlarının 
başladığını belirtti. 
Denizli Orman Bölge 
Müdürlüğüne ait 
1 helikopter, 
2 dozer ve 10 yangın 
söndürme ekibi 
ile arazözlerin, 
Muğla'daki orman 
yangınlarına gönde 
rildiğini kaydeden 
Şimşek, şöyle dedi: 
"Hava sıcaklıklarının 
10 gün boyunca risk 
seviyesinin üzerinde 

seyredeceği anlaşıl
maktadır. Bundan 
dolayı Denizli’de
23 Ağustos - 4 Eylül 
târihlerinde Devlet 
Ormanlarına giriş- 
çıkışlar yasaklan
mıştır. Jandarma 
karakolları ve orman 
teşkilat ekipleri, 
yasaklanan bölge 
lerde devriye görevi 
yaparak, yangın 
çıkmaması için 
etkin mücadele 
edeceklerdir."

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

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

Her fırsatta getirdiği 
ünlüler ile adından 
sıkça söz ettiren ve 
geçtiğimiz hafta

Popştar Firdevs'i 
sevenleriyle 
buluşturan Çamlık 
Aile Gazinosu 
bu haftada Alihan'ı 
Kumla'h hayranlarıyla 

buluşturdu. 
Bir dönem 
kasetinin satmadığını 
belirtip intihara 
teşebbüs eden ve 
magazin gündemine 

bomba gibi düşen 
şarkıcı Alihan, Büyük 
Kumla Çamlık Aile 
Gazinosu'nda 
geçtiğimiz akşam 
sahne aldı.

Yaklaşık 3 saat 
boyunca sahnede 
kalan genç 
sanatçı, repertuarında 
özellikle 
arabesk türünde

parçalarıyla 
alkış topladı.
Alihan Kumla'da 
yine sahne almak 
istediğini belirtti.

Başkan Şahin’den sanata destek

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, ‘Her 
yerde Tiyatro’ Projesi 
kapsamında ilçe ve 
beldelerdeki vatan
daşları tiyatro ile 
tanıştıran Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncu^ 
larını ziyaret etti. 
Başkan Şahin, 
Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncu
larını ziyaretinde, 
göreve geldikleri 
günden bu yana 
klasik belediyecilik 
anlayışının dışında 
her türlü alanda 
hizmetlerini 
sürdürdüklerini 

belirterek, 
“Kentin bir ucundan 
bir ucuna her yerde 
yatırımlarımız sürü 
yor. Sosyal ve kültür - 
sanat projelerimizi 
gerçekleştirdiğimiz bu 
yatırımlar kadar 
önemsiyoruz” dedi. ■ 
Sanat ve meslek 
edindirme kursları, 
kırtasiye ve erzak 
yardımı, burs, aşevi, 
barınma evi, gençlik 
kampı .gibi birçok 
sosyal projelerle 
halkın bu yöndeki • 
ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını , 
ifade eden Şahin, 
kültürel ve sanat 
etkinliklerde de ulusal 
alanda ses getiren 

çalışmalara imza 
attıklarını belirtti.; 
Büyükşehir 
Belediyesi ilklere 
imza atmaya 
devam ediyor 
Türkiye’de ilk 
tiyatronun OsmanlI 
Dönemi’nde Bursa’da 
kurulmasına rağmen 
kentin bu yöndeki 
talebini karşılayacak 
bir Şehir Tiyatroşiı 
nun bir yıl öncesine 
kadar bulunmadığına 
dikkat çeken Şahin, 
birçok konuda olduğu 
gibi bu eksikliğinde 
kendi dönemlerinde 
giderilmiş olmasının 
mutluluğunu yaşadık* 
larını söyledi. Gezici 
Tiyatro Projesi’ni

Bursa’da tiyatro İle 
tanışmayan hiçbir 
kimsenin kalmaması 
ve gelecek nesillerin 
tiyatro kültüründen 
mahrum olmaması 
amacıyla başlattık
larını ifade eden 
Başkan Şahin, 
“HemşerilerimiZi 
tiyatro ile tahıştırmak, 
çevre yerleşimler ile 
ana kent arâsıhda 
kültürel bağı güçlen 
dirrhek amacıyla “Her 
Yerde Tiyatro” adlı 
yeni bir projeyi 
başlattık. Gördüğü ilgi 
ne kadar isabetli bir 
proje başlattığımızı 
gösteriyor” dedi. 
Gezici Tiyatro ile 
Şehir Tiyatrosu oyun

cularının.ilçe ilçe, 
belde belde gezerek, 
halkı tiyatro ile 
tanıştırdığını anlatan 
Şahin, “Gezici 
Tiyatro’nun başarısın
dan dolayi birçok' 
vatandaşımız teşek 
kürlerini bildiriyor. 
Bende tiyatrocu 
arkadaşlarımıza hem 
moral vermek, hem de 
böyle ulvi bir görevi 
ifa ettiklerinden dolayı 
kendilerine teşekkür 
etmek için kendilerini 
ziyaret ediyorum” 
diye konuştu.
Tiyatroculardan 
Şahin’e teşekkür 
Şehir Tiyatrosu 
Bölüm Başkanı 
Ertan Akman da,

Başkan Şahin’e 
gittikleri yerlerde 
karşılaştıkları ilginç 
anıları anlatırken, 
“Gittiğimiz yerlerde 
en az 1000 kişilik 
toplulukla karşılandık. 
Seyredenlerin büyük 
çoğunluğunun hayat
larında ilk kez tiyatro 
seyredenlerden oluş
ması başkanımızın ne 
kadar önemli bir pro
jeyi başlattığını gös
teriyor. Kendisine 
hem sanata, hem 
sanatçıya hem de 
halkın kültür ve 
sanatına gösterdiği 
ilgi ve destekten 
dolayı teşekkürü bir 
borç biliyorum” dedi.



I
24 Ağustos,2006 Perşembe Sayfa 8

İlik nakliyle hayata döndü
Bursa'nın Orhangazi İlçes i'nde 2 yıldır kan 
kanseri tedavisi gören ve tedavi giderleri 

hayırsever vatandaşlar tarafından üstlenilen 
Ece Uslu, Yetitepe Üniverşitesi'nde 

yapılan ilik nakliyle yeniden hayat buldu.
Liseden mezun 
olduktan sonra 
üniversite hazırlıkları
na başladığı sırada 
kan kanserine 
yakalanan 20 yaşın
daki Ece Uslu, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde 75 
gün boyunca tedavi 
gördü. Taburcu 
edildikten 2 gün 
sonra yeniden rahat- 
sızlananınca tekrar 
fakülteye giden 
Ece'ye doktorları 
hastalığının kendini 
yenilediğini söyledi. 
Tedavilere cevap ver
meyen Ece'nin acilen 
ilik nakli yaptırması 
gerektiği söylendi. 
Son tedavisinde 
yoğun bakıma alınan 
ve acilen ilik nakli 
gereken Ece Uslu'ya

İstanbul Yeditepe 
Üniverşitesi'nde 
ablasından alınan ilik 
nakledildi. Başarılı 
geçen ameliyat son
rası yeniden hayat 
bulan genç kız, 
10 gün sonra tedavi 
gördüğü hastaneden 
taburcu oldu. 
Tedavisi için gerekli 
olan paranın yardım 
kampanyasına rağ
men toplanamaya
cağını düşündüğünü 
söyleyen Ece Uslu, 
akıl almaz bir 
duyarlılıkla karşılaş 
tığını söyleyerek, 
"Sadece Orhangazi 
ve Türkiye'de değil 
yurtdışından da 
destek aldım. Bu 
insanlara hayat bor
cum var. Yardım eden 
etmeyen herkese

teşekkür ediyorum. İstanbul'daki
Onlar sayesinde 
yaşıyorum" dedi. 
Taburcu olan 
genç kızın bir süre 
daha doktor 
kontrolünde bulun
ması gerektiği için

yakınlarının 
yanında kalacağı,, 
tedavisinin
tamamlanmasının 
ardından
Orhangazi'ye 
döneceği bildirildi.

“Vücudunda 
500 sigara 

söndürülmüş”

Antalya'da kapatıldığı 
evde işkenceye maruz 
kalan 24 yaşındaki 
M. S'nin tedavisine, 
Antalya Devlet 
Hastanesi'nde 
devam ediliyor.
Genel Cerrahi uzmanı 
Dr. Musa Akşit, genç 
kızın üzerinde en az 
500 sigaranın 
söndürüldüğünü ve 
tedavinin uzun 
süreceğini açıkladı. 
Antalya Devlet 
Hastanesi yoğun 
bakımında tedavi altı
na alınan genç kızın, 
hastaneye getirilirken 
şuurunun kapalı 
olduğunu belirten D.r. 
Akşit, hastanın ayak 
ve el tırnakları çek
ildiği ve darp edildiği 
için el ve ayaklarını 

kullanamaz durumda 
olduğunu belirtti. 
Genç kızın vücudun
daki kan oranının 
azaldığını ve 
direncinin düştüğünü 
söyleyen Dr. Musa 
Akşit, "Hastanın, 
her 2 ayak tırnakları, 
sol el baş parmak 
tırnağı sökülmüş 
durumda.
Vücudunda en az 500 
sigara yanığı mevcut. 
Vücudunun birçok 
noktasında darp 
nedeniyle oluşan mor
luklar ve kırıklar var. 
Şiddetli darbeye bağlı 
yaralar oluşmuş. 
Ayak ve ellerde 
kırıklar tespit edildi. 
1.5 gündür yoğun 
bakımda tedavisine 
devam ediliyor" dedi.

444 2 288

taksit
Peşin tâ A vade 
fiyatına I v veya farklı

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Ağustos sonuna kadar
1 €uro = 1.80 YTl olarak sabitledikl

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

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Şampiyon 100 milyon avro kazanacak I

« UEFA Şampiyonlar 
Ligi'nin ana spon
soru MasterCard'ın 
yaptığı araştırmaya 
göre, ligin galibinin 
yaklaşık 100 milyon 
avroluk kazanç 
sağlayacağı bildirildi. 
MasterCard, 
Şampiyonlar Ligi'nin 
ekonomik boyutunu 
araştırmak amacıyla 
KRC adlı şirkete, 
Avrupa'nın önde 
gelen 12 spor ve 
ekonomi uzmanının 
görüşlerinin 
alındığı bir araştırma 
yaptırdı.
Araştırmaya 
ilişkin MasterCard 
Türkiye'den yapılan 
açıklamada, 
uzmanların, 
Avrupa'nın önde

Yüzde 4’lük zamma tepki

V

Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
önümüzdeki yılın 
yüzde 4'lük 
enflasyon hedefinin, 
memurlar için 
öngörülen zam 
olması gerektiğini 
söyledi.
Toplu görüşmelerde 
3. turu geride bırak
tıklarını belirterek, 
en önemli gündem 
maddesinin, 2007 yılı 
için çalışanlara ne 
kadar zam yapılacağı 
olduğunu belirten 
Bakan Şahin şöyle 
konuştu: "2006 için 
yüzde 5 enflasyon 
öngörüyorduk, yüzde 
2.5, 2.5'luk yüzdelik 
artışı, biraz önce 
'yıllık öngörülen 
enflasyon hedefine 
göre yüzdelik artışı 
memurlara hakaret 
sayıyorum' diyen 
sevgili dostum 
Bircan Bey’e hatır
latıyorum. Geçtiğimiz 
yıl yüzde 5'in altına 
imza atarken, 
memurlara hakaret 
sayılmıyordu da 
önümüzdeki yılın 
yüzde 4 enflas 
yonunu önerirken bu 
niye hakaret sayıl
sın?" onfederasyon- 
k,r,n on düşük 
memur maaşının 
1022, 1050, 1475 YTL 
olmasını istediğini 
belirten Şahin, "Bu 
memur maaşlarına 
en az yüzde 60 zam 
yapılması demektir. 
Bunu kamuoyunun 

gelen kulüplerinin 
transferler ve 
diğer ücretler için 
yaptıklar! harca
maların altında 
kalmakla birlikte, 
şampiyon olan 
kulübün sponsorluk, 
TV geliri, kasa 
hasılatı ve oyuncu 
değerindeki artışla 
100 milyon avroluk 
bir kazanç 
sağlayacağını, 
en fazla getiri

takdirine bırakıyo
rum. 2007 bütçesi 
189 katrilyon TL ola
cak, bütçeden kamu 
çalışanlarının maaşı 
için 29.5 pay ayrıla
cak. 2006'da bütçe
den kamu çalışan
larına ayırdığımız 
oran, yüzde 26 iken 
gelecek yıl bu yüzde 
29.5'a çıkıyor. Yüzde 
60 zam verirseniz, 
bütçenin yarısından 
fazlasını memur 
maaşları için vermiş 
olursunuz. O zaman 
Türkiye'nin diğer 
ihtiyaçlarını nereden 
sağlayacaksınız. 
Düşük maaş 
alan memurların 
maaşlarını ne kadar 
yükseltebiliriz, 
2007 yılı bütçesinde 
memurlar için ayrılan 
payı nasıl formüle 
edersek düşük maaş 
alan memurlarımızın 
maaşlarını nasıl 
yükseltebiliriz 
bunu toplu görüşme 
masasında 
konuşabiliriz." 
Gelecek yıl enflas 
yon hedefinin 
yüzde 4 olduğunu, 

kaleminin ise 
sponsorluktan 
olacağını düşündük
leri kaydedildi.
Açıklamada, 
kazanan takımın ülke 
ekonomisinde de 
ciddi bir canlanma 
bekleyen uzmanların, 
lig galibinin ülkesine 
yaklaşık 35 
milyon avroluk bir 
getirisinin olacağını 
tahmin ettikleri 
aktarıldı.

A f

dolayısıyla memur 
maaşlarına yapılacak 
artışta da bu rakamın 
göz önüne alı
nacağını belirten 
Şahin, ancak, imkan
lar zorlanarak bunun 
ne kadar üstüne 
çıkılabileceğinin, 
pazartesi günü 
yapılacak Bakanlar 
Kurulu toplantısında 
görüşüleceğini 
bildirdi.
"DAĞ FARE 
DOĞURDU" 
KESK Genel 
Başkanı İsmail Hakkı 
Tombul, hükümetin 
gelecek yıl için yap
tığı zam önerisini 
"dağ fare doğurdu" 
şeklinde değer
lendirerek; "Yüzde 
4'lük teklifi değer
lendirmeye bile ge 
rek görmüyoruz" 
dedi. Tombul, soru
nun sadece zam 
olmadığını, toplu 
sözleşme ve grev 
hakkı olmadan 
kâmu çalışanlarının 
sorunlarının 
giderilemeyeceğinin 
bir kez daha 
görüldüğünü söyledi.

Piyasalarda yaprak kıpırdamıyor
İMKB, git-gel yaptığı 
günde seviyesine 
yakın kapandı. 
Kararsız ve sıkışık 
bir gün geçiren . 
endeks, 9 puanlık 
kayıpla (yüzde 0.02) 
37122 değerinden 
kapandı. Döviz ve 
faiz dün öğleden 
sonra sakin 
seyre döndü.
Serbest piyasada 
dolar 1.4580 YTL'den, 
euro ise 1.8680 
YTL'den satılıyor.
Bankalararası 
piyasada dolar 
1.4530-1.4630 YTL • 
aralığında işlem 
görüyor. Uluslararası 
piyasada euro/dolar 
paritesi 1.28'in 
üzerinde, faiz ise 
yüzde 19.20 
seviyelerinde sakin 
seyrediyor.
İMKB, satış eğili
minde başladığı 
günde dar bir bantta 
gitti geldi. 37000- 
37300 bandına 
sıkışan endeks, ikinci 
yarıda yerinde saydı. 
Birinci seansta, 
36881 puan 
seviyesine yaşanan 
gevşeme sonrasında 
alımlarla karşılaşan 
ve günün en yüksek 
seviyesi olan 
37310 puan seviyesi
ni gören İMKB 
100 Endeksi, 
seansı7 puanlık 
artışla 37138'den 
tamamladı.
Daralan işlem hacmi 
ve yatay seyirli gün 
sonunda 9.00 puan 
(yüzde 0.02) değer 
kaybeden endeks,

KAYIP Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ramazan AKSOY

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Mahallesi 

Kumtur Sitesi’nde
5. Kat 110 m2 2+1

Sahibinden Satılık Daire

GSM: 0.538 204 51 61

t

" *.a^!

37121.81 seviyesin
den kapanırken 
gerçekleşen işlem 
hacmi yaklaşık 624.5 
milyon YTL oldu. 
Öte yandan, 
önümüzdeki hafta 
yapılacak
ECB toplantısı, 
Bernanke'nin bu 
cuma yapacağı açık
lamalar, Merkez 
Bankası PPK karar
ları ile Lübnan'a 
asker gönderilmesi 
konusundaki tartış
malar piyasalar 
tarafından takip 
edilen kısa vadeli 
gündem maddelerini 
oluşturuyor.
Bir aracı kurum 
yetkilisinin piyasaya 
ilişkin değerlendir 
meleri şöyle oldu: 
"İçinde bulunduğu
muz hafta içerisinde 
gerçekleştirilecek 
olan TCMB Para 
Politikası Kurulu 
Toplantısı sonrasına 
ilişkin oluşan tahmin
ler yüksek ihtimalle 
bir faiz artırım bek
lentisi ortaya 
koyarken haftanın bu 
önemli gündemi 
öncesi Hisse 
Senetleri Piyasası'n 
da yurtdışı

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE

Sayfa 9

piyasaların etkisinde 
yatay ve hacimsiz 
seanslar izlenmeye 
devam ediliyor. 
Bununla beraber 
FED'den gelen 
faiz politikasına 
yönelik iki farklı 
yorum piyasalarda 
temkinin artmasına 
neden olurken 
Bileşik Endeks gün 
içerisinde 36,880 
puan seviyesine 
kadar gevşerken 
işlem günü 
37,122 puan 
seviyesinden 
tamamlandı.
İran'ın nükleer 
faaliyetleri ile ilgili 
olarak BM'e resmi 
cevabını iletmesinin 
ardından cevabın 
detayları beklenirken 
haftanın gündeminde 
TCMB Para Politikası 
Toplantı'sının 
halihazırda fiyatlan- 
mış olduğuna inan 
dığımız 25 baz puan
lık artırım kararı 
önem taşıyor. Bileşik 
Endeks açısından 
37,000-36,750-36,500 
seviyeleri destek 
37,450-37,700-38,150 
seviyeleri ise 
direnç olarak 
izlenmektedir."

OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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MEB’den okul fobisine önlem
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
ilköğretime yeni kayıt 
yaptıran çocukların 
okula 11 Eylül 2006 
Pazartesi günü 
başlayacaklarını, 
bu çocukların okula 
uyum sağlaya* 
bilmeleri için 
11-15 Eylül 2006 
Tarihleri arasında 
okullarda "hoş ortam
lar yaratılacağını" 
bildirdi.
Gazetecilere açıklama 
yapan Çelik, ilköğre
timde bu yıl ilk kez 
bir uygulama başlata
caklarını belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Her eğitim-öğretim 
yılının başlangıcında, 
okula ilk kez başlayan 
çocuklarda 'okulda 
ilk gün' sendromu 
yaşanır. Buna 'okulda 
ilk gün sendromu', 
'okulda ilk adım 
sendromu' diye
bilirsiniz. Çok ciddi

sıkıntılar çekilir. 
Çocuklar annelerinin 
eteğine yapışır, ağlar 
sızlarlar, annelerinin, 
babalarının aynı sıra
da kendileriyle birlikte 
oturmasını isterler, 
bir türlü okulu 
kabullenmezler.
Anaokuluna giden 
çocuklarda bu, yüzde 
95 oranında azalıyor. 
Ancak okula ilk kez 
ilköğretimde başlayan 
çocuklarda böyle 
bir sıkıntı yaşıyoruz. 
Bundan dolayı başlat
tığımız yeni uygula
mayla ilköğretim yeni 
kayıt olan çocuk
larımız 11-15 Eylül 
2006 tarihleri arasında

velileriyle birlikte 
okula gidecekler.
Yani bir hafta önce
den okula gidecekler. 
Bununla ilgili genel
geyi bugün imza 
ladım, valiliklere gön
deriliyor. Çocukları 
öğretmenlerimiz 
karşılayacak.
Oyunlarla, dramalarla 
ve okulda oluşturula
cak hoş ortamlarla 
çocuklarımızın okula 
uyumu sağlanacak, 
okula karşı fobi 
geliştirmemeleri 
temin edilecek." 
Çelik, bu konuda 
velilere de önemli 
görevler düştüğünü 
vurguladı.

■M ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

7 YAŞ

Sağlıksız zayıflama diyetlerine dikkat ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Sağlık Bakanlığı, 
doktor kontrolü 
olmadan uygulanan 
zayıflama diyetlerinin 
önemli sağlık 
sorunlarına 
yol açtığı 
konusunda uyardı. 
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
doktor kontrolü 
olmadan uygulanan 
sağlıksız diyetlerin 
baş ağrısı, kon
santrasyon bozuk
luğu, sinirlilik, 
yorgunluk, bulantı, 
kusma, ishal, kabızlık, 
safra ve böbrek taşı, 
kalp ritminde bozuk
luk, tansiyon düşük
lüğü, adet düzensiz 
liği, kuru cilt ve saç

Bebeğe ne tür müzik dinletilir?
’Yurtdışında 
Mozart'ın, 
Beethoven'in müz
iğinin anne karnında
ki bebeğe yararlı 
olduğu söyleniyor. 
Peki bu müzik bizim 
bünyemize uyar mı? 
Daha yerli müzik 
daha mı iyi? Müslüm 
Gürses dinleyen 
bebek nasıl etkilenir? 
Maltepe Üniversitesi 
öğretim Görevlisi ve 

dökülmesi gibi 
sorunlara neden 
olduğu belirtildi. 
Kısa sürede hızlı kilo 
kaybı sağlayan, çok 
düşük enerjili şok 
diyetlerle tek tip 
besine dayalı 
diyetlerden kaçınıl
ması gereğine işaret 
edilerek, şunlara 
dikkat çekildi: 
"Zayıflama diyetleri 
uygulanmadan önce 
boya uygun ağırlık 
saptanmalı, uygun 
ağırlık söz konusuysa 
kilo almaktan kaçınıl
malıdır. Kilo fazlalığı 
ve şişmanlık varsa 
önce ağırlık artışı 
önlenmeli, daha 
sonra ağırlık kaybı 
hedeflenmelidir.
Aşırı ve hızlı ağırlık 
kaybından mutlaka

Nöroloji Uzmanı 
Dr. Bülent Madi, 
"Yurtdışında 
Mozart'ın, 
Beethoven'in mü 
ziğinin anne karnın
daki bebeğe yararlı 
olduğu söyleniyor. 
Ama böyle bir müzik 
tarzı Türkiye'de sap
tanmış değil" dedi. 
Madi, yaptığı açıkla
mada, anne karnında
ki bebeğin 3 aylıkken

AY IŞIĞINDA SERENAT

uzak durulmalı, 
ağırlık kaybı için 
bireyin cinsiyeti, 
yaşı, boyu ve 
fiziksel aktivitesi 
dikkate alınmalı, 
kişinin beslenme 
alışkanlıklarına 
uygun bir 
beslenme programı 
uygulanmalıdır." 
Zayıflama diyetlerinin 
bireye özgü olması 

ses titreşim
lerini, 
dolayısıyla 
annesinin din
lediği müziğin 
titreşimlerini 
duyabildiğini 
belirterek, 
annenin müzik 
tercihinin, bebeğin 
beynindeki sinir 
hücreleri arasındaki 
bağlantıyı artırdığını, 
bebeğin daha

gerektiği belirtilerek, 
şu uyarılarda 
bulunuldu:
-"Diyet mutlaka 
bir diyetisyen 
kontrolünde 
yapılmalıdır,
-Ağırlık kaybı haftada 
0.5-1 kilogramı 
geçmemeli, diğer bir 
deyişle kişi 
yavaş ve uzun bir 
sürede zayıflamalıdır.

Ara sıra yıldızlar sönükleşir
Ay, koca göbeğini hoplata hoplata 
Yeşil badem gözünü oynata oynata 
Gelir ta karşında durur
Sıkıysa, şişenin kapağını çevirme
Sıkıysa, dostuyla (!) karaçiğeri 

koklaştırma
Hele bir de inceden serin yel esiyorsa 
Titrer sevda
Küt diye düşer ak kadehin içine; 

haydi fondip!
Yürek: dört nala giden doru tay
Yürek, gül tarlasında
Yürek, dolu dizgin sevda arkasında...

mükemmel ve 
çevreye daha iyi 
uyum sağlayan 
beyin yapısına sahip 
olmasını sağladığını 
söyledi.

O da ne
Hey, badem gözlü, koca göbekli
Neden karardı gözünün biri?
Biraz eğil, bir dilim beyaz peynir 
Bir 'tek' vereyim, yarasın; haydi fondip!

N'luyor yahu
Öteki gözün de karardı
Anlaşıldı, sen bize yâr olmayacaksın!
İşin doğrusuna bakarsan
Aslında bizim hasretliğimiz
Alev gözlü, kızıl saçlı yâr
Şunun şurasında sabaha ne kaldı 
Bay'ım haydi fondip!
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Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1,’sl ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü Olmuştur.

Kronik ağrılarda 
öğretmenler 
başı çekiyor

Uzmanlar, kronik 
ağrıların basit egzer* 
sizlerle azaltılabile
ceğine dikkat çe 
kerek, kronikleşmiş 
ağrılarda öğretmen
lerin başı 
çektiğini bildirdi. 
Elazığ Fırat Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Algoloji Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Ateş Önal, Fırat Tıp 
Merkezi Algoloji 
Kliniği'ne geçmiş 
yıllarda kronik ağrılı 
kanser hastalarının 
ağırlıklı olarak 
başvurduğunu 
ancak son 5 yıl 
içerisinde bel, baş, 
boyun kaynaklı 
ağrıların yanı sıra 
diğer kronik ağrılı 
hastaların da 
yüksek oranda 
başvurduğunu 
söyledi.
Geniş bir yaş 
gurubunda görülen 
kronik ağrıların, 
çalışan kesimlerde 
özellikle öğretmen
lerde görüldüğünü 
belirten Prof. Dr. 
Önal, "Özellikle 
öğretmenlerde 
meslek hastalığı

olarak ortaya çıkan 
organik sistemli kro
nik ağrıları, düzenli 
olarak günde 3-5 
dakika süren kültür
fizik hareketleri, aktif 
pasif kas gerdirme 
hareketleri olan beli 
gerdirme, boynu öne 
arkaya, sağa sola, 
kolları yukarı aşağı, 
sağa sola hareket 
ettirme, bacakları 
esnetme, oturma, 
kalkma hareket
leriyle azaltmak 
mümkün. Bu gibi 
egzersizler günlük 
yaşam içerisinde 
yapılmadığı takdirde 
kas spazmları ve 
ağrılı durumların 
ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. 
Bu gibi rahatsızlıklar, 
uzman hekimler 
tarafından uygu
lanan fizik tedavi ve 
medikal tedavilerle 
kontrol altına 
alınabilmektedir. 
Kontrol altına alınan 
kronik ağrılara 
Girişimsel Algoloji 
(Ağrı Tedavisi) yön
temleri basamak 
yöntemiyle uygulan
maktadır" dedi.

NÖBETÇİECZANE
24 Ağustos 2006 Perşembe 

FATİH ECZANESİ
Hamidiye Mh. Orhangazi Cad. 

TEL: 513 91 27-GEMLİK

KÜLTÜR
DERSANEIERİ kültür koleji

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2527 

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)

İhsaniye (OKS): 249 79 79 ■ Sarılaş (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
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lodern 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 mutlak keyfi için 

tek adres:UZAY MUTFAK
MoÜERN VE ESTETİk TASARIMI, EN klÇÜk AyRINTISINCİA biİE I(EN(İİNİ CjÖSTEREN 

IuIİTeIİ MAİZEMESİ, EİEONOMİk fîyATI VE TAksİT AVANTAjİARiyİA, 
EVİER UZAY MANZARASINA kAVUŞUyOR.

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDIK...
Mustafa KARA

Orhangazi Cad. No: 82 / 8 Gemlik / BURSA T€l; 514 59 79
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OZ€l AYKCNT ILKOGACTIM OKULU
"İyi bir gelecek Aykent ile başlar"

Özel Ayken! İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtlan 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.... ________

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

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

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

7. SINIF 4.750 YTL
8. SINIF 4.750 YTL
Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 

yemek, servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MMİ
25 Ağustos 2006 Cuma info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
RİR GÜNDE 

DAVCTİYGNİZ HAZIR

Yüzlerce çeşit hem ucuz, hem kaliteli
Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK .

Sağlık Ocakları için çıkarılan ödeneklerin en yükseği Gemlik’e verildi

1 Nolu Sailıi Ocağı’na Si bin YTL mui üeıeği
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sağlık Ocakları
Genel sağlığın temel direklerinden biri olan 

sağlık ocaklarına, büyük görevler görüyor.
Gemlik’te iki sağlık ocağı var.
1 Nolu Sağlık Ocağı, istiklal Caddesi’nde 

Devlet Hastanesi’nin yanındadır.
2 Nolu Sağlık Ocağı ise Bahkpazarı 

Mahallesi’nde eski İtfaiye binasında hizmet ver
mektedir.

Her iki kurum da yapı bakımından çok uygun
suzdur. Buna karşın verilen sağlık hizmeti 
büyüktür.

1 Nolu Sağlık Ocağı kurulduğundan . beri 
doğru dürüst onarım görmedi.

Yanına yapılan bir eklenti ise sorunları çöz 
meye yetmedi.

20 bin nüfuslu Gemlik’e hizmet veren bina, 
bugün 80 bin kişiye hizmet sunuyor.

Bu bina Gemlik’in sağlık sorunlarını çözmeye 
yetmiyor.

il Özel İdaresi Gemlik 1 Nolu Sağlık Ocağı’nın 
onarımına 65 bin YTL ödenek çıkarmış.

Bence yanlış yapmış.
Onarım yerine yeni bir proje ile sağlık ocağı 

kompleksine yeni ve birkaç katlı bir hizmet 
.binas: yapılması gerekirdi.

Bu para boya badana, kapı çerçeve onarımıy- 
la bir çırpıda bitecek.

. 1 Nolu Sağlık Ocağı’nın yanındaki boş arsaya 
Gemlikli işadamı Hüseyin Ozan ek bina yapacak
tı. Ne olduysa oldu, bina yapılmadı.

Devlet Hastanesi ek binası bir kat yapılıyordu
3 kata çıkarıldı. Kötü mü oldu?

Gemlik’teki sağlık ocakları yeterli değildir.
Onanma gidecek paraya yazık, yenisi gerek 

yenisi.

2006 yılı İl Özel 
İdaresi Yatırım 
programında 
yer alan İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne 
ait 1 Nolu Sağlık 
Ocağı’nın onarımı. 
için 65 bin YTL 
ödenek ayrıldı. 
Onaranların yapıl
ması için önümüz 
deki günlerde ihale 
açılacağı öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

Güneşlenen kızı öldüren 
kamyon şoförü yakalandı 
Mudanya’da sahilde güneşlenirken üzerine 
yamaç üstünde moloz boşaltan bir kamyonun 
yuvarladığı 15 kiloluk taş düşen 20 yaşındaki 
genç kız hayatını kaybetti. "Moloz dökülmez” 
uyarısına rağmen molozlarını boşaltan ve bir 
genç kızın ölümüne neden olan kamyon 
sürücüsü lastik izlerinden yola çıkarak 
jandarma tarafından yakalandı. Sayfa 7’de

Sebze ve Meyve Hali 
İnşaatı’nda yarıya yaklaşıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Görük 
le’de Çevre Yolu’na paralel 150 bin metrekare 
alan üzerine yapılan Bursa Kent Hali’nin fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 30’a ulaştı. Syf 6’da

Kurban kesimleri 
için yeni 

tedbirler alınıyor 
Kurban Bayrami'nda kurban kesimi için 
yeni yasal tedbirler getiriliyor. Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nda değişiklik
ler yapıldı. Buna göre, Hayvanlar uygunsuz 
koşullarda ve hsyvan haklarına aykırı bir 
şekilde bir yerden bir yere taşınmayacak. 
Kimlik ve pasaport çıkartılması zorunlu 
olan kurbanlık hayvanlar izinsin bulunduk
ları yerlerden çıkarılamayacak. Sayfa 7’de

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

Hoşgörü...
Gerildik.. Ekonomik bunalım..
Siyasal basiretsizlik..
Din tüccarlarının toplumsal gerginliği 

artıran söylem ve eylemleri..
Genlerinde hoşgörü olan bir toplumun 

giderek hoş görüden uzaklaşması.. Bilerek ve 
isteyerek uzaklaştırılması..

Oysa; Hoşgörü, sağlıklı insan davranışı. 
Hoşgörü sağlıklı insan hayatının, özü. 
İletişimin temeli.

Bugün her zamankinden daha fazla 
hoşgörüye gereksinim var. Birçok olumsuz 
davranışın nedeni, yeterince hoşgörülü olama* 
mak değil mi? Evde, trafikte, sokakta, okulda, 
iş yerinde, kısaca insanın olduğu her yerde 
eğer hoşgörü yoksa orada bencillik, anlaşma
zlık, güvensizlik, tartışma, kavga olumsuzluk 
adına her şeyi görülmüyor mu?

Hoşgörüsüzlük Eğitimli ya da eğitimsiz her 
insanda görülebilen bir eksiklik. Neden tarih 
boyunca Yüce Milletimizin hasletlerinden 
olmuş bir davranışı, bugün yeterince 
gösteremiyoruz. Bunun bir çok nedeni var 
aslında. Bunlardan en önemlisi: insanın ken
disi ile barışık olamaması.

İnsanımız, kendisine güvenmiyor, inanmı 
yor. Kendisini yeterince tanımıyor. En önemlisi 
kendisini sevmiyor, saygı duymuyor.

Eğer insanın kendisine saygı ve sevgisi 
kalmamışsa, kendisi ile barışık olması 
olanaksız.

Hoşgörü bir vurdumduymazlık değil. 
Hoşgörü görmezlikten gelmek hiç değil.

Hoşgörü kendini bilmek. Hoşgoru haddini 
bilmek. Hoşgörü haddini bilerek sürdürülen 
yaşam biçimi.

Hoşgörü bir anlayıştır, anlayışlı olmanın 
adıdır, sevginin yoludur. Hataları düzelte
bilirledir.

Yoksa neme lazımcılık değildir. Anlayışın 
kendisidir. Hoşgörü, çağın getirdiği sorunların, 
aç gözlülüğün, doyumsuzluğun, sevgi yoksun
luğunun, güvensizliğin çaresi olabilecek bir 
anlayış tarzıdır, insanın özüdür.

Görülen odur ki bugün insanımız kendisi ile 
barışık değil. Her gün, haberlere baktığınızda 
olayların bir çoğunun nedeninin hoşgörüsüz 
lükten kaynaklandığı bir gerçek.

İnsan kendisi ile barışık olamadığı zaman, 
toplumda kendisi ile barışık olamıyor. Sonra 
da herkes bir başkasını suçluyor.

Hz. Mevlana: “Ben insanların ayıp larını 
gören gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim 
gibi iyi gözle bak” diyor. Toplumsal bunalım
ların, kavga ve dövüş ortamının tek ve en 
güçlü doğuş sebebi sevgi eksikliğidir.

Bunun en doğru tedavi yolu ise sevgiyi ara
mak, yaşamak, uygulamaktır. Hoşgörülü olur
sanız seversiniz. Sevilirsiniz. Karar verirseniz 
ve de bu yolda çalışırsanız her şeye 
ulaşırsınız!”

Hoşgörü ustası Hz.Mevlana, gibi Yunus 
Emre, Bektaş Veli, Karaca Sultan da insanları 
hoşgörüye davet etmişler ve yaşadıkları 
dönemde Anadolu’yu bir hoşgörü cennetine 
çevirmişlerdi. Ne var ki bugün Anadolu’da 
hoşgörüsüzlük almış başını gidiyor.

Toplumda hoşgörüye dönüşün, hoşgörüyü 
davranışa dönüştürmenin yolu, hoşgörünün 
yayılması, insanın sevgiyi yaşamasına, kendi
sine saygı duymasına, kendisi ile barışık 
olmasına bağlıdır. Hoşgörünün bir hayat 
biçimine dönüştürülmesi gereklidir.

Bunun için de, Hz. Mevlana ve diğer 
hoşgörü ustalarının peşinden daha fazla git
mek, onları daha fazla anlamaya çalışmak 
gereklidir.

Demek ki bugünden itibaren;
“Yıktığın varsa yapacaksın.
Ağlattığın varsa güldüreceksin.
Döktüğün varsa dolduracaksın.
Çıplakları giydirecek, açları doyuracak.
Ve en önemlisi: Eline, diline, beline sahip 

olacaksın !”

Iskele’de hareketlilik başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

31 Ağustos 2006 
günü saat 01.00 ile 
13.00 saatleri arasın
da tahmil tahliye 
yapılan ancak 
zaman kısalığı 
nedeniyle tercih 
edilmeyen Belediye 
İskelesi’ne gemiler 
gelmeye başladı.
Kısıtlamanın 
tamamen kalkmasına 
bir hafta kala 
başlayan 
hareketliliğin
1 Eylül 2006 
tarihinden itibaren 
daha da yoğunlaş
ması bekleniyor. 
Yaz aylarında 
insanların en fazla 
yoğunlaştığı 
saatler olan 
akşam saatlerinde 
Belediye Meclisi 
tarafından uygulanan 
yasak gereği 
tahmil tahliye 
işlemleri belirli

saatler arasında 
yapılıyor.
Iskele’den alınmakta 
olan navlun 
ücretlerinin de 
diğer yerlerden fazla

olması nedeniyle 
eleştirilen
Belediye İskelesi’nde 
başlayacak olan 
tahmil tahliye 
işlemleri nedeniyle

önümüzdeki 
günlerde şehir 
trafiğinde yine 
ağır tonajlı araçlar 
görülmeye 
başlanacak.

Ziraat Odası’nın yeri sıkıntı yarattı
Seyfettin SEKERSÖZ

Sah günü ilk 
kongresini yaparak 
hizmete giren 
Gemlik Ziraat Odası 
Çarşamba gününden 
itibaren çiftçi belgesi 
vermeye başladı. 
Demirsubaşı 
Mahallesi 1 Nolu 
Cadde Müezzinoğlu 
Apartmanı kat 3'de 
(foto Sinan yanı) 
bulunan bina 
üyeler tarafından 
beğenilmedi.
Dik ve zor merdiven
leri olduğundan 
yaşlı insanların çık
makta zorlandığı 
Ziraat Odası'na 
çiftçi belgesi almak 
için gelenler 
tepkilerini de dile 
getirirken, daha 
uygun yer bulun
masını istediler.
Öte yandan 
Tarım Kredi 
Kooperatifi binasın
dan kendilerine 
yer verilmesini de 
isteyen Ziraat Odası 
üyeleri, "Hem tarım 
Kredi Kooperatifi’ne 
hem de Ziraat 
Odası'na üyeyiz.

İki yerde bizim 
olmasına rağmen 
Tarım Kredi 
Kooperatifi bize 
neden yer vermez 
anlaşılır gibi 
değil" şeklinde 
konuşuyorlar. 
Ziraat Odası’nın 
kurucu yeni 
Başkanı Ali Çelik 
İsa yaptığı açıklama
da, daha önce 
Ziraat Odası 
olmayan yerlerde 
çiftçi belgelerinin 
Tarım Müdürlükleri 
tarafından 
verildiğine ve 
her belge için 
15 YTL kayıt ücreti 
alındığına dikkat 
çekerek 
"Ziraat Odası 
kurulduktan sonra 
çiftçi belgesi 
çıkarmak isteyen
lerden yine aynı 
ücret alınmaktadır. 
Biz sadece çiftçi 
belgesi için 5 YTL 
alıyoruz yani tamamı 
20 YTL ücret talep 
etmekteyiz. Alınan 
ücretlere gösterilen 
tepkiler yanlıştır" 
açıklamasını yaptı.
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Sağlık Ocakları için çıkarılan ödeneklerin en yükseği Gemlik’e verildi

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Maarif müdürleri ....1 Nolu Sağlık Ocağı’na 
65 bin YTL onarım ödeneği

2006 yılı İl Özel İdaresi Yatırım programında yer alan 
İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait 1 Nolu Sağlık Ocağı’nın onarımı 
için 65 bin YTL ödenek ayrıldı. Onarımların yapılması için 

önümüzdeki günlerde ihale açılacağı öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik 1 Nolu 
Sağlık Ocağı’nın 
onarımı için 65 
bin YTL ödenek çıktı. 
2006 yılı İl Özel 
idaresi Yatırım 
programında 
yer alan İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne 
ait sağlık tesis
lerinden Gemlik 
1 Nolu Sağlık Ocağı 
için çıkarılan 
ödenek ile onarım

işleri yapılacak. 
İl Sağlık Müdürlüğü 
emrine çıkarılan 
ödenek ile
1 Nolu Sağlık 
Ocağı’nda yapılması 
gereken onarım 
için önümüzdeki 
günlerde ihale 
açılacağı öğrenildi. 
Gemlik 1 Nolu 
Sağlık Ocağı ile 
birlikte çeşitli 
sağlık ocakları için 
çıkarılan ödeneğin

en yüksek olanı 
Gemlik için verildi, 
il Genel Meclisinin 
04.05.2006 tarih ve 
246 sayılı kararı 
doğrultusunda 
çıkarılan ödeneğin 
"4734 Sayılı 
Kamu İhale 
Kanununun 
ilgili maddesi 
gereğince" 
yaptırılması için 
2006 Mali Yılı İl 
Özel idaresi

BURSA HAKİMİY€TV€ 
K€NT G AZ€T€L€RİN€ 

İLAN ve RCKLAM ALINIR
Her türlü alım-satım, 
eleman ilanlarınız ve ■ 

reklamlarınız için bizi arayın ™ 

bütçesinin ilgili 
bölümlerinden 
ayrılan ödeneklerin 
kullanılmasının 
uygun olduğu 
belirtilen karar 
gereği açılacak 
ihale sonucunda 
üstlenen firma 
tarafından
1 Nolu Sağlık 
Ocağı’nın tüm 
eskiyen yerlerinin 
onarılarak 
yenileceği bildirildi.

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

Sayın okurlar; “Maziye dön de bir bak, 
neler göreceksin." diye başlayan eski bir 
şarkı vardır. Biz yaşları 70 üzerinde olanlar 
mazide Türkiye adına, Türklük adına güzel 
şeyler yapıldığını gördük, yaşadık..

Atatürk Türkiye’si, o nüfusu 15 milyon 
olan, hâzinesinde para olmayan, fakir ama 
vakur yöneticisi ve halkı çok güzel şeyler 
yaptı...

Atatürk’ün reform denen hareketleri, 
demiryolları, fabrikalar,Üniversiteler ve daha 
bir çok şey... Halkın ve yöneticilerin 
kafasında çalışmak, ülkeyi ileri götürmek 
gayreti yerleşmişti..

Yöneticilerin gözünde para- pul yoktu..
Hepsi idealist olarak bütün gayretleri ile 

vatanları için çalışırlardı...
1930 -1940 yıllarda il ve ilçeler de ki 

önder kadrolar da Kaymakam - Savcı 
-Maarif memuru veya iller de Vali - Savcı - 
Maarif müdürü üçlüsü vardı.

(Milli eğitim müdürlerinin isimleri Maarif 
müdürü ve Maarif memuru idi.)

Benim babam da Okul müdürü olarak 
Maarif memurluğu ve Müdürlüğü yaptı..

Bütün devlet törenlerinde, Bayramlar da 
babamın en ön safta oluşu, Bayramlar da 
Vali ile beraber öğrencilerin ve halkın bayra
mını kutlamasını, sonra da kürsüye çıkıp 
konuşmasını (nutuk) gururla seyrederdim...

Eğitime, öğretmenlere verilen değer 
olağanüstü idi..

Maarif müdürü ilin Vali’den sonra gelen 
ikinci adamı idi..

O devirler de Belediye başkanları pek bil
inmezdi Bir çok yerde de yoktular..

Onların işleri yasa gereği Kaymakam ve 
Vali tarafından yapılır, olanlarda kenarda 
köşede kalırlardı..

Sonra ne olduysa bu üçgen bozuldu..
Maarif müdürleri geri plana itildi..

Yerlerine Belediye başkanları, daha da 
kötüsü iktidarda ki partinin il ve ilçe başkan- 
farı aldı.. Törenlerde bu çoğu eğitimsiz, ham 
halat adamlar törenlerde ki ulviyeti de boz
dular...

Onun için ben bu törenlere gitmiyo
rum.!...

Milli eğitim müdürü olan babamın 
yerinde bir partinin, konuşmasını dahi 
bilmeyecek kadar eğitimsiz bir kişiyi 
görmek istemiyorum..

1950’den sonra adım adım eğitime veri 
len önemin azalmasıyla inanın Türkiye’nin 
kaderi değişti.. Yazık oldu Türkiye’ye ve 
Maarif müdürlerine..

O değerli insanların bir kenara itilerek, 
yerlerine konulan kimselere bakın; bakın 
bakın da hakikaten siz de yazık olmuş 
Türkiye’ye diyeceksiniz..

Issız dağ başında köyde, yokluk içinde, 
köy çocuklarının eğitimi için fedakarlık 
yapan öğretmen arkadaşım, Senin değerini 
bilenler yavaş yavaş azalıyor, bunlara bakıp 
küsme, üzülme, çünkü sen orada bir önder
sin.

Kim ne derse desin, seni bayramlara 
almasalar bile yine öyle kalacaksın..

Atatürk Türkiye’si sana minnetdar dır... |

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kumla’da ünlüler Yakıcı denizanası uyarısı

kervanı devam edivor

Berkay KARABULUT

Büyük Kumla’da 
yer alan eğlence 
merkezleri yaz 
sezonunu 
getirecekleri 
ünlüler kervanlarıyla 
kapatmayı 
planlıyorlar.
Cengiz Kurtoğlu ve 
Cansever Ağustos 
ayı sonunda 
Kumlada sahne 
alacaklar.
28 Ağustos 2006 
Pazartesi günü

Büyük 
Kumla Çakıl Aile 
Gazinosu'nda 
sahne alacak 
olan Cansever 
sevenleriyle 
buluşacak.
Sunuculuğunu 
Yılmaz Başar'ın 
yapacağı Yıldızlar 
Konseri 2006 adı 
altında gerçekleşe
cek gecede 
Tayfun Aydoğan, 
Paşa Sökmez, 
Fatoş Can, Şamara 
ve Nilgün sahne

alırken gecenin 
sonunda Cansever 
sevenleriyle buluşup 
en güzel şarkılarını 
seslendirecek.
29 Ağustos günü 
ise Büyük Kumla 
Aile Gazinosu'nda 
Cengiz Kurtoğlu 
fırtınası esecek. 
Ünlü sanatçı 
Salı günü akşamı 
sevenleriyle 
buluşarak en 
güzel şarkılarını 
onlar için 
seslendirecek.

İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) Su Ürünleri Fakül 
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Bayram Öztürk, deniz 
suyu sıcaklığındaki 
artış nedeniyle Kızıl 
deniz'den Akdeniz'e 
geçen 50 civarındaki 
canlı türü arasında 
bulunan "yakıcı deniz 
anası"nın, Türkiye 
kıyılarında da 
yoğun şekilde 
görüldüğünü bildirdi. 
Öztürk, yaptığı açık
lamada, 10 Ağustos 
2006'da, "Yunus" adlı 
araştırma gemisiyle 
Türkiye'nin bütün 
Ege ve Akdeniz sahil
leri ile Akdeniz'deki 
uluslararası suları da 
kapsayan alanda 150 
istasyonda sürdürü 
leh çalışmalar kap
samında küresel ısın
manın etkisiyle artan 
deniz suyu sıcaklığı. 
mn canlılar üzerinde
ki etkilerini de göz 
lemledikierini söyle
di. Öztürk, şu bilgileri 
verdi: "Yakıcı 
denizanası olarak 
adlandırdığımız 
denizanası türü, 
bütün Akdeniz 
kıyılarında olduğu 
gibi Türkiye 
kıyılarında da yoğun 
şekilde görülüyor. 
Vatandaşlarımız, bu 
canlı türü ile temas

etmemeye çalışsınlar. 
Temas edilmesi halin 
de vücutta yanma ve 
kızarıklık görülebilir. 
Temas edilen bölge, 
sirke ve limon ile te 
mizlenmeli ve kesin
likle tatlı su ile yıkan
malıdır. Paniğe neden 
olacak bir durum yok 
ama yakıcı denizana 
larına karşı dikkatli 
olmakta fayda var.' 
EGE KIYILARINDA 
DENİZANASI 
İSTİLASI
Ege kıyılarındaki 
deniz anası istilası 
nın ardından denizler 
de araştırma başla 
tıldı. Deniz analarının 
özellikle Muğla kıyıla 
rında daha sık görül 
meşinin nedeninin 
sudaki sirkülasyon
dan kaynaklandığı 
açıklandı. Muğla 
kıyılarında deniz 
anasının fazla olması 
üzerine Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
Akdeniz Araştırma 
Enstitüsü'nden bir 
görevliyi Muğla'ya 
gönderdi. Balıkçılık 
Teknoloji Mühendisi 
Mehmet Aydın, 
Muğla'nın Gökova 
Körfezi'nde 2 gün üst 
üste Tarım İİ Müdürlü 
ğü teknesiyle deniz 
analarını araştırdı.
Deniz analarının

tehlikeli bir tür olma 
dığını belirten Aydın, 
"Deniz anasının çok 
değişik türleri var. Bu 
türlerden tehlikeli 
olanları şu anda Muğ 
la sahillerinde bulun
muyor. Deniz anaları 
nın Muğla kıyılarında 
sık görülmesinin ne 
deni sudaki akıntı 
sirkülasyonundan 
kaynaklanıyor. 2 gün 
boyunca yaptığım 
araştırmanın 
sonuçlarını 1 hafta 
içinde bakanlığa 
göndereceğim" şek
linde açıklama yaptı. 
Muğla Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
Ahmet Nuri Tarkan 
da, deniz analarının 
bazı koy ve kıyılarda 
toplanmalarının nede 
nini açıklarken, "De 
niz anaları jelatinimsi 
yapıdadır ve bu hare 
ketleriyle rüzgar esin 
tisi yardımıyla sürük
lenerek koy ya da 
korunaklı kıyı kesim
lerde toplanabilir. 
Çok sınırlı hareket 
yetenekleri vardır. 
Kıyı bölgelerde top 
/anmalarının en önem 
li nedeni deniz suyun 
daki sıcaklık artışı ve 
beslenme isteğinden 
kaynaklanmaktadır.” 
dedi.

ZEKIKAPTANIJy^
LASTİKLİ KEPÇE 

(LODER) OPERATÖRÜ 
ARANMAKTADIR.

Ehliyetli ve Gemlik’te 
ikamet eden adaylar 

tercih edilir.

GSM: (0.532) 275 88 07

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

www.elkoyun.com

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

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

www.tema.org.tr

ABONE OLDUNUZ MU? 
UJSldU&d abone olun okuyun okutun ■■■i GÜNLÜN SİYASİ GAZETE ■■■

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Her Çeşit Emlak 
Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri 

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık 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

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK I 

BİNA ARANIYOR
Yalova'da Termal Barajı'nıri 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa 
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

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

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Macîde tiZÂLP
Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

http://www.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KÖRFEZ FEN’LE HAZIRLANDILAR
1 GÜLŞAH ALP GALATASARAY Ü. İŞLETME 36 GÖZDE OKUMUŞ SAKARYA Ü. SOSYAL BİL. ÖĞRT.

2 ÖZLEM DOĞAN GALATASARAY Ü. İŞLETME 37 GÜLŞEN GÜNDÜZ DOĞU AKDENİZ Ü. HUKUK

3 DAMLA ÇULHAOĞLU YEDİTEPE Ü. HUKUK(BURSLU) 38 HATİCE GÜNERİ ANKARA Ü. ÇALŞ. EK. VE END. İLŞ.

4 ELİF BONCUK HACETTEPE Ü. BİLGİSAYAR MÜH. 39 HAYDAR HAYIRLI 18 MART Ü. TARİH

5 MÜNİSE EREKLİ BOĞAZİÇİ Ü. TURİZM İŞL. 40 HÜSEYİN AYDIN ANADOLU Ü. İŞLETME

6 HÜSEYİN DEĞİRMENCİ ITÜ MAKİNE MÜH. 41 İBRAHİM ÇOLAK KTÜ BİLGİSAYAR MÜH.

7 AHMET AYÇİÇEK KOCAELİ Ü. JEOLOJİ MÜH. 42 İLKNUR BAYER ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

8 AHMET ÇAVDAR 18 MART Ü. OTOMOTİV 43 IŞIL TONYALI MARMARA Ü. İKTİSAT

9 AHMET HAKAN YAVUZ ANADOLU Ü. KAMU YÖN. 44 M.FARUK ÖNDER YILDIZ TEKNİK ELEKTRİK MÜH.

10 ALİ AYDIN SAKARYA Ü. OTOMOTİV ÖĞRT. 45 M.ZEKİ GÜRER ANADOLU Ü. MALİYE

11 ALİ SOYDAŞ BALIKESİR Ü. MAKİNE MÜH. 46 MEHMET BARANSEL ULUDAĞ Ü. ZİRAAT MÜH.

12 ALİ YILMAZER SAKARYA Ü. METALÜRJİ VE MAL. MÜH. 47 MEHMET ÇELİK DUMLUPINAR Ü. MALİYE

13 ALPER SABIR ULUDAĞ Ü. İŞLETME 48 MURAT EREN ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

14 AYÇA KÖMÜRCÜ ANADOLU Ü. KAMU YÖN. 49 MURAT YILDIZ YILDIZ TEKNİK ENDÜSTRİ MÜHN.

15 AYŞE BAŞPINAR OSMANGAZİ Ü. KİMYA MÜH. 50 MÜRSEL SERİN BİLİM Ü. TIP

16 AYŞE DURAN GAZİ Ü. FELSEFE GRUBU ÖĞRT. 51 MÜRŞİDE ERGÜN KARA ELMAS Ü. TURİZM VE OTEL İŞ

17 BERKAY KARABULUT KOCATEPE Ü. ULUSLAR ARASI TİC.VEFİNS. 52 NAİM SEYMEN BALIKESİR Ü. İKTİSAT

18 BİLGE KARADEMİR DUMLUPINAR Ü. EBELİK 53 NEJLAGÜL ZENGÜL EGE Ü. REH.VE PSİKOLOJİK DANIŞ.

19 BİRKAN ESENTÜRK BALIKESİR Ü. MAKİNE MÜH. 54 NESLİHAN KILIÇ OSMANGAZİ Ü. ENDÜSTRİ MÜH.

20 BÜŞRA MERVE BAL KARA ELMAS Ü. BÜRO YÖN. VE SEK. 55 NEZİH BAYRAK 9 EYLÜL Ü. İKTİSAT

21 CENGİZHAN ÜNVER ANADOLU Ü. TURİZM VE OTEL İŞ 56 NİYAZİ ERDEMİR ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

22 CEREN ERBAKAN ANADOLU Ü. MALİYE 57 ONURCAN ASLAN BALIKESİR Ü. MAKİNE MÜH.

23 CEREN GÖNÜLTAŞ BEYKENT Ü, ULUSLAR ARASI LOJ. 58 ORHAN SİNAN ÖNCÜL ANADOLU Ü. KAM U‘YÖN.

24 CEYHUN DAĞDELEN 18 MART Ü. ULULARARASIİLŞ. 59 OZANGÜLENÇ MUĞLA Ü. TURİZM VE OTEL İŞ

25 ÇAĞATAY ZADEOĞLU KOCAELİ Ü. MAKİNE MÜH. 60 ÖZLEM KAYMAZ PAMUKKALE Ü. GIDA MÜH.

26 ÇAĞRI ZENGÜL BALIKESİR Ü. 'SOSYAL BİL. ÖĞRT. 61 PINAR TURAN TRAKYA Ü. GÜMRÜK İŞLETME

27 DERYA KANMAZ ANADOLU Ü. MUHASEBE 62 SELİN BARAN MERSİN Ü. İŞLETME

28 DERYA TÜKEK ODTÜ SOSYOLOJİ 63 SEMRA BAYER 9 EYLÜL Ü. SOSYAL BİL. ÖĞRT.

29 EBRU AYAN ULUDAĞ Ü. ULUSLARARASI İLİŞ. 64 SİMGE ENGİN ULUDAĞ Ü. TURİZM VE OTEL İŞ

30 EMİNE BELİÇ KOCAELİ Ü. GAZETECİLİK 65 SİMGE ŞAHİN ULUDAĞ Ü. EKONOMETRİ

31 EMRE ÇOLAK SAKARYA Ü. MAKİNE MÜH. 66 ŞİRVAN ÖNEN MUĞLA Ü. TURİZM VE OTEL İŞ

32 EREN AKAÇ ANADOLU Ü. KAMU YÖN. 67 TUÇE APAK OSMANGAZİ Ü. İŞLETME

33 ERKAN GÜNDOĞDU 18 MART Ü. İŞLETME 68 UMUT AVDAN RİZE Ü. İŞLETME

34 EYÜP CAN ÇATAL ANADOLU Ü. İŞLETME 69 VOLKAN DEMİR ANADOLU Ü. KAMU YÖN.

35 GAMZE GÜLERSÖNMEZ EGE Ü. KONAKLAMA İŞ.

MED
HAFTA İÇİ ÖS

KÖR
Eski R<

EFLE
5S’YE KAYITLA

1 * 

tFEZ 
azar Cad. J 

Tel : 514

RİNE ULAŞTILAR 
.RIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR. 

İZEL GEMLİK
FEN DERSHANESİ 

Semiz Merkezi No : 6/2 GEMLİK
66 OO - 514 75 57 - 514 32 84 _______ ________
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Sebze ve Meyve Hali Inşaatı’nda yarıya yaklaşıldı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Görükle’de Çevre 
Yolu’na paralel 150 
bin metrekare alan 
üzerine yapılan 
Bursa Kent Hali’nin 
fiziki gerçekleşmesi 
yüzde 30’a ulaştı. 
Temeli 11 Temmuz 
Sah günü Tarım ve 
Köy işleri Bakanı 
Mehdi Eker’in de 
katıldığı törenle atılan 
Bursa Kent Hali’nin 
ana binanın prefabrik

kolon ve kirişleri 
konuldu. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, bütün yatırım
ların olduğu gibi 
kent halini de söz 
verdikleri süreden 
önce bitirmeyi plan
ladıklarını söyledi. 
Başkan Şahin, 2 bin 
500 m2 alan üzerinde 
5 katlı, idari binanın 
yanı sıra, 40 bin m2 
kapalı alanda 152 
adet dükkanının yer

aldığı hal alanı 
içinde, spor tesisleri, 
otopark alanları, 
2.000 tonluk soğuk 
hava deposu, kamyon 
ve tır garajı, sandık 
depolama, 5.000 
tonluk su deposu, 
et balık kesimhanesi, 
satış dükkanları ve 
akaryakıt istasyonu 
nun yanı sıra rekre 
asyon alanlarının da 
bulunacağını bildirdi. 
Başkan Şahin: 
“Kent Hali

Türkiye’ye örnek 
olacak”
Başkan Şahin, fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 
30’a ulaşan ve 7 ay 
içinde bitirmeyi plan
ladıkları Kent Hali’nin 
hizmete açıldığında 
Türkiye’ye örnek 
olacağını belirtti.
Başlattıkları yatırım
ların bir biri ardına 
hizmete girmesiyle 
Bursa’nın çehresinin 
değiştiğinin altını çize 
rek, bunun hizmet

etmekten aldıkları 
mutluluk ile taşıdık
ları sorumluluğu 
daha da artırdığını 
ifade eden Başkan 
Şahin, "Rehavete 
girmeden, yıkıcı 
eleştirilere boyun 
eğmeden yolumuza 
devam edeceğiz. 
Abideler sadece 
demir, çimento ve 
taşlarla değil, 
heyecanla, aşkla 
ve kararlılıkla 
ortaya çıkar.

Bizim dönemizde 
Bursa’mız yoluyla, 
kavşağıyla, konutuy
la, altyapısıyla, 
metrosuyla, kentsel 
dönüşüm alanlarıyla, 
kültür - sanat ve 
spor projeleriyle 
tarihinin en yoğun 
belediyecilik hizmet
lerine tanık oluyor. 
Artık halkımız biliyor 
ki, Bursa’da devir, 
söylemden ziyade 
artık icraat devridir” 
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

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İsın Cad. Bora Sol Aktok Aralı j No: 1IB GEMLİK Tel: (0.224J 511 % U Fn: (0 224,513 İS Si
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Güneşlenen kızı öldüren kamyon şolirii yakalandı 
Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde, sahilde güneşlenirken üzerine yamaç üstünde moloz boşaltan bir kamyonun yuvarladığı 

15 kiloluk taş düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. “Moloz dökülmez” uyarısına rağmen molozlarını boşaltan ve 
bir genç kızın ölümüne neden olan kamyon sürücüsü lastik izlerinden yola çıkarak jandarma tarafından yakalandı

Bursa'da altyapı 
çalışmalarında çıkan 
molozları gösterilen 
bölge yerine deniz 
kenarına döküp, 
sahilde güneşlenen 
genç bir kızın 
ölümüne sebep 
olduğu öne sürülen 
kamyon sürücüsü, 
jandarma tarafından 
tekerlek izinden yola 
çıkılarak yakalandı. 
Kamyon sürücüsü, 
"Dikkatsizlik sonucu 
ölüme sebebiyet 
vermek" iddiasıyla 
mahkemeye 
sevkedilirken, 
molozların döküldüğü 
sahil kenarında, 
"Moloz dökmek 
yasaktır" tabelası 
dikkat çekti. 
BUSKİ tarafından 
Mudanya Zeytinbağı 
Beldesi'nde taşeron 
firma tarafından 
gerçekleştirilen

altyapı çalışmaların
daki molozlar,, 
sürekli olarak çöplük 
alanı yakınlarına 
döküldü.
Ancak önceki akşam 
son seferini yapan 
34 ZG 7159 plakalı 
kamyonun sürücüsü 
37 yaşındaki sürücü 
C.K. gösterilen 
bölge yerine sahil 
kenarı olan Buli 
Mevkisi'ne giderek 
molozlarını boşalttı. 
Yol kenarından 
boşaltılan taşlar, 
60-70 metre aşağıdaki 
sahile düşünce, 
akrabalarıyla birlikte 
piknik yapıp güneşle
nen 20 yaşındaki 
Saliha Akçay, bir 
taşın altında kaldı. 
Ağır yaralanan 
genç kız kaldırıldığı 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde

hayatını kaybetti. 
Hiçbir şeyden haberi 
olmayan ve 'Moloz 
dökülmez* yazısına 
rağmen taşları 
boşaltıp evine giden 
C.K. jandarmanın 
yaptığı araştırma 
sonucu gözaltına 
alındı.
Aracının tekerlek 
izlerinden yola 
çıkılarak yakalanan 
C.K. jandarma tarafın- 
dan "Dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik sonucu 

ölüme sebebiyet 
vermek" suçundan 
dün adliyeye 
sevkedildi.
Genç kızın cenazesi 
ise Uludağ Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi'nden 
alınarak Gürsu 
llçesi'ne götürüldü. 
Saliha Akçay'ın 
akrabası Ali Ağırman, 
genç kızın denize 
gitmek için ricada 
bulunduğunu 
belirterek, "Aile fert

leri arabayla pikniğe 
gitmişler. 15-20 
kişi sahil kenarında 
otururken taşlar 
Saliha'nın başına 
düşmüş" dedi. 
Genç kızın 
cenazesi 
bugün Gürsu'da 
kılınacak ikindi 
namazının 
ardından toprağa 
verileceği öğrenildi. 
Öte yandan, 
kamyon sürücüsünün 
ise Savcılık'taki

sorgusunun 
sürdüğü bildirildi.

Kurban kesimleri için yeni tedbirler alınıyor
Kurban Bayramı'nda 
kurban kesimi için 
yeni yasal tedbirler 
getiriliyor.
Hayvan Sağlığı vc 
Zabıtası Kanunu’nda 
değişiklik yapılırken, 
kimlik ve pasaport 
çıkartılması zorunlu 
olan kurbanlık hay
vanlar izinsin bulun
dukları yerlerden 
çıkarılamayacak. 
Hayvanlar uygunsuz 
koşullarda ve hayvan 
haklarına aykırı bir 
şekilde bir yerden bir 
yere taşınmayacak. 
Dolayısıyla bir dönem 
Sivas'ta otomobil 
içinde veterinere 
götürülürken görün
tülenen ve dünya 
çapında üne kavuşan 
'Dana Ferhat* olayı 
gibi hayvan haklarına 
aykırı olayların önüne 
geçilecek.
Hükümet, bir süre 
önce TBMM'ye 
gönderdiği yasa 
tasarısıyla hayvan 
hakları, kurbanlık 
hayvan kesimi, kaçak 
ve sağlıksız hayvanlar 

ile ilgili yeni ve ağır 
cezalar içeren 
tedbirler aliyor. 
Tasarıyla, şahsi 
ihtiyaçlara mahsus 
veya mahalli pazarlara 
götürülen hayvan 
maddeleri hariç, , 
hayvan ve hayvan 
maddelerinin yurt içi 
nakli köylerde muhtar, 
Şehir ve kasabalarda 
belediyeler tarafından 
verilecek menşe 
şahadetnamesi ve 
tanımlamaya tabi 
hayvanların ilgili 
pasaportları ile 
yapılacak.
İlçelerden, başka 
il ve ilçelere yapılacak 
hayvan ve hayvan 
maddelerinin 
naklinde, menşeinin 
idari olarak bağlı 
bulunduğu Bakanlık 
il veya ilçe 
müdürlüğüne 
başvurularak nakliye 
tezkeresi veya menşe 
şahadetnamesinin 
veteriner sağlık 
raporuna çevrilmesi 
ve bu raporların ve 
tanımlamaya tabi

hayvanlarla ilgili . 
pasaportların nakliyat 
sırasında bulundurul
ması mecburi 
olacak. Menşe 
şahadetnamesiz 
veya veteriner sağlık 
raporu olmadan 
nakledilecek 
hayvan ve hayvan 
maddelerinin nevi, 
miktarı ve esasları 
yönetmelikle 
belirlenecek.
'Dana ferhat’ olayı 
yaşanmayacak 
Hayvan ve hayvan 
maddelerini,

Bakanlık tarafından 
belirlenen şartlara 
uygun olmayan 
vasıtalarla ve uygun 
olmayan şekilde 
taşıyanların nakil 
vasıtaları bir ay 
süreyle trafikten men 
edilecek. Trafikten 
men cezaları o yerin 
en büyük.mülki amiri 
tarafından verilecek 
ye trafik zabıtasınca 
uygulanacak. 
Mahallinde mutat 
vasıtalarla ilan edilmiş 
olmasına rağmen 
hayvanlarını tanımlat

mayan ve kayıt altına 
aldırmayan, hastalık
lara karşı hayvanlarını 
aşılamak veya ilaçla
mak üzere mahalline 
giden görevli memura 
hayvanlarını aşılat
mayan, ilaçlatmayan 
veya bu Kanuna göre 
muayene ve teste tabi 
tutulması gerekli 
hayvanları muayene 
ve teste tabi tuttur
mayan hayvan sahip
lerine, bunların yok
luğunda hayvanların 
bakım ve gözetimi ile 
uğraşanlara 350 Yeni

Türk Lirası idari para 
cezası kesilecek.
Yine bu Kanun'da 
gösterilen istisnalar 
dışında, Bakanlık'tan 
gerekli izinleri 
almadan faaliyete 
geçen kombina ve 
mezbahalar ile 
kombina ve mezbaha 
haricindeki yerlerde 
ticari amaçla hayvan 
kesen veya kestiren
ler, bu şekilde 
kestirilmiş hayvanlara 
ait etleri satanlar 
veya satışa arz 
edenler bin yeni Türk 
Lirası idari para ceza
sı ile cezalandırılacak. 
Bu hüküm 
çerçevesinde etlere 
belediye zabıtasınca 
el konulacak.
Kurbanlık kesimi 
ve muayenesi ile 
köylerde şahsi ihtiyaç 
için yapılacak 
kesimlerle ilgili 
Bakanlıkça çıkarılacak 
mevzuata uymayan
lara 300 Yeni Türk 
Lirası idari para 
cezası uygulanacak.
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Türkiye’yi ziyaret eden 
turist sayısı azaldı

IMF heyeti Ekim’de Türkiye’de

Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancıların 
sayısı, Temmuz 
ayında, geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 2,2 
azaldı. Türkiye ista
tistik Kurumu (TÜİK), 
Temmuz ayına ilişkin 
"Giriş-Çıkış Yapan 
Ziyaretçileri*' 
açıkladı.
Buna göre Temmuz 
da geçen yılın aynı 
ayına göre giriş 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayısı yüzde 
2,2 oranında azalarak 
3 milyon 109 bin 727 
kişi olarak gerçek
leşti. Bu rakam 
geçen yıl Temmuz 
ayında 3 milyon 180 
bin 802 kişi olmuştu. 
Giriş yollarına 
bakıldığında, geçen 
yılın aynı ayına göre 
denizyolunda yüzde 
22,2 artış, demir 
yolunda yüzde 
3,8, karayolunda 
yüzde 6,5 ve 
havayolunda yüzde 
3,1 azalma oldu. 
Milliyet ayrımına

bakıldığında ise 
geçen yılın aynı 
ayına göre giriş 
yapan ilk on ülke 
sıralamasında 
Almanya birinci oldu. 
Bu ülkeyi, sırasıyla 
Rusya, Ingiltere, 
Hollanda, Fransa, 
Avusturya, 
Bulgaristan, 
Belçika, Iran ve 
Ukrayna izledi. 
Bu ülkelerden giriş 
yapanlar, toplam 
giriş yapan 
yabancıların yüzde 
65,3'lük bölümünü 
oluşturdu.
Türkiye'den çıkış 
yapan yabancı 
ziyaretçi sayısında 
da geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 
3 oranında azalma 
oldu. Temmuz ayın
da, çıkış yapan 
yabancı ziyaretçi 
sayısı 2 milyon 535 
bin 376 kişi olarak 
belirlendi.
Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancıların 
sayısı bu yılın Ocak- 
Temmuz döneminde, 
geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
6,4 azalma 
gösterdi.Bu yılın 7 
ayında Türkiye'ye 
giriş yapan yabancı 
sayısı 10 milyon 985 
bin 880 oldu. Ğeçen 
yıl aynı dönemde bu 
rakam 11 milyon 738 
bin 827 kişi idi.

Uluslararası Para 
Fonu'nun (IMF) Dış 
İlişkiler Direktör 
Yardımcısı David 
Hawley, Türkiye'nin 
programının 5. 
Gözden Geçirme 
Dönemi için 
IMF heyetinin 
Türkiye'ye 
Ekim başında 
geleceğini bildirdi. 
Havvley, 
VVashington'da IMF 
merkezinde düzen
lediği brifingte, cari 
açık ve enflasyonun 
kontrol altında tutul
ması gereğiyle bağ 
lantılı olarak, dikkatli 
mali ve parasal poli

Görüşmeler çıkmaza girdi
KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul, 
toplu görüşmelerden 
bugüne kadar kamu 
çalışanları lehine 
hiçbir sonuç alına
madığını belirterek, 
toplu görüşmelerden 
çekildiklerini bildirdi. 
Tombul, Başbakanlık 
Yeni Bina'daki toplu 
görüşmelerin 
4. turu sürerken 
Başbakanlık Yeni

tikaların önceliğini 
korumayı sürdüre
ceğini söyledi. 
Havvley, programın 5. 
Gözden Geçirme 
Döneminin yapısal 
reformlar kanadında 
vergi reformlarının ve 
devlet bankalarının 
özelleştirilmesi

Bina'dan ayrıldı. 
Tombul, çıkışta yap
tığı açıklamada, 
toplu görüşmelerde 
bugüne kadar hiç bir 
ilerleme olmadığını, 
somut hiçbir adım 
atılmadığını söyledi. 
Tombul, "Artık, bu 
aile fotoğrafında yer 
almayacağız. Gerçek 
ailemiz olan kamu 
emekçilerine dönü 
yoruz" diye konuştu. 

konusunun yer 
aldığını belirtti. 
IMF ve Dünya 
Bankası'nın 
yıllık ortak güz 
toplantıları bu sene 
Eylül ortalarında 
VVashington dışında 
Singapur'da 
yapılacak.

Tombul, kendileri 
için toplu görüşme 
anlayışının 
bittiğini kaydetti. 
Görüşmelerin 3. 
turunda hükümet, 
enflasyon hedefi 
doğrultusunda, 
memur maaşlarına 
2007 yılının birinci 
ve ikinci 6 ayları için 
yüzde 2*şer oranında 
zam teklifinde bulun
muş, oluşabilecek 
enflasyon farkını da 
maaşlara yansıtmayı 
taahhüt etmişti.

taksit

Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Bursa Bölge Müdürlüğü 
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www.vaillant.com.tr bilgi@vaillant.com.tr
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Şener: “Mortgage 2007’de piyasada”
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Türkiye ekonomisinin 
kırılgan dönemleri 
aştığını belirterek, 
Meclis gündeminin 
ilk sıralarında olan 
Mortgage 
Kanunu'nun ekim 
ayında çıkarılacağını 
ve piyasaların 2007 
yılında yeni sistemle 
buluşacağını söyledi. 
Tatil yolculuğu 
sırasında Bursa'da 
AK Parti Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik'in misafiri olan 
Abdüllatif Şener, son 
3-4 yılda ekonomik 
göstergelerin yerine 
oturduğuna işaret 
ederek, "Ekonomik 
sorunların özünde 
hep kamu finansman 
dengelerindeki 
açıklar yer aldı. 
1991'den beri 
Meclis'teyim. 
Ekonomiyi bozan, 
sarsan şeyler kamu 
dengelerindeki 
bozulmalardan 
kaynaklandı.
Bütçe açıkları zapt 
edilemez, kamu 
borçları çok yüksek 
düzeylerdeydi.

Geldiğimiz nokta 
itibariyle, son 4 yıldır 
Türkiye çok iyi bir 
durum yakaladı. 
Bütçe açığının Gayri 
Safi Milli Hasıla'ya 
oranı yüzde 2 
düzeyine inmiştir. 
Bu Mastrih kriter 
lerine uygun 
düzeydir. Bütçe 
açıklarının milli gelire 
oranının yüzde 3'ü 
aşmaması gerekiyor. 
Kamu kesimi 
borçlanma gereği 
açısından ise 2006 
yılı, tarihinde ilk kez 
açık vermeyeceğimiz, 
artıya geçeceğimiz 
bir dönemi işaret 
etmektedir. Türk 
ekonomisi iyi 
yoldadır. Kronik 
nedenler ortadan 
kalktı. Zaman zaman 
global piyasalardaki 
hareketlilik sebebiyle 
dalgalanmalar olsa

da Türkiye'de 
istikrar ve güven 
ortamı oluştu" dedi. 
Yıl sonu enflasyon 
hedefinin yüzde 
5 olduğunu, ancak 
dünyadaki petrol 
ve hammadde 
fiyatlarındaki yük
seliş nedeniyle tüm 
ülkelerde yüksek 
enflasyon baskısı 
oluştuğunu anlatan 
Şener, "Bizim bu 
yılkı yüzde 5'lik hede
fimizin tutmayacağı 
anlaşılıyor. Enflasyon 
biraz daha yüksek 
gerçekleşecektir. 
Enflasyon sadece 
Türkiye'de başını 
kaldırmış değil. Tüm 
dünyada enflasyon 
artmış vaziyettedir. 
Sorun gelişmiş 
ülkelerin, gelişmekte 
olan ülkelerin, tüm 
ülkelerin yaşadığı 
sorun. Nereden kay

SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Mahallesi 

Kumtur Sitesi’nde 
5. Kat 110 m2 2+1 

Sahibinden Satılık Daire 

GSNI: 0.538 204 51 61
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 Ankara Nüfus Müdürlüğü’nden aldığımız nüfus cüzdanlarımızı kaybettik. 
Hükümsüzdür. Sakine ÇİÇEK - Hilal ÇİÇEK

naklanıyor?
Başta petrol olmak 
üzere hammadde 
fiyatlarındaki yük
selişten kaynaklanı 
yor. Ham petrolün 
varili 80 dolar 
düzeyinde. Petrol 
krizinde 33 dolara 
çıktı diye olaylar 
olmuştu. Şimdi 
70-80 dolar arasında 
seyrediyor.
Hammadde fiyatları 
uluslararası 
piyasalarda yüksek 
seyrettiği için 
Amerika'da, 
Japonya'da, AB'de, 
gelişmekte olan 
ülkelerde enflasyon 
baskısı altındadır. 
Öngördüklerinden 
yüksek gerçekleşiyor. 
2005'de yüzde 7.7 
enflasyona indik. 
2006 için yüzde 5 
öngörmüştük.
Biraz yukarısında 
gerçekleşebilir 
diye bir enflasyon 
aralığı oluşmuştur. 
Son 35 yılla birlikte 
değerlendirilmesi 
halinde düşük 
enflasyon düzeyiyle 
birlikte biraz hedefin 
üzerindeyiz" 
diye konuştu.

ACİL SATILIK
Yalova asfaltına 
300 m cepheli 

Gemlik’e 3 Km mesafede 
26.500 m2 arazi 

GSM: (0.532) 337 9710 
513 40 81

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR

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

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

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@hotmail.com

GEMLİKLİ ENGELLİ DOSTTAN MEKTUP
Sevgili okurlarım, bu köşemde sizin yol

ladığınız mektupları elimden geldiğince yayınla
maya çalışıyorum. Bu sefer de eski bir dostum
dan aldığım duygu yüklü bir mektubu sizlerle 
paylaşacağım. Kendisinin rica ettiği bölümü 
hiçbir şekilde değiştirmeden asıl şekliyle sîzlere 
sunuyorum.

Sevgili Dostum Yelda;
“Yılların, biz engellilere yüklediği sorumlu

luğun üstesinden gelebilmek çok zormuş. 
Hareketlerine söz geçiremeyen bir vücuda sahip 
olmanın sıkıntısını ömrüm boyunca, ben de diğer 
tüm engelli dostlarım gibi duyumsadım. Seninle 
tanıştığımızda 10 yaşındaydık. Ben yazları 
Gemlik'e gelebiliyordum. Sen, beni ilk 
gördüğünde birçok çocuktan farklı olarak kaç
madan yanıma yaklaşmıştın. Elimden tutup: 
"Merhaba ben Yelda" demiştin. Ben ise biraz 
şaşkın, biraz mahcup (çünkü herkes benim el kol 
hareketlerimden ürkerdi): "Merhaba" demiştim.

O günden sonra büyük dostluğumuzun temel
leri atılmıştı. Hayatımda ilk defa sağlıklı bir vücu
da sahip bir kişiyle arkadaş oluyordum. Sen de 
engelli bir arkadaşla tabi. O zamanlar İstanbul'da 
spastikler için açılan bir okula gidiyordum. Sana 
okuldakileri anlattığımda, ilgiyle dinlemiştin beni. 
Sana hep kaldırımların yüksekliğinden, insan
ların sürekli bizi acıyarak izleyişlerinden 
bahsederdim. Şimdi ikimizde yetişkin olduk. 
Sokakların alabildiğine geniş ufkunda koşmadan, 
özgürlüğün tadına varmadan ölüp gideceğimi 
düşünürdüm o zaman. Sende benim yanımda 
hareketlerine çok dikkat eder, o kadar hareketli 
olmana rağmen hoplayıp zıplamazdın. Annem ve 
babamın her yaptığı bana ters gelirdi.Herkes 
bana baktığında "Vah vah yavrum" der gibi 
gelirdi. Spastikler okulunda çok şey öğrenmiş
tim. Öncelikli olarak, hayatımın tamamını böyle 
geçireceğimin bilincine vardım. Artık bu halimle 
yaşamayı göğüslemem gerekiyordu. Liseye nor
mal bir okula gittim.Orada insanlar engelliler 
okulundan farklı olarak, önce alışmadılar bana. 
Çok zorlandım. Ama daha sonra öğretmenlerimin 
yardımıyla artık tahtaya bile kalkıyor konuyu 
utanmadan, sıkılmadan anlatabiliyordum. Daha 
sonra Almanya'ya gitmek durumunda kaldık. 
Orada yüksek öğrenimime devam ettim. Şimdi 
ise bir şirkette çalışıyorum. Hatırlar mısın Yelda? 
Sana ilk Almanya'ya geldiğimde buradaki yaya 
kaldırımların genişliğinden, alçaklığından ve 
sakat arabalarının geçiş yerleri olduğuna değin
miştim. (Bizde ise hala kaldırımlar çok yüksek ve 
dapdar), insanların burada bakışlarından rahatsız 
olmadığımı dile getirmiştim. Çünkü onlar bak
mıyorlardı. Engellilik gayet doğal bir şeydi. 
Ülkemizde ise çoğu insan bilemez, evet biz 
spastikler belki hareketlerimizi kontrol edemiyo 
ruz, ama herkes gibi düşünüp,hayatın tüm 
gerçeklerini anlayabiliyoruz. Biz istiyoruz ki 
bizde rahat rahat sokaklarda dolaşalım. İnsan
ların gözlemlediği biz olmayalım. Bize acımak 
yerine yol göstersin bu insanlar. Engelliyiz diye 
bizi görmezden gelmeyin, herhangi bir hata yap
tığımızda bizi diğerleri gibi uyarın. Uyarın ki farklı 
olmadığımızı hissedelim. Ebeveynler çocukların 
en önemli destekleyicisidir. Önce onlar kabul
lenecekler çocuklarını. Sonra çevre bilinçli ve 
duyarlı olacak. Ancak Yelda sende biliyorsun ki 
hala insanlar 'deli', 'geri zekâlı', 'spastik özürlü' 
kelimelerini küfür olarak kullanıyorlar. Hâlbuki 
bunlar alay edilecek bir sıfat değil, aksine birer 
hastalıktır. En son görüşmemizde Gemlik'te bir 
engelliler okulunun varlığından bahsettin, inan o 
kadar çok sevindim ki buna. Dilerim ki Gemlik'te 
biz engelliler için çok iyi projeler gerçekleşir. Bu 
mektubumu sana köşende yayınlaman için yol
luyorum dostum. Umarım yayımlarsın. Engelli 
olabilmeyi tüm içtenliği ile benimseyenlere ve 
onlara anlayışla yaklaşanlara sevgiler.”

Esma Nur
Sevgili Esma sana diyebilecek tek bir sözüm 

var: "Kalemine, yüreğine sağlık dostum."

mailto:yeldabykz@hotmail.com
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ABD’de obez bebek ve
çocuk sayısı artıyor

ABD’de de yapılan 
bir araştırma, ülkede 
obez bebek ve çocuk 
sayısının günden 
güne arttığını göster
di. Harvard Üniver
sitesi tarafından 
yapılan, 22 yıl 
süren araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
1980-2001 yılları 
arasında ülkede 0-6 
yaş arasındaki kilolu 
çocuk sayısı yüzde 59 
artarken asıl şaşırtıcı 
sonuç bebeklerde 
ortaya çıktı. Aynı 
dönemde, 0-6 aylık 
bebeklerde şişmanlık 
oranı yüzde 74’lük 
rekor bir artış göster
di. Yine aynı araştır
maya göre 0-6 yaş 
arası çocuklarda 
şişmanlama riski 
ise yüzde 30'a yüksel

di. Araştırmanın 
sonuçlarıyla ilgili New 
York Post gazetesine 
konuşan uzmanlar, 
doğumdan sonraki 
birkaç ay içinde 
bebeklerin kilosunda 
görülen hızlı artışın, 
daha sonraki yıllarda 
çocuğun obez olma 
olasılığını son derece 
yükselttiğini belirtti 
ler. Amerikalı doktor
lar, bunun önüne geç
menin en iyi yolunun 
hamile kadınların, 
sigaradan ve aşırı 
kilo almaktan uzak 
durması olduğunu 
söylüyorlar. Ayrıca 
annenin bebeği 
emzirmesinin de 
çocukları sağlıksız 
kilo artışından 
koruduğunu 
belirtiyorlar.

Eskiye oranla daha 
hareketsiz yaşayan 
ve vakitlerinin 
çoğunu bilgisayarın 
başında ya da 
televizyon seyrederek 
geçiren çocuklar, 
ayrıca besin değeri 
az ama "görünüşü 
ve tadı güzel” olan 
daha çok kalorili ve 
şekerli yiyecekleri 
tüketiyor.

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Çocukların sağlıklı 
gelişimi için sevgi ne 
kadar gerekliyse oyun 
ve oyuncakların da o 
kadar gerekli olduğu, 
oyunun çocuğun 
bedensel, duygusal, 
sosyal, zihinsel ve 
dil gelişiminde önemli 
rol oynadığı ve 
hayal gücünü 
genişlettiği bildirildi. 
Sosyal Hizmet 
Uzmanı Hicran 
Karadoğan Kınık, 0-6 
yaş grubu çocukların 
gelişiminde oyun ve 
oyuncakların önemine 
dikkat çekerek, çocuk 
için yaşamı öğrenme 
aracı olan oyunun 
büyük öneme sahip 
olduğuna işaret etti. 
Oyun oynarken 
çocukların mutlu 
olduğunu, çocuğun 
büyümesi ve sağlıklı 
gelişmesi için beslen
me, sevgi, bakım 
ne kadar gerekli ise 
oyun ve oyuncakların 
da o kadar gerekli 
olduğunu, oyunun 
çocuğun bedensel, 
duygusal, sosyal, 

zihinsel ve dil gelişi
minde önemli rol 
oynadığını belirten 
Hicran Karadoğan 
Kınık, oyun oyna
manın çocuğun 
gelişimindeki 
etkileri hakkında 
da bilgi verdi.
Oyun yoluyla çocuk
ların düşünmeyi ve 
kendi başına karar 
vermeyi, sorumluluk 
almayı, işbirliği yap
mayı ve paylaşmayı 
öğrendiğini, hayal 
gücünü, becerilerini 
geliştirdiğini, dikkati
ni bir noktaya topla
mayı ve becerilerini 
organize etmeyi 
öğrendiğini ifade 
eden Kınık, "Çocuk 
oyun oynayarak ken
dini tanır. En güçlü ve 
doğal dürtülerinden 
biri olan, saldırganlık 
dürtüsünü boşaltma 
olanağı bulur. Değişik 
sosyal rolleri deneme, 
duygularını dışa 
vurma imkanını elde 
eder ve başka nesne 
ler ya da insanlarla 
ilişkilerini inceler.

Oyun, kas 
gelişimini 
hızlandırır ve 
güçlendirir. 
Çevresini 
araştırma, 
objeleri 
tanıma ve 
problem 
çözme 
imkanı 
sağlar,

Kendisini ifade 
etmeyi, sözlü 
olarak ifade 
edilenleri anla
mayı öğrenir, yeni 
sözcükler kazanır. 
Çocuk toplu 
yaşam için gerek
li olan kuralları, 
öğrenir" dedi. 
Anne-babanın 
çocukla birlikte 
oyun oynarken 
karşılıklı gülümse 
yerek ve mümkün 
olduğunca göz göze 
gelerek, neşeli bir 
atmosfer oluşturmaya 
çalışması gerektiğini 
de kaydeden Hicran 
Karadoğan Kınık, 
bebeğin el ve ayak 
parmaklarıyla oyna
yarak, vücudundaki 
organlara dokunarak 
ismini söylemesi 
gerektiğini vurguladı. 
Kınık, "Çocuğun, 
aynada kendini ve 
anne-babayı görmesi 
sağlanmalı. Anne- 
baba çocuğun farklı 
şekiller, renkler 
görmesini ve sesler 
duymasına yardımcı 
olmalı. Eşyalara 
dokunmasına fırsat 
verip, anlayabilmesi 
için zaman bırakıp 
ve daha sonra da 
tanıyabilmesi için ne 
olduğunu tekrarla
mak. Bebeğin elinde 
tutması için, mandal, 
plastik bardak, kaşık, 
çıngırak gibi değişik 
şekillerde eşya ve

Şehir
Şehirlerden bir şehir
Ve de eski bir şehir
Porsuk Çayı'nın dik kenarında yaşıyor 

bir adam
Dertleriyle haşır neşir...

oyuncaklar vererek, 
ellerini bol bol kullan
masını sağlamalı.
Yumuşak ses tonuyla 
konuşup, nazik 
hareketlerle yaklaşıp, 
şarkılar söylenmeli. 
Çocukla birlikte 
resimlere, kitaplara 
bakıp, kitap okuyup, 
müzik dinletip, el 
çırptırırsa çocuk için 
en iyi oyun ortamını 
oluşturmuş olur. 
Oyun oynarken 
geçen zamanın 
mutlu, neşeli ve 
öğretici olmasına 
yardımcı olur. Oyun 
düşünceler, duygular 
ve ilişkiler içinde, 
beceri ve kontrol 
kazanmanın önemli 
yoludur. Oyuncak 
ise çocuğun beş 
duyusu ve duygu
larını uyaran, 
değerlendirme ve 
uygulama yetilerini 
geliştiren, hayal 
gücünü zengin
leştiren, bedensel ve 
sosyal gelişimini hız
landıran oyun aracı 
dır" diye konuştu.

Şehir eski, çay eski 
Tankla dağıtılan su eski 
Sevdası eksi yüklü adamın 
Yorgun bağrındaki gül eski...

Uzaklardan, çok uzaklardan geldi
Ve kalabalık içinden geldi
Ve Kala bak Suyu'nu içtikten sonra
Sevda esaretinin çelik zırhını deldi...

Şehirlerden bir şehir
Ve de eski bir şehir
Boz bulanık çayın dik kenarında 

yaşıyor bir adam
Sol koltuğunun altında ağaçtan 

bir baston
Dudağının sol tarafı yaşama kapalı
Ve de yalnızlığıyla haşır neşir...

Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi'nden aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Aylin DÖLEN

Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi’nden 17.09.1999 yılında aldığım 

tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Nurcan DURSUN
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Sütteki bruselloz 
mikrobuna dikkat!
Uzmanlar, yaz 
aylarında artış 
gösteren bruselloz 
mikrobuna karşı 
vatandaşları 
uyararak, pastörize 
edilmemiş süt ürün
lerinin kullanılma
ması gerektiğine 
işaret ediyor. 
Elazığ Fırat Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 
Başkanı ve 
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji 
Uzmanlık Derneği 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Sırrı 
Kılıç, bruselloz 
hastalığının özellikle 
yaz aylarında kırsal 
kesimlerde sağılan 
hayvanların süt
lerinin pastörize 
edilmeden hemen 
mayalanıp peynir ya 
da yağ elde edilme
siyle 4-5 kat artış 
gösterdiğini söyledi. 
Prof. Dr. Kılıç, brusel
loz mikrobunun çoğu 
gelişmiş ülkede 
tamamen ortadan 
kalktığını ama 
Türkiye'de hayvanlar 
arasında oldukça 
yaygın bir hastalık 
olmaya devam ettiği
ni bildirerek, özellikle 
İç Anadolu, Doğu ve

Güneydoğu Anadolu 
illerinde ve Antalya 
yöresinde daha 
yaygın görüldüğüne 
dikkat çekti. Prof. 
Dr. Kılıç, "Malta 
Humması, ondülan 
ateş, Akdeniz Ateşi 
ve peynir hastalığı 
olarak da bilinen 
bruselloz, tüm 
dünyada yaygın 
önemli bir halk 
sağlığı sorunudur. 
Daha çok evcil hay
vanlarda düşükle 
seyreden enfeksiyon
lara neden olur. 
Hastalık, insanlarda 
her yaş ve cinste 
görülmekle birlikte 
15-35 yaş arsında 
olanlarla hayvan 
yetiştiricilerinde, 
veteriner ve sağlık 
memurlarında, 
et sanayiinde ve 
mezbahada çalışan
larda daha sık 
görülmektedir. 
Bruselloz hayvanlar
da mastit (meme ilti
habı) yaptığından 
insanlara ya direkt 
temas veya et, süt ve 
süt ürünlerinin yen
mesi, daha az oranda 
da enfekte tozların 
solunmasıyla bulaşa- 
bilmektedir. Ancak, 
ülkemizde hastalık 
en çok çiğ sütten 
yapılan peynir veya 
krema yağlarla bulaş
maktadır" 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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İnegöl (ÖSS): 713 05 05I Bursa Kültür Koleji: 267 00 72

GEMÜK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

MBBİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE IMBİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2528 

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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OZ€l AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
Özel

İyi bir gelecek Ay kent ile bcışlcır"
Iköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

AYKENT

W' A «il
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,
ÖĞRFNCİl PD- Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder, Kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, özgüveni tamdır.
vüKtNLiLtK; __________________ Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır»,? ' a x

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
uuunu.aykentilkogrGtim.il 12.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

Körfez OFSET’te
BİR GÜNDE 

DAVCTİVGNİZ HAZIR

Yüzlerce çeşit hem ucuz, hem kaliteli
Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’nde modern diyaliz ünitesi hizmete girdi

Diyaliz Unitesi’nde hasla kabulüne başlandı
Güne Bakış
Kadri T3ÜLER
kadri_guler@hotmait.com

Hemodiyaliz Ünitesi
Evet.
Sonunda özlemle beklenen hemodiyaliz 

ünitesi Gemlik’te kuruldu.
Muammer Ağım Gemlik Devlet 

Hastanesi’nin yeni yapılan ek ünitesinde 
diyaliz hastalarına mükemmel bir bölüm 
hazırlanmış.

Bölüme konulan cihazlar son teknoloji 
harikaları..

Türkiye’ye ilk gelen makinalar Gemlik 
Hastanesi’ne konulmuş.

Şu anda dört hastanede bu cihazların bu 
lunduğunun bilgisini aldık.

Diyaliz hastalarının çilesini bilen bir kişi 
olarak, bölgeye verilecek bu güzel hizmetin 
değerini bilelim.

Gemlik’ten Bursa’ya gidip saatlerde maki- 
naya bağlanan ve gün sonunda geri dönen 
hastaların ve ailelerinin çilesi bitecek.

Tertemiz bir tesis, kaliteli eğitilmiş per
sonel ile hizmet başladı.

Bir müjdeli haberde böbrek taşı olanlara.
Devlet Hastanesi’ne böbrek taşı kırma 

makinasını da geldi.
Yakında hizmete girecek.
Gemlik’te sağlık tesisi ve bulunmayan 

personel sorunları tamamlanıyor. Daha 
güzele ve iyiye gidiyoruz.

Gemlik’e hayırlı olsun.
Hastalar gözünüz aydın.
Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasına 

emeği geçenleri kutlarım.

Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nin poliklinik 
binası giriş katındaki 
AB standartlarına 
uygun On-Line 
su sistemi ile çalışan 
hemodiyaliz ünitesinde 
hasta kabulüne 
başlandı. Türkiye’de 
sadece 4 yerde bulu
nan Diyaliz Ünitesinde 
8 makine bulunduğunu 
söyleyen Başhekim 
Yardımcısı Dr. Levent 
Kutlu, hastalar için 
servis aracı da 
aldıklarını söyledi. 
Kutlu, ünitede 
yeni alınan böbrek 
taşı kırma makinesi 
ile hastalara planla
dıkları en iyi hizmeti 
vereceklerini belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

Muammer Ağım Devlet Has 
tanesi Başhekim Yardımcısı 

Dr. Levent Kutlu, Gemlik 
Orhangazi, Umurbey ve 

Kumlalı diyalizs hastalarının 
biran önce hastaneye müra

caat etmelerini istedi.

Yabancıya gayri 
menkul takibi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yaban 
cılara gayrimenkul satışının yoğun olduğu 
bölgelerden başlamak üzere yurt genelinde, 
yabancılara gayrimenkul satışıyla ilgili tüm 
bilgilerini güncelleyecek. Haberi sayfa 8’de

Belediye işçilerine 
yakacakları dağıtıldı
Gemlik Belediyesi’nde çalışan işçi/enn 
toplu sözleşmeden doğan haklan .
kışlık odun ihtiyaçları dağıtıldı. Sayfa

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

uuunu.aykentilkogrGtim.il
mailto:kadri_guler@hotmait.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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50 ilde sanayi 
elektriği 

zamlanıyor

Belediye işçilerine
yakacakları dağıtıldı

Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurulu’nun (EPDK) 
aldığı karar ile 
kalkınmada öncelikli 
50 ilin sanayi 
elektriği fiyatı 
artacak. Elektriği 
112.24 YKr’den alan 
50 ilin sanayicileri 
bundan sonra 
119.8 YKr’den 
alacaklar.
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının (ÖİB) 
başvurusu doğrul
tusunda Türkiye 
Elektrik Dağıtım 
Anonim Şirketi’ne 
(TEDAŞ) bağlı 
bölgelerin lisans 
ve tarifelerini 
onaylayan EPDK, 
kalkınmada öncelikli 
illerdeki yüzde 7’lik 
sanayi elektriği 
indirimini de 
kaldırdı.
KDV hariç, diğer 
fon ve paylar dahil 
112.24 YKr’den elek
trik alan kalkınmada 
öncelikli 50 ilin 
sanayicisi bundan 

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

sonra 119.8 YKr’den 
elektrik alacak. Bu 
kapsamda sanayi 
elektriği artacak 
50 il şöyle: 
"Adıyaman, Ağrı, 
Aksaray, Amasya, 
Ardahan, Artvin, 
Bartın, Batman, 
Bayburt, Bingöl, 
Bitlis, Çanakkale 
(Bozcaada ve 
Gökçeada İlçeleri), 
Çankırı, Çorum, 
Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Giresun, 
Gümüşhane, 
Hakkari, İğdır, 
Kahramanmaraş, 
Karabük, Karaman, 
Kars, Kastamonu, 
Kırıkkale, Kırşehir, 
Kilis, Malatya, 
Mardin, Muş, 
Nevşehir, Niğde, 
Ordu, Osmaniye, 
Rize, Samsun, Siirt, 
Sinop, Sivas, 
Şanlıurfa, Şırnak, 
Tokat, Trabzon, 
Tunceli, Van, 
Yozgat, 
Zonguldak.

Gemlik 
Belediyesi’nde 
çalışan işçilerin 
toplu sözleşmeden 
doğan hakları 
olan kışlık odun 
ihtiyaçları dağıtıldı. 
Belediye Taş 
Parke Tesisleri’ne 
Haydariye ve 
Fındıcak 
bölgelerinde 
bulunan Orman 
depolarından 
getirilen 
200 ton odun 
geçen yıldan 
kalan alacaklarıyla 
birlikte dağıtıldı. 
Yine işçilere 
her kış aylarında 
verilmekte olan 
2.5 ton kömürün de 
bağlantısının

Yaz Kur-an Kursu sona erdi

Seyfettin SEKERSÖZ

Diyanet İşleri 
Başkanlığı
Gemlik Müftülüğü 
tarafından 
düzenlenen
Yaz Kur-an Kursu 
sona erdi.

yapıldığı bildirilirken 
Eylül ayında yine

taş parke tesislerine dağıtımlarının
getirilerek yapılacağı açıklandı.

Merkez Solaksubaşı 
Çarşı Camii’nde 
başlayan kursa 
katılan 40 çocuk 
belgelerini aldı. 
Sekiz hafta süren 
Yaz Kur-an Kursuna
katılan çocuklar

günde 3 saat olmak 
üzere haftanın 
5 günü Çarşı 
Camii Müezzini 
Sabri Aslan'dan 
kur-an okumayı 
öğrendiler.
Yaz Kuran

Kursuna katılan 
40 çocuktan 
37'si kuran okumayı 
öğrenirken 
30'unun ise 
hatim indirme 
başarısı gösterdiği 
öğrenildi.

GEMLİK

■■M GÜNLÜK Sİ YASI GAZETE ■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Muammer Ağım Devlet Hastanesinde modern diyaliz ünitesi hizmete girdi
IIDiyaliz Unitesi’nde 

hasta kabulüne başlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemliklilerin 
uzun yıllar beklediği 
Hemodiyaliz ünitesi 
hasta kabulüne 
başladı.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi yeni 
poliklinik binası giriş 
katında hazırlanan ve 
Türkiye'de sadece 
4 yerde bulunan AB 
standartlarına uygun 
On-Line Su sistemi 
ile çalışan hemodiya 
liz ünitesinde Uzman 
Doktor Doğan 
Çimen, Pratisyen 
doktorlar Faruk 
Kemal Sevilmiş, 
Fahri Özaydın ile 
hemşireler Aslı 
Bahar ve Günay 
Gürler hastalara 
en iyi hizmeti 
sunabilmek için 
hazır dürümdalar. 
Hastane Başhekim 
Yardımcısı Dr. Levent 
Kutlu, hemodiyaliz 
ünitesi'nde toplam 8 
makine bulunduğunu, 
bunlardan 6'sının 
normal hastalar için, 
1 tanesinin 
Hepatit-B hastaları 
için ve bir tanesinin 
de yedek olarak 
bekletildiğini söyledi. 
Günde 2 seans 
hizmet ürettiklerini 
belirten Dr. Kutlu, 
ünitede kullanılan 
su sisteminin çok 
önemli bir ayrıcalığı 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Türkiye'de 
sadece 4 yerde bulu
nan ve AB standart
larına uygun olan 
On-line su sistemi 
merkezimizde kurul
muştur. Bu sistem, 
ihtiyaç olduğu anda 
su üretmekte ve 
cihaza vermektedir. 
Diğer sistemlerde su 
depoda beklediği için 
enfeksiyon riski 
açısından On-Line 
sistemi daha güven
lidir. Sistemde ayrıca 
mikroplardan oluşan 
ve endotoksin adı 
verilen zehirli mad
delerin suya ve sis
teme geçmesini 
önleyen filtre sistemi 
bulunmaktadır.

Böylece de diğer 
sistemlere göre 
hastalarımız daha 
güvenli ve kaliteli 
hizmet 
alabilmektedirler" 
dedi.
Dr. Kutlu, hastalar 
için özel Hemodiyaliz 
servis aracı aldık* 
larını hatırlatarak 
aracın dizaynı 
yapılırken her 
türlü konforun da 
düşünülerek hazır
landığını söyledi. 
Hemodiyaliz 
ünitesinin vereceği 
hizmet için etik 
kurallar çerçevesinde 
gerek resmi gerekse 
özel tüm kurum ve 
kuruluşlarla rekabete 
hazır olduklarını ifade 
eden Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Dr. Levent 
Kutlu, ünitede yeni 

alınan böbrek taşı 
kırma makinesi ile 
hastalara planlanan 
en iyi hizmeti 
vereceklerini söyledi. 
Başta Gemlik 
olmak üzere 
Orhangazi, 
Umurbey ve Kumla 
Belediyelerine 
yazı gönderdiklerini 
ve hoparlörlerle 
Hemodiyaliz 
ünitesinin hasta 
kabulüne 
başladığının 
anons edilmesini 
istediklerini 
söyleyen Dr. Kutlu, 
Hemodiyaliz 
Ünitesi olarak 
belgede en iyi 
hizmeti vermek için 
iddialı olduklarını 
belirterek hastalara 
yaptığı duyuruda 
"Bilindiği üzere hayli 
ciddi bir yatırım 
yapmış bulunuyoruz.

Hemşerilerimizin 
en iyi hizmeti ala
bilmeleri için yoğun 
bir çaba harcadık 
ve harcamaya 
devam edip, en 
küçük bir eksikliğe 
müsaade etmeye
ceğiz. Bu ünite siz- 
lerindir. Dolayısıyla 
bu hizmeti alması 
gereken hasta
larımızın ivedilikle 
hastanemize 
müracaat etmelerini 
bekliyoruz. 
Ünitemizde görevli 
hekim ve sağlık 
personelimiz 
kayıt kabul işlemleri 
için yapılması 
gerekenleri 
süratle yapmaktadır. 
Hastanem ızaen 
bu hizmeti 
alacaklara tedavi 
programına alın
madan önce 
Hepatit gibi bulaşıcı 
hastalıklar için 
kak tetkiki yapılmak
tadır. Daha önceden 
herhangi bir kurum 
ya da kuruluşta 
hemodiyaliz hizmeti 
alan hastalarımız 
bu kuruluşlardan 
bir epikriz alarak 
önceki tedavi ve 
durumlarını belirterek 
hekimlerimize 
müracaat ederek » . 
kayıtlarını yaptıra
bilirler" şeklinde 
konuştu.

KMrfez

Vicdanca
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Poyraz’a rastgele!
Gemlik Kurşunlu'dayım...
Zeytin kokulan ile hamsilerin, yosun

ların kokusunun renkleri yansır 
gökyüzünün mavisine.

Poyrazın dağlardan üflediği, yaban 
çiçeğinin uyandığı saatlerde, mavinin 
boyadığı Kurşunlu'yu anlatabilmek 
mümkün mü?

Saat 04.30 sıralarında poyrazın uykuda 
olduğu patiskanın maviliğindeki denizin 
dağları artık saklı değildir. Güneş altın 
rengi kemerini henüz takarken, mavi ile 
gri rengin buluştuğu elbisesi sarmalıyor
du Kurşunlu'yu...

Deniz uykuda... Balıklar, yosunlar...
İşte o anlarda martılardan uyanan 

birkaç tanesi gökyüzünde vals yapıyor; 
mavi-dağ-deniz-göğün çıplak bedeninde 
cömertçe.

Henüz güneş bakır kirpiklerini 
açmamışken, çoban yıldızı mavide lam
basını yakamozlara inat yakmıştır bile.

Emzikli bebenin bedeninin yok olduğu 
anlarda, dünya penceresinden bakıyorum 
Kurşunluma!

Kurşunları düşünmemeye yüreğim el 
vermiyor... Kirpiklerim güneşe hüzünlü!

Bu güzellikleri göremeyen savaşinsanı- 
na ne çok anfaûtiâk istcruini 
Kurşunlum!..

Ömürlerinde bir kez olsun, gümüş kir
pikli güneşi gördüler mi doğarken, 
beslenirken...

Kurşunlu'dayım...
Hele birde poyraz gürledi mi mavinin 

asiliği çıkıverir ortaya...
Çakılların melodisiyle karışır denizimin 

sesi...
Toprağın ve denizin insanı sıcacıktır, 

sıcacık...
Savaşinsanı ile bunları da ne çok pay

laşmak isterdim!
Poyraz'ı tanımak lazım...
Sinsi değildir, öğle saati vurduğu anlar

da aniden çıkar Kurşunlu'nun dağlarıyla 
öpüştüğü uzak kıyıların denizlerinden bir 
fırtına gibi...

Poyraz Kurşunlu'nun özgürlüğüdür, 
türküsüdür adeta.

Poyraz'ı tanırsanız, mutlu olursunuz... 
Denizin duşudur!...

Güneşin yorganıdır aynı zamanda...
Bir yanda doğadaki barışsever tavır ve 

özgürlük dansı, diğer yanda tatminsiz 
insanoğlunun yıkıcı ve ölümsever tavrı!

Poyraz gibidir Kurşunlu'mun insanı; 
özgürce eser gürler.

Gözler genelde renklidir, tenler bakır.
Çocukların saçları beyaz denecek 

kadar açılır mavinin tuzunda, güneşinde, 
anlamadan yakan poyrazında ...

Mavidir günün uyanış saatleri.
Poyrazın türküsü eşliğinde mavi barış 

günleri sarsın dünyamızı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Turuncum Dershanesi başarısını kutladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Turuncum 
Dershanesi 
OKS'de yakaladığı 
başarıyı ÖSS ile 
devam ettirerek 
sonucu öğrencileriyle 
birlikte kutladı. 
Bir yıl önce faaliyete 
geçtiğinde Gemlik 
halkı ve öğrenci 

velilerine söz 
verdiklerini hatırlatan 
Dershane Müdürü 
Ahmet Sayım 
Başuğur, "Bunun 
karşılığı hem 
OKS'de hem de 
ÖSS'de sözümüzü 
yerine getirdik" dedi. 
Dün dershane 
salonunda bir araya 

gelen öğrenciler 
Dershane Müdürü 
Ahmet Sayım 
Başuğur ile 
öğretmenlerin 
de katılımlarıyla 
kazandıkları sevinci 
birlikte kutladılar. 
"Bu başarıyı etken 
kılan kurucumuz ve 
eğitim kadromuzla 

birlikte ekip olarak 
uyum içinde çalış
mamız sonucu elde 
ettik" diyen 
Başuğur, "Turuncum 
Dershanesi olarak 
insan öğesini ön 
planda ele alıp 
ticari zihniyeti 
düşünmeden bu 
başarıya imza attık.

OKS'de sınava giren 
öğrenci sayımız 
28 olurken yerleşen 
öğrenci sayımız 
ise 22 olmuştur. 
Bunun yanı sıra 
ÖSS'de sınava 
giren öğrenci 
sayımız 67 iken 
üniversitelere 
yerleşen öğrenci 

sayımız ise 48'dir" 
şeklinde konuştu. 
Dershane Müdürü 
Ahmet Sayım 
Başuğur Turuncum 
Dershanesi olarak 
2005-2006 başarı 
oranlarının her iki 
sınavda da yüzde 
80'lere ulaştıklarını 
söyledi.

ZEKİ KAPTAN LTD.ŞTI’ne jHMb.
LASTİKLİ KEPÇE 

(LODER) OPERATÖRÜ 
ARANMAKTADIR. 

Ehliyetli ve Gemlik’te 
ikamet eden adaylar 

tercih edilir.

GSM: (0.532) 275 88 07

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

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

EL KOYUN
^J^^HAvea, Telsim ve Turkcell hatlınızdan 3464’e mesaj atın.w
vmw.elkoyun.com

www.tema.org.tr

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez'internetle www.gemlikkorfezgazetesi.com

BAV MUSTAFA ÖZALP EMIAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

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

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

—.———  ——.——--------------------------------------------------------- 1

3_ _ _ _ _ Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m2 SATILIK DAİRE
g Manastır Dilek Sitesi’nde SATILIK LÖX DAİRE Denizi gören, 3+1,140 m2 
g| Balıkpazarı’nda 115 m2 2+1 Satılık Daire H
3 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
3Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
g' Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt. 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire 
g Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atan makineleriyle satılık dükkan. 
S________________________________önünde 115 m2 Bahçeli___________________

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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

MâcîdeöZÂLP
Tel:5132474 Fax:5141021

vmw.elkoyun.com
http://www.tema.org.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İLK YILINDA 
TURUNCUM DERSHANESİ’NİN BAŞARISI

I No
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM No ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM

1 AYÇA ERDOĞAN PAMUKKALE İNŞ. MÜH. 25 ASLI VERİMLİ KÜTAHYA PAZARLAMA

2 H. BURAK GERÇEK ULUDAĞ VETERİNER 26 SEMA AKBAŞ ANADOLU İŞLETME

3 SEVİM GEYİK KOCATEPE SER. MÜH. 27 HAŞİM PARLAK KOCAELİ TURİZM OT. İŞL.

4 ERDEM BALİ İSTANBUL ORMAN MÜH. 28 MAHMUT ÇELİK GİRESUN RAD. TV. YAY.

5 G.SUZAN BAYKAN DUMLUPINAR İŞLETME 29 ESRA TEMEL ANADOU İŞLETME

6 TUĞÇE TURAN SELÇUK İŞLETME 30 SERPİL AKÇA HACETTEPE BÜRO YÖN. SEKR

7 BELGİN DUMAN ANADOLU İNGİLİZCE 31 LÜTFİYE ERÇETİN DUMLUPINAR TURİZM OT. İŞL.

8 RUKİYE TOSUN DOKUZ EYLÜL COĞRAFYA ÖĞR. 32 GİRAY KÜPE ANADOLU İKTİSAT

9 GÜLPAŞA AKÇA KOCATEPE TÜRKÇE ÖĞR. 33 H.HÜSEYİN KATIRCI ANADOLU DIŞ TİCARET

10 DUYGU AKAYDIN İSTANBUL Ç.YUNAN DİL.ED. 34 E. TUĞBA BAŞOĞLU ANADOLU İŞLETME

11 HATİCE CAYMAZ ANADOLU SOS. BİL ÖĞR. 35 EMRAH YEŞİLLER ANADOLU İKTİSAT

12 FULYA E. VURGUN KOCATEPE TÜRK Dİ. ED. 36 KAAN IZGÂTLI ANADOLU KAMU YÖNETİMİ

13 ÇINAR KANİK ANADOLU SINIF ÖĞR. 37 TEOMAN DEMİRTAŞ ANADOLU İŞLETME

14 MEHTAP ES KARAELMAS SOS. BİL. ÖĞR. 38 EMRAH HARDAL ANADOLU İŞLETME

15 ŞEREF YAZICI PAMUKKALE TARİH 39 OZAN ZAHRALI ANADOLU İKTİSAT

16 CEMİL ÖZDEMİR KOCATEPE FELSEFE 40 ALEV YENER ANADOLU KAMU YÖNETİMİ

17 SERPİNUR KAYAR KOCATEPE EBELİK 41 TANER ÇAKAL ANADOLU İŞLETME

18 SEVCAN BEKTAŞ PAMUKKALE MALİYE 42 ORHAN SİNAN ÖNCÜL ANADOLU KAMU YÖNETİMİ

19 SEMRA GEYİK MERSİN İŞ. BİL.YÖN. 43 VOLKAN ÖZANADOLU ANADOLU İŞLETME

20 BURAK AKYOL EGE KON. İŞL. 44 ERKAN ÖZANADOLU ANADOLU İŞLETME

21 GÜLCE BARIŞ ANADOLU KÜLTÜR İNSAN KAY. 45 MEHMET BULUT ANADOLU KAMU YÖNETİMİ

22 SELİM TANRIVERDİ ATATÜRK BÜROYÖN.SEKR 46 HANDE AKAÇ ANADOLU İŞLETME

23 MERVE ZENGİN K.MARAŞ BÜRO YÖN.SEKR 47 GÜNER BAŞARAN ANADOLU İKTİSAT

E DİLEK VAROL AFYON KOCATEPE MUHASEBE

Ahmet Dural Meydanı Akmanlar Pasajı Kat: 1 GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 44 45 Fax : (0.224) 514 44 65
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■■■ GÜNLÜK SİYASİ OAİTTİ ■■■

Meslek liseleri 
kazandırmaya 
devam ediyor

KPDS başvuruları 
28 Agustos’ta başlıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Meslek Liselerinden 
mezun olan 
gençlerin 
üniversiteleri 
kazanamayacağı 
tezi artık tarihe 
karışıyor.
Gemlik'teki 
meslek Liselerinden 
mezun olan bir 
çok genç idealleri 
olan üniversitelerde 
istedikleri dalları 
kazanmayı 
başarıyorlar.
Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi 
Ağırlama ve 
Gıda Teknolojisi 
bölümünden 
bu yıl mezun olan 
Münise Erikli'de 
başarılı gençlerden 
sadece bir tanesi. 
Gençaali 
Mahallesinde 
çiftçilik yapan bir

^Gemlik Körfez1 internette y/w.genılilitorfezgazetesi.co'ıii

Münise Erikli

ailenin çocuğu olan 
Münise Erikli, 
başarıyla bitirdiği 
okulundan girdiği 
ÖSS sınavında da 
aynı başarıyı 
göstererek, 
Boğaziçi 
Üniversitesi 
Turizm İşletmecilik 
Fakültesi’ni 
kazanarak 
ailesinin yüzünü 
güldürdü.

Berkay Karabulut 
Afyon yolcusu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi'nden bu 
yıl mezun olan 
ve gazetemizin 
Kumla muhabirliği 
görevini 
sürdürmekte 
olan Berkay 
Karabulut

ABONE OLDUNUZ MU?
0BLYK

■■ örj x j OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İK9

girdiği üniversite 
sınavından 
başarıyla çıkarak 
ilk tercihi olan 
Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 
Uluslararası 
Ticaret ve 
Finansman 
bölümünü 
kazanmayı 
başardı.

Yabancı dil tazminatı 
almak isteyen kamu 
personeliyle yatırım 
hizmetlerinde çalış
maları nedeniyle 
maktu yabancı dil 
tazminatından yarar
lanmak isteyen 
teknik personel, 
yabancı dil bilgi 
seviyesini belirlemek 
amacıyla yapılacak 
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı'na (KPDS) 
28 Ağustos-6 Eylül 
tarihleri arasında 
başvuruda 
bulunulabilecek. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarıma 
ğan'ın yaptığı yazılı 
açıklamaya göre, 
sınav, 12 Kasımda 
Ankara, İstanbul, 
Adana, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, 
İzmir, Konya, 
Malatya, Samsun, 
Sivas, Trabzon ve 
Van illeri ile Lefko 
şa'da yapılacak. 
Sınava, yabancı dil 
tazminatından yarar
lanmak isteyen 657 
sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
(aylıklarını bu 

kanunun ek geçici 
maddelerine göre 
alanlar dahil), 926 
sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel 
Kanunu, 2802 sayılı 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu, 2914 sayılı 
Yükseköğretim 
Personel Kanunu, 
3466 sayılı Uzman 
Jandarma Kanunu'na 
göre çalışanlarla 
kadro karşılığı 
sözleşmeli personel 
ve 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Karama 
me'nin 3/C madde
sine tabi sözleşmeli 
personel katılabile
cek. Ayrıca, perso 
netinin yabancı dil 
bilgisi seviyesini 
tespit etmek isteyen 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışan personel de 
bu sınava 
katılabilecek.
Sınav ücreti olan 
45 YTL'yi (45 milyon 
TL) Ziraat Bankası 
Ankara Güvenevler 
Şubesi 6032070- 
5001 numaralı 
hesabana yatıranlar, 
banka dekontunu 
göstererek, 
OSYM’den başvurma 
belgesi alacak

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 GENLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Faz: (0.224) 513 35 95
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8 Sırası Geldikçe
26 Ağustos...

Yağışlar başlıyor

Ağustos.
Türk'ün zafer ayı.
26 Ağustos, zafer 

ayının en önemli 
günüdür Türk'ün.

26 Ağustos 1071 
Anadolu'nun Türk 
yurdu oluşu.

26 Ağustos 1922 
Türk yurdu 
Anadolu'nun düşman 
işgalinden kur
tarıldığı gün.

Türk ulusunun 
bağrından çıkan 
kahraman Orduları 
mızın zafer günlerini 
içerir Ağustos.

1071' deki 
BaşkomutaYı 
Alparslan, 1922' deki 
Başkomutan Mustafa 
Kemal Atatürk.

Bu büyük insan
lardır Türk'ü 
yeryüzünde var kılan. 
Türk ulusunu ve

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

vatanını onların ordu
larıdır sonsuza dek 
var kılacak olan.

Kahraman Ordu, 
Türk ulusunun göz 
bebeğidir, övünç kay
nağıdır, gurur kay
nağıdır. Dünya 
barışının sağlayıcısı, . 
koruyucusudur.

Türkiye Cumhu 
riyeti Devleti'nin 
kabul ettiği uluslar 
arası anlaşmalara 
uyarak Kore'de, 
Somali'de Afganis 
tan'da, Kosova'da 
insanlığın mutlu
luğunu, güvenliğini 
ve barış içinde yaşa
malarını sağlamayı 
görev bilmiştir.

Çünkü Ata'sı, 
Başkomutanı 
Atatürk "Yurtta barış, 
dünyada barıştı 
sağlamayı O'na

görev olarak ver
miştir.

Türk ordusu için 
savaş, yalnız vatan 
saldırıya uğradığında 
söz konusudur. 
Savaş alanı yalnız 
vatan topraklarıdır.

"Sîzlere ölmeyi 
emrediyorum" diyen 
Komutanlarının 
emrine uyarak şehit 
düşmüş, al kanları ile 
Anadolu topraklarını 
vatan kılmış bir 
ordudur Türk ordusu.

Dış ve iç düşman
ların korkulu 
rüyasıdır kahraman 
ordumuz.

Daima uyanıktır.
Her türlü güçlüğü 

yenecek, düşmanı 
kahredecek güçtedir 
ordumuz.

Türk ulusunun ve 
Türk vatanının güven 

kaynağı, göz bebeği 
ordumuzun Zafer 
Haftası' m ve 
kazandığı
30 Ağustos Zafer 
Bayramını kutlar, 
başarılar diler, şehit
lerimizi rahmetle 
anarım.

Rahat uyu 
Başkomutan Ataml

Ordun en büyük 
eserin Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ve 
devrimlerinin 
yılmaz savunucusu 
olarak uyanık 
olarak görev başın
dadır. Gerektiğinde 
gaflet, delalet, 
hatta hıyanet içinde 
olacakların hakkın
dan gelecek güç ve 
inanç içindedir.

Asil ulusun 
O'nun en büyük 
destekçisidir.

Ege Bölgesi, Pazar 
tesi gününden itiba 
ren kıyı Ege'den 
başlayarak yağışlı 
bir hava kütlesinin 
etkisi altına girecek. 
İzmir Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü’n 
den yapılan açıkla
maya göre, Ege 
Bölgesi 28 Ağustos 
Pazartesi öğlen saat
lerinden itibaren kıyı 
Ege'den başlayarak 
yağışlı bir hava kütle 
sinin etkisi altına 
girecek. Sağanak ve 
gök gürültülü sağa 
nak şeklinde görüle
cek yağışların, 29 
Ağustos Sah günü 
Ege bölgesinin 
tamamında gün bo 
yu aralıklarla devam 
etmesi bekleniyor. 
Çarşamba günü 
yağışlı havanın böl
geyi terk edeceği, 
hava sıcaklıklarının 
Pazartesi günü 
yağışla birlikte biraz 
azalacağı belirtile 
rek, vatandaşların ve 
ilgililerin yağışlara 
karşı tedbirli olması 
istendi.
GÜNEYDOĞU'DA 
SICAKLIK DÜŞECEK 
Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nde 

sıcaklık, 27 Ağustos 
Pazar gününden 
itibaren düşecek. 
Meteoroloji 
Diyarbakır 
Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri, 
Diyarbakır'da maksi
mum sıcaklığın 
39 dereceye kadar 
ulaştığını, yarın 
bölge genelinde 
sıcaklığın 2 derece 
daha yükseleceğini 
söylediler. 
Diyarbakır'da 
sıcaklığın bugün 41, 
Batman'da 42, 
Şırnak'ta 37, 
Gaziantep'te 40, 
Siirt'te 40, 
Şanlıurfa'da 42, 
Adıyaman'da 41 
derece olmasının 
beklendiğini ifade 
eden yetkililer, 
"Sıcaklıklar mevsim 
normallerinde 
seyrediyor. Belki 1-2 
derecelik artış ola
bilir. Ama yarından 
itibaren sıcaklığın 
düşmesi bekleniyor. 
Pazartesi günü 
düşüşler sürecek, 
önümüzdeki 
hafta, sıcaklığın 
5 derece düşmesi 
bekleniyor" 
dediler.

Büyüyen, değişen ve gelişen organizasyon yapımız içinde, Mağazalarımızın çeşitli birimlerinde 
görevlendirilmek üzere, sınırsız müşteri memnuniyetini benimsemiş, 

marketçilik sektöründe kariyer yapmak isteyen ekip arkadaşları arıyoruz.
ŞARKÜTERİ ELEMANI

/ 2 yıl deneyimli
/ Ürün çeşitleri hakkında bilgi 

/ Teşhir, Tanzim yapabilecek 
/ 30 yaşını aşmamış Bay

VETERİNER HEKİM
/ Konusunda 2 yıl tecrübeli 
/ Ürün çeşitleri hakkında bi 
/ Yöneticilik vasıflarına haû
/ 35 yaşını aşmamış Bay

KASAP
/ En az 2 yıl tecrübeli 

i sahibi / Ürün çeşitleri hakkında 

bilgi sahibi.
/ 35 yaşını aşmamış Bay

REYON ELEMANI
/ Tercihen Lise Mezunu
/ 30 yaşını aşmamış
/ Deneyimli, Deneyimsiz
/ Bay

KASİYER

/ Tercihen Lise Mezunu 
/ 25 yaşını aşmamış 
/ Deneyimli, Deneyimsiz
/ Bayan

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Adayların Hamidiye Mah. 
İstiklal Cad. No :17/B adresindeki 

şubemize şahsen 
1 adet fotoğrafları ile 

başvurmaları rica olunur. 
www.saypa.com.tr 

e-mail: insankaynaklari@saypa.com.tr

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.saypa.com.tr
mailto:insankaynaklari@saypa.com.tr
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Yabancıya gayri 
menkul takibi

Kısa vadeli faiz oranları değişmedi

Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, 
yabancılara gayri
menkul satışının 
yoğun olduğu 
bölgelerden 
başlamak üzere 
yurt genelinde, 
yabancılara 
gayrimenkul 
satışıyla ilgili 
tüm bilgilerini 
güncelleyecek. 
Yeni veriler ışığında 
bilgisayar programı 
oluşturulacak ve 
gelişmeler, merkez
den günlük takip 
edilebilecek. Tapu 
ve Kadastro Genel 
Müdür Vekili Zeki 
Adlı, yabancılara 
gayrimenkul satışının 
en yoğun olduğu 
bölgelerden Antalya, 
Alanya ve Didim'deki 
tapu ve kadastro 
yetkilileri ile 
Ankara'da 
toplantı yaptı. 
Bu bölgelerde

yabancılara yapılan 
satışlar ve uygula
malar hakkında 
detaylı bilgi alan 
Adlı, satışa ilişkin 
merkezdeki ve 
yereldeki bilgilerin 
karşılaştırılarak, 
güncellenmesini 
istedi.
Adh, sağlaması 
yapılan veriler 
üzerinden 
gelişmelerin günlük 
takip edilebilmesini 
sağlayacak bir 
bilgisayar programı 
hazırlanması 
talimatı verdi.

Zeki Adh, Tapu 
Kadastro Bilgi Siste 
mi Projesi'nin (TAK 
BİS), yaban cılara 
yönelik gayrimenkul 
hareketli liğinin fazla 
olduğu bölgelerde 
yaygınlaştırılacağını 
belirterek, çalışmaları 
hızlandırdıklarını 
söyledi. Adh, 
"Yabancılara gayri
menkul satışı 
genelde sahil böl
gelerinde oluyor. 
Oralarda TAKBİS'in 
yaygınlaştırılması 
ile ilgili çalışma 
yapıyoruz" dedi.

Merkez Bankası 
Para Politikası 
Kurulu, kısa vadeli 
faiz oranlarını değiş 
tirmedi. Buna göre, 
gecelik borçlanma 
faiz oranı yüzde 
17,50'de kaldı. 
Merkez Bankası'n 
dan yapılan açıkla
maya göre, son 
dönemde açıklanan 
veriler, yılın ikinci 
yarısında ekonomik 
faaliyette iç talep 
kaynaklı olarak bir 
yavaşlama görüle
ceği ancak bu 
yavaşlamanın 
keskin olmayacağı 
yönündeki öngörüleri 
teyit eder nitelikte 
olduğu belirtildi. 
Merkez Bankası'nın 
Haziran ayı içinde 
aldığı tedbirler ve 
sonrasında kararlı 
duruşunu devam 
ettirmesinin, orta 
vadeli enflasyon 
üzerindeki baskıları 
azalttığı bildirilen 
açıklamada, Ağustos 
ayında enflasyon 
bekleyişlerindeki 
bozulmanın durduğu, 
hatta sınırlı oranda 
iyileşme gözlendiği 
kaydedildi.

Açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Bunun yanında, 

son dönemde 
uluslararası likidite 
koşulları nispeten 
olumlu seyretmiştir. 
Bu gelişmeler 
doğrultusunda, 
Para Politikası 
Kurulu, orta 
vadeli enflasyon 
görünümünde bir 
önceki aya kıyasla 
kısmi bir iyileşme 
olduğu saptamasını 
yapmıştır. Ancak 
petrol ve diğer 
emtia fiyatlarından 
kaynaklanan 
risklerin sürmesi, 
bekleyişlerin orta 
vadeli hedeflerle 
henüz uyumlu olma
ması ve uluslararası 
likidite koşullarına 
ilişkin belirsizliklerin 
tam olarak ortadan 
kalkmamış olması 
para politikasında 

temkinli olma 
gereğini de 
beraberinde 
getirmektedir. 
Bunların yanı sıra, 
yüzde 4 olan 2007 
yıh enflasyon hede
fine ulaşılabilmesi 
açısından gelirler 

politikasının 
program hedefleri 
ile uyumlu olarak 
yürütülmesinin de 
büyük önem taşıdığı 
vurgulanmalıdır." 
Açıklamada, Para 
Politikası Kurulu'nun, 
2007 yıh sonunda 
hedefe yakınsan- 
abilmesi için 
temkinli duruşun 
bir süre daha devam 
etmesinin gerektiği 
değerlendirmesini de 
yaptığı bildirilerek, 
"Orta vadeli 
enflasyon 
görünümünü 
olumsuz yönde 
etkileyecek gelişme 
lerin ortaya çıkması 
halinde, Merkez 
Bankası daha önceki 
duyurularında ve 
raporlarında ifade 
ettiği ek parasal 
sıklaştırmaya 
gitmekten kaçınma 
yacâktır" denildi.

cazip fiyatlarla 
bahar çiçek açtı

Ağustos sonuna kadar
1 €uro = L80 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 bilgi@vaillant.com.tr
YETKİLİ SATICIMIZ
Gemlik : Ulukaya Ticaret (224) 513 88 26

Peşin A A vade 
fiyatına I v veya farklı

Vaillant Kombi cihazları sadece 
Almanya’da üretilmektedir

taksit l

Tûrtoye’nln SOpermarkalar'ından onyız,

http://www.vaillant.com.tr
mailto:bilgi@vaillant.com.tr
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Telefon dinleme kanıt değil
Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu, yasadışı elde 
edilen bir kanıtın 
(telefon dinleme) 
soruşturma ve 
kovuşturma aşa
malarında kullanıl
masına olanak bulun
madığına karar verdi. 
Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu, bu kararı 4. 
Ceza Dairesinin ilk 
derece olarak yaptığı 
yargılama sonucunda 
verdiği kararın 
temyiz incelemesini 
yaparken verdi. 
Anayasa'nın 22. 
maddesi gereğince 
kural olarak herkesin 
haberleşme özgür
lüğüne sahip olduğu, 
bu kural uyarınca 
telefon ile yapılan 
haberleşmenin de 
gizli olduğu anım
satılan kararda, ancak 
hakim karanyla bazı 
durumlarda gizlilik 
kuralının askıya ahna 
bileceği vurgulandı. 
Kararda, telefonla 
haberleşmenin din
lenmesine ilişkin son 
yasal düzenlemenin 
ise 5271 sayılı Ceza 
Muhakamesi 
Yasası'nda (CMY) 
yapıldığı belirtildi. 
Bu yasanın sınırlı 
olarak sayılan suçlar
la ilgili olarak, sınırlı 
hallerde telefon din

lenmesi olanağı 
getirdiği ifade edilen 
kararda, bu düzenle
menin yürürlükten 
kaldırılan 4422 sayılı 
yasadaki düzenlem
eye paralel olmakla 
birlikte, farklı olarak 
bir suçun işlendiği 
şüphesini uyandıra
cak şekilde . 
"tesadüfen" elde 
edilen kanıtların 
değerlendirilmesi 
olanağı da tanıdığı 
kaydedildi. Ancak, 
telefon dinlemesi 
sırasında "tesadüfen" 
elde edilen kanıtların 
dikkate alınması için 
söz konusu suçun da 
CMY'da sayılan kata
log suçlardan birisine 
uygun olması gerek
tiği vurgulanan karar
da, "Bu halde durum 
derhal cumhuriyet 
savcısına bildirilerek 
kanıt değerlendirmesi 
söz konusu olabile
cek ve yasadışı elde

edilmiş kanıt olarak 
değerlendirilmeye
cektir" denildi.
Temyize konu dava
da, kanıt olarak kabul 
edilen telefon din
leme kayıtlarının hak
larında dinleme karan 
bulunmayan üçüncü 
kişiler arasında 
geçtiğine dikkat çe 
kilen kararda, şöyle 
devam edildi: 
"Bu konuşmada 
tesadüfen elde 
edildiği kabul edilen 
suç kanıtının değer
lendirilmesi için 
442 sayılı yasada 
herhangi bir hüküm 
yer almadığı 
gözetildiğinde, bu 
konuşma tutanağı 
yasadışı elde edilmiş 
kanıt niteliğindedir. 
Yasadışı elde edilen 
bir kanıtın soruştur
ma ve kovuşturma 
aşamalarında kullanıl
masına olanak 
bulunmamaktadır."

SATILIK DAİRE AC/L SA77L/K
Balıkpazarı Mahallesi

Kumtur Sitesi’nde
5. Kat 110 m2 2+1 

Sahibinden Satılık Daire 

GSNI: 0.538 204 51 61
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

Harvard’da 
dahi 
Türk

Genç Türk bilimadamı 
Dr. Umut özcan (29), 
farelerde tip 2 
diyabeti tedavi 
eden araştırmasıyla 
tıp dünyasında 
heyecan yarattı. 
Harvard Üniver
sitesinde şişmanlık 
genini bulan 
Prof. Dr. Gökhan 
Hotamışlıgil'in 
laboratuvarında 
çalışmalarını 
sürdüren Dr. Özcan, 
tip 2 diyabet 
gelişiminde önemli 
bir rol oynayan 
endoplazmik 
retikulumda artan 
stresi bir ilaç 
grubu ile azaltmayı 
başardı.
Özcan, şişman ve 
ileri derecede 
tip 2 diyabet 
geliştirmiş farelerde 
diyabeti tamamen 
iyileştirdi.
Dünyanın en saygın 
bilim dergilerinden 
Science'nin dünkü 
sayısında yer alan 
çalışma kısa bir süre 
sonra insanlarda da 
denenecek.

Ya/ova asfaltına 
300 m cepheli 

Gemlik’e 3 Km mesafede 
26.500 m2 arazi 

GSM: (0.532) 337 9710 
513 40 81

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

ARADA-SIRADA
Aykon YILMAZ

GÜZEL YAŞAM SANATTIR
Para saadet getirmez demiş atalarımız. 

Doğru söze ne hacet. Paranın büyüklüğü 
kişinden kişiye değişir ayrıca. Ali'ye göre 
1000 kuruş veli'ye göre 100.000 kuruş. 
Sonu yoktur hiçbir zaman para ve kariyer 
hırsının.

Bir ömür geçer, insanların sahip olma 
hırsı bitmez. Oysa arkaya dönüp baktığınız
da akılda kalan şeyler sadece dostlarınızla, 
sevdiklerinizle geçirdiğimiz hoş soh
betlerdir. Belki bir balık,rak^ sofrasında 
içten atılan kahkahadır.

Kimileride yaşlarıyla ölçer mutluluğu. 
Yaşları ilerledikçe, medeni durumu, sosyal 
ve ekonomik durumu değiştikçe, hayat
larının ve zevklerinin artık değişmesi 
gerektiğinidüşünürler. Saçmalığın ta kendi
sidir bu işte.

ÇIKIN SOKAĞA
O güzelim tarih kokulu Bursa sokak

larında yürümek bedava'dır mesela. Hem 
de yaşlısı genci fark etmez.Yürüyün şehri 
baştan baştan başa doyasıya.Çıkın 
Setbaşında yola,sallanın hanların içinden 
aşağıya doğru. Pirinç handa bir çay molası. 
İster bitirin burada,ister devam edin 
Altıparmağa doğru. Parayla değil bunlar 
korkmayın. Biraz sağlık,biraz yaşam sevin
ci fazla fazla yeter.

YAZ YAĞMURU
Zengini fakiri, genci yaşlısı, zevk ve 

kültür sahibi bütün insanlar hayattın içinde 
tadını çıkartırken, bazı cahillerde kenardan 
oturup bu insanları seyrederler hayran 
hayran. Girin hayatın içine, korkmayın yut
maz...

Güneşi batırmaya,yaz günü yağmur 
yağdırmaya hangi zenginin gücü yeter. 
Sadece bu ufacık şeylerden mutlu olmayı 
Dilsek bir ömür su gibi geçer.

Burdur’da lunapark faciası
Burdur'da kurulan bir 
lunaparkta, "elma 
kurdu" adı verilen 
eğlence treninin ray
dan çıkması sonucu 
meydana gelen 
kazada, 2'si ağır 
5 kişi yaralandı.
Olay, Atatürk 
Stadyumu'nda kuru
lan Murat Lunapark'ta 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 
içersinde onlarca 
kişinin bulunduğu 
eğlence treni, henüz 
bilinmeyen bir sebe
ple raydan çıkarak 
devrildi. Olayda, 
Bayram Altınkayriak

(30), Meltem Eroğlu 
(21), Zinet Altınbayrak 
(31), Emel Altınbayrak 
(15) ve Emsal 
Altınkaynak (29) 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Burdur 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılardan 
Bayram Altınkaynak 
ve Meltem Eroğlu'nun 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. 
2 yıl önce de aynı 
lunaparkta, gondol 
ortadan ikiye bölün- . 
müş, olayda 9 kişi 
yaralanmıştı. Olayla 
ilgili başlatılan soruş
turma sürdürülüyor.

Gemlik Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi’nden aldığım 

tastiknamemi kaybttim.
Hükümsüzdür. 

SİNEM DURGUT
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Sıcaklar sürücülerin
psikolojisini bozuyor

Son haftalarda etkili 
olan aşırı sıcakların, 
konsantrasyon 
düşüklüğü ve 
dikkat kaybına yol 
açtığı, bunun da 
trafik kazalarına 
neden olabildiği 
bildirildi.
Konya Numune 
Hastanesi'nde 
görevli Trafik 
Psikoloğu Nevzat 
Tekin, son dönem
lerde şehirlerarası 
yollarda ve 
şehir içinde trafik 
kazalarının 
arttığını söyledi. 
Bu artışın aşırı 
sıcaklarla ilişk- 
ilendirilebileceğini 
dile getiren Tekin, 
bu yüzden sürücülere 
daha dikkatli 
davranmalarını

önerdi.
Aşırı sıcakların insan
ların biyokimyasal 
dengesini boz
duğunu, bunun da 
psikolojik dengeyi 
olumsuz etkilediğini 
vurgulayan Tekin, 
"Psikolojik denge 
bozulunca da aşırı 
sinirlilik ve depresyon 
hali ortaya çıkıyor ve 
birey daha öfkeli ve

tepkili oluyor. 
Sıcaklar, kişide 
dikkat kaybı ve 
konsantrasyon 
düşüklüğüne neden 
oluyor. Ayrıca aşırı 
sıcak hava bir stres 
nedenidir. Bu olum 
suzlukların hepsi bir 
araya geldiğinde 
sürücüler için trafik 
kazası riski 
artıyor"dedi.

Masallardan nasıl yararlanabiliriz? ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Çocuklara masalla 
hayatın doğruları 
anlatılabilir. Çocuk
larımızı daha olgun ve 
daha bilgi kişiler 
olarak yetiştirmek için 
hangi masaldan nasıl 
yararlanabiliriz? 
Çocuklara masalla 
hayatın doğruları 
anlatılabilir 
Masalların çoğu, gizli 
ahlaki anlamlar taşır, 
hatta herkesin çok 
iyi bildiği türden olan
larda bile çokça 
öğütler yer alabilir. 
Örneğin, “Tavşanla 
kaplumbağa” masalı. 
İlk anlatıldığında 
aceleci insanlar için 
ikaz edici, basit bir 
masal gibi gelebilir. 
Ama görünenin altın
da daha katı ve daha 
derin bir anlam giz
lidir. Kaplumbağa, 
sabır timsali 
olmasının yanında, 
geleneksel bir uzun 
ömür ve ölüm sem
bolüdür. Tavşana 
gelince, ahmaklığı ve 
çılgın enerjisiyle 
rakibinin azmindeki 
gücü anlamaktan 
uzak kalışıyla gençlik 
sembolüdür. Yarışın 
başından beri 
kaplumbağa, hiç 
vazgeçmeden, 
mecburen, ağır ağır 
ve sebatla yürümekte
dir, tavşanın, o kadar 
öne geçmiş olması 
onun canım sıkma
maktadır. Onun 
tecrübeye güveni ve

kaçınılmazlığa inancı 
vardır. Ahmak 
tavşanın en baştaki 
gücünün tükeneceği
ni, kısa zamanda 
dikkatinin dağıla
cağını ve sonunda 
kaplumbağanın can 
sıkıcı sebatkarhğına 
yenik düşeceğini bilir. 
Bu şekilde çocuk, 
kendisinin de bir gün 
zaman ve yıllara 
yenik düşeceğine dair 
bilinçaltından ikaz 
edilmiş olmaktadır. 
Bilgelik, tecrübe ve 
insanlık yarışının 
gerçekte nasıl koşul- 
duğu konusunda 
olgun bir anlayış 
kazandırır.
* Yalana ‘Yalancı 
Çoban* * masalı 
Çocuklarda yalan 
söyleme eğilimi 
gördüğünüzde onlara 
“Yalancı Çoban” 
masalını okuyun.

özellikle çok çabuk 
aldanan saf çocuklar 
için Kurnaz Tilki ile 
Tavuk türünden 
hikâyeler insanın 
duyduğu her şeye 
inanmaması 
konusunda ibret 
dersi verir.
* İftira atanlara. 
Ömer Seyfettin*in 
•Kaşağı’şı 
İftiranın sonuçlarını 
göstermek için 
çocuklara, Ömer 
Seyfettin’in Kaşağı 
hikâyesi okutulabilir.

* Kardeş anlaşmaz 
lığına ‘Hansel 
ve Gretel’ 
Kardeşlerine kötü 
davranan çocuklara, 
Harisel ve Gretel 
masalı kız ve erkek iki 
kardeşin birbirlerine 
bağlılıkları sayesinde 
her türlü kötülüğe 
karşı koyabildiklerini 
açıklar.
* Kötü davrananlara 
‘Sinderella Kül Kedisi*  
Kendilerinden daha 
güçsüz çocuklara 
kötü davrandıkları 
zaman, Sinderella Kül 
Kedisi masalı, onlara 
kurbağanın gözünden 
nasıl göründüğünü ve 
aynı zamanda büyük
lük taslayanların 
sonunda nelerle 
karşılaştıklarını gös
terir.
* İnsanlarla alay 
edenlere ‘Güzel 
ve çirkin1

Gösterişsiz veya 
özürlü insanlarla 
alay eden 
çocuklar için 
Güzel ve Çirkin 
hikâyesi güzelliğin 
dışta değil, 
kalpte saklandığını 
kaydeder.
* Çabuk aldanan 
çocuklara ‘Kurnaz 
Tilki’

DÜŞ...

Araladı da kalbimin tülünü 
Gösterdi tomurcuk gülünü 
Sanki yeniyetme Bozdağ sülünü 

paralanıyor yürek ah n'edeyim 
otuz yıl geriye nasıl gideyim

Bir buse kondurdu sol yanağıma 
Al gecelikle sokuldu sağıma 
Girdi, tevek solmuş viran bağıma 

uyuyan gönül şaha kalk, canlan be 
zayıf damar sende biraz kanlan be

Yaşam güzde, gönül baharda gezdi 
Ay, gecedeki karanlığı ezdi 
Gerçek de, düşteki hileyi sezdi 

kapalı gözler ah edip inlerim 
umut şarkısını düşte dinlerim

Pembe sülün gönlün tozunu aldı 
Yorgun yürek tatlı hayale daldı 
Güneş doğunca, düş gecede kaldı 

yere bas ayağını dostum, yere 
düşle ulaşılmıyor gerçeklere

ÜLKE SAVUNMASI ve MİLLETİN BÖLÜNMEZ 
BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN EN GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA 
CANLARINI ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

KAHRAMAN GAZİLERİMİZ İÇİN

TSK ELEL6 VAKFI
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL 

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

wwwelele.org.tr
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Mantardaki vitaminleri
biliyor musunuz?

Antalya Korkuteli 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç.Dr.
Orhan Özçatalbaş, 
mantarın, insan 
sağlığını koruyucu 
B kompleks vitamin
leri ve Ç vitamini 
yönünden zengin 
bir besin maddesi 
olduğunu söyledi. 
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Doç.Dr. Orhan 
Özçatalbaş, yüksek 
oranda folik asit ihti
va eden mantarın, 
anemi olgularının 
iyileştirilmesinde de 
kullanıldığını belirtti. 
Mantar proteininin 
hazm olabilme 
değerinin, yüzde 
72- 83 arasında 
olduğunu ve bu 
proteinin, insanın 
beslenmesi için 
gerekli olan hemen 
hemen bütün 
aminoasitleri 
içerdiğini belirten

özçatalbaş, "Mantar, 
özellikle bu yönüyle 
diğer sebze türleri 
arasında en yüksek 
besin değerine sahip
tir. Mantar, kalsiyum, 
fosfor, potasyum, 
demir ve bakır 
yönünden azımsan
mayacak ölçülerde 
mineral içerir. Düşük 
karbonhidrat ve yağ 
oranı nedeniyle 
kalp ve damar 
hastalıklarında, 
kandaki şeker 
düzeyini düşürme 
özelliği nedeniyle de 
şeker hastalıklarında 
diyet öğesi olarak 
önerilmektedir" 
diye konuştu.
Mantar zehirlen
melerine de dikkat 
çeken Özçatalbaş, 
tanınmayan mantar
ların yenmemesi, 
özellikle kültür 
mantarlarının 
tüketilmesi gerektiği
ni sözlerine ekledi.

NÖBETÇİ ECZANE

Murat Pasin; özel okullar sınavı Türkiye 3., Bursa 1-’şi ve 
Aysun Mutlu; Türkiye 5.’si ve Bursa 3. sü olmuştur.

26 Ağustos 2006 Cumartesi 
ÖZLEM ECZANESİ

27 Ağustos 2006 Pazar 
KAHRAMAN ECZANESİ

KünüR 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

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2529 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
İyi bir gelecek Aykent ile başlar

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

AYKENT

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

I îtfl

smI
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 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

—1 YILI ÜCRETLERİMİZ

YETİŞTİRDİĞİ 
ÖĞRENCİLER;

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

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
28 Ağustos 2006 Pazartesi jnfo@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
BİR GÜNDE 

DAVETİYENİZ HAZIR
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Yeşil Bursa imajına yakışacak şekilde düzenlenen proje inşaatının yüzde 15’i tamamlandı

Merinos Projesi hızla yükseliyor
Lübnan’a asker gönderme

Isral askerlerinin Lübnan’a havadan ve 
karadan süren saldırıları sırasında yüzlerce 
küçük çocuğun öldürülmesi, sivil halkın 
katledilmesi, ortadoğudaki barışın daha uzun 
süre bölgeye gelmeyeceğini gösteriyor.

İsrail’in Filistin’e ve Lübnan’a yönelik bu 
vahşi saldırıları karşısında ABD’den ve batı
dan sert kınamalar gelmedi.

Şimdi sırada yanan ateşin söndürülmesi 
var. Birleşmiş Milletler devrede. Devamı 4’de

Merinos Kentsel Dönüşüm 
Projesi'nin inşaatı tüm 
hızıyla sürüyor. Büyükşe 
hir Belediye Başkanı Hik 
met Şahin, Merinos Proje 
si'nin ülkemizde tahrip 
olmuş ve kullanılmayan 
birçok tarihi yapının yeni 
den kazandırılmasına 
öncülük edeceğini 
söyledi. Haberi sayfa 3’de

KestePde çıkan 
yangın korkuttu
Kestel’de Bursa Çimento Fabrikasının 
yakınında çıkan yangında, 10 dönüm 
kızılçam ormanı zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Bursa Çimento 
Fabrikası’nın alt kısmındaki kızılçam 
ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle 
yangın çıktı. Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz 
ve 6 itfaiye aracı ile Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü’nden çok sayıda ekip müdahale 
etti. Yaklaşık 1 saat etkili olan yangının, 
kontrol altına alındığı bildirildi.
Bursa Orman Bölge Müdürü Ali Girgin, ekip
lerin, yangının Uludağ eteklerine sıçrayabile
ceği endişesiyle yoğun çaba sarf ettiğini 
söyledi. Girgjn, yangının kesin nedeninin 
henüz belirlenemediğini ifade ederek, şunları 
kaydetti: 'Yangın, yaklaşık bir saat süreyle 
etkili oldu ve 10 dönümlük alanda zarara 
neden oldu. Yangın, elektrik hatları, 
söndürülmeyen bir sigara izmariti ya da 
trafoda yaşanan sorun nedeniyle çıkmış 
olabilir. Kesin sonuç, soruşturma sonucunda 
belli olacak. Çok sayıda ekibin müdahale 
ettiği yangın, korkulacak bir sonuç 
doğurmadan kontrol altına alındı."

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:jnfo@gemlikkorfezgazetesi.com


Sayfa 228 Ağustos 2006 Pazartesi

B?, >1
M* M©I Buluşma

Gürhan ÇETİNKAYA

• Türkiye bugünlere nasıl geldi ? 
Niçin geldi ? Kimlerle geldi?

Gerçek bir olay. Kayseri'nin Bünyen ilçesi'nde yasanmış. Olay 
Alfred Hitchcock'un meşhur korku filmlerini bile çok gerilerde 
bırakacak kadar tüyler ürpertici.

Ama!
“Kendisi Bünyanlı olmayan, politikayla uğraşmış ve halen 

Kayseri* de yaşayan işadamı, 22 Şubat 2005 tarihinde Bünyan 
sınırında, Kayseri - Malatya kara yolu üzerinde, bir benzin istas 
yonuna girer. Lokantaya oturur ve orada kalabalık toplulukla bir
likte yemek yer, bir de ufak rakı içer.

Yürüyüş mesafesindeki Bünyan'a gitmek için, lokantadan çıkar. 
Ancak dışarısı hem zifiri karanlık hem de korkunç bir kar-tipi fırtı
nası başlamıştır. Benzin istasyonuna yaklaşık 300 metre 
mesafedeki, Bünyan'a dönüş için yol kenarına varır. Oradan 
geçen bir arabaya binip, Bünyan'a ulaşma derdindedir. Fırtına 
daha da şiddetlenir. Adam bir-kaç adım ötesini bile görememekte
dir. Gelip-geçen bir araba da yoktur. Nihayet karanlıklar 
içerisinde, hayalet gibi yavaş yavaş yaklaşan bir arabanın iki 
farını farkeder. Arabanın, tam önünde yavaşlamasıyla birlikte 
hemen arka kapıyı açar ve arabaya biner. Kapıyı kapatır, araba 
yeniden hareket eder, içeridekilere merhaba demek ister. Ama o 
da ne? Arabada kimse olmadığı gibi, direksiyonda da kimse yok. 
Birden paniğe kapılır. Korkuyla, hemen arabadan atlayıp, oradan 
koşarak uzaklaşmak ister ama hem araba hızlanmış, hem de 
korku ile dizleri bağı çözülmüş, hareket edemez hale gelmiştir. 
Araba keskin bir viraja doğru yaklaşır. Adam dua etmeye baslar. 
Tüm günahları için tövbe eder. Arabayı durdurması için Allaha 
yalvarır. Tam bu esnada, pencereden bir el uzanır ve direksiyonu 
kıvırarak sert virajdan arabanın doğru yola dönmesini sağlar. Her 
tehlikeli dönemece yaklaştıkça, Allah'a yalvarış ve yakarış artar ve 
her seferinde de bir el dışarıdan uzanıp, direksiyonu çevirir. 
Sonunda kendisini biraz toparlar, ayaklarını kımıldatır."Ya Allah 
koru beni...” deyip, kapıyı açmasıyla birlikte, kendisini arabadan 
dışarı fırlatır. Bir kaç takla attıktan sonra, şarampolde, kendisine 
gelir. Defalarca üç Kulfu-bir Elham okuyarak, Bünyan'a yürüyerek 
ulaşır ve bir kahvehaneye girer. Üstü başı ıslak ve şok haldedir. 
Kendisini tanıyanlar hemen sobanın başına alırlar. Eline bir çay 
verirler. Bir müddet sonra kendisine gelip, sesi titreyerek, başına 
gelen doğa üstü ve korkunç olayı anlatır. Olayı dinleyenler inan
mak istemeseler de, anlatan kişinin aklı başında ve toplumsal 
sorumluluk taşıyan bir pozisyonda olduğunu bildiklerinden, 
herkeste derin bir sessizlik oluşur.

Yaklaşık yarım saat sonra, aynı kahvehaneye Koyun Abdal 
Köyü'nden iki kişi girer. Bir masaya oturur ve iki bardak çay 
söylerler. Bu arada, gelenlerden birisi, diğerine şunları söyler :

- Ahmet baksana, şu sobanın başında oturan geri zekalı, bizim 
araba yolda kalınca, biz arabayı iterken, arabaya binip-inen öküz 
değil mi?”

Evet, değerli okurlar..
İşte Türkiye yıllarca sağını solunu iyi göremeyen,bakmayı 

bilmeyen,anlayış yoksunu,bencil kafalarca yönetildi.
Bugün ülke insanını şamar oğluna döndürdüler.
Türk insanının inanılmaz dehasının eseri olan büyük zaferin 

86’ncı yıldönümünde Türkiye’nin önüne konulanlar hak mı?
Oysa;
Türk Ulusu tarih boyunca hiçbir zaman, hiçbir topluma boyun 

eğmemişti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 10.Yıl Nutku’nun özellikle ilk para

grafını anımsamanın tam zamanı.
"Yurttaşlarım;
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, 

Temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye 
Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun 
değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine 
borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha 
çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. 
Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri 
seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kay
naklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü 
geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat 
ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nis
petle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler 
başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. 
Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. 
Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle 
güçlükleri yepmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümek
te olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tut
tuğu meşale, müspet ilimdir.”

Giresunlular Afyonkarahisar’daki 
Giresun Şehitliğine gidiyor

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Giresunlular 
Derneği bu akşam 
Afyonkarahisar'da 
bulunan Giresun 
Şehitliğe gidiyor. 
Akşam namazından 
sonra Veysel Karani 
Camiinde İstiklal 
Savaşında şehit 
olanlar için okunacak 
Mevlidin ardından 
Afyonkarahisar'a 
hareket edecek 
olan Giresunlular 
Derneği, burada 
yapılacak anma 
törenlerine
katılacaklar.
Gemlik Giresunlular 
Derneği Başkanı ■ 
Halil Türkmen, 
yaptığı açıklamada 
"Şehitlerimiz için 
bizler ne yapsak azdır. 
Bağımsız bir biçimde 
eğer yaşıyorsak 
bunu başta Ulu 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'e ve aziz şehit
lerimize borçluyuz. 
Dernek olarak her yıl 
Ağustos ayinin 
28'inde aziz şehitle 
rimiz için mevlit okut
maktayız. Mevlidin 
ardından da 
Afyonkarahisar'da 
bulunan
Giresun Şehitliği’ne 
gidilecek" dedi.
Milli Mücadele 
yıllarında işgal 
edilmeyen bir il 
olmasına rağmen 
Giresun uşaklarının 
Topal Osmah Ağa'nın 
önderliğinde bulunan 
42. ve 47. alay doğuda 
batıda düşmanlara

karşı büyük mücadele 
örneği verdiğini 
hatırlatan Halil 
Türkmen,
" Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
ilk muhafız alayı da 
Giresun uşaklarından 
olmuştur. Atatürk'ün 
gerek Anadolu seya
hatlerinde gerekse 
Ankara'da muhafız 
lığını yaprm$, 
cephelerde cansi 
perane çarpışmış, 
cesur, vatanperver 
ve milliyetperver 
insanların oluşturduğu 
bu topluluk, Türk'ü 
temsil eden kudretin 
yarattığı tarihin 
sayfasıdır. 19 Eylül 
1924 Cuma günü 
Giresun'u ziyaret eden 
Atatürk halka hitaben 
yaptığı konuşmada, 
'A fyonkarahisar'da 
ve Dumlupınar'da 
sizin uşaklar vardı, 
bundan dolayı 
müsterih ve memnun

olabilirsiniz' demiştir" 
şeklinde konuştu.
Sakarya Savaşı’nda 
42. alay tamamen 
şehit olduğunu, 42 
alayın.şehit olduğu 
Afyonkarahisar'da 
bu nedenle Giresun 
şehitliği bulunduğunu 
ve -her yıl Afyon'da 
bulunan Giresun 
Şehitliğinde devlet 
tarafından tören 
düzenlendiğini 
belirten Dernek 
Başkanı Halil 
Türkmen, "Giresun 
başta olmak üzere 
İstanbul, Ankara, 
Bursa ve yurt 
dışında bulunan 
hemşehrilerimizde 
törene katılmaktadır. 
Aziz şehitlerimizi 
anmak için bu 
akşam okunacak 
Mevlit-i Şerife tüm 
halkımız davetlidir. 
Mevlit'ten sonra 
ise Afyonkarahisar'a 
hareket edilecektir" 
dedi.

Düğün konvoyları gürültüye neden oluyor
Seyfettin SEKERSÖZ
Yaz aylarının vaz 
geçilmez gürültü 
kirliliğinden olan 
düğün konvoylarına 
bir türlü engel 
olunamıyor.
Şehir merkezinde 
ve ara sokaklardan 
korna çalarak 
geçen konvoy 
araçlar, insanları 
çileden çıkarmaya 
yetiyor.
Trafik ekiplerinin 
her gördükleri 
yerde durdurarak 
ikaz ettiği düğün 
konvoyları 
gürültü yapmaktan 
bir türlü vaz

geçmiyorlar.
Trafik yasalarında 
bu tür olayların 
cezasının da 
bulunmadığı 
ileri sürülürken 
son zamanlarda sık

olarak denetlenen 
konvoylara bir 
ölçüde dur 
diyebilen trafik 
ekipleri ancak 
ikaz etmekle 
yetiniyorlar.
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Yeşil Bursa imajına yakışacak şekilde düzenlenen proje inşâatımı! yüzde 15’i tamamlandı

Merinos Projesi hızla yitelim Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
işbirliğiyle tarihi 
Merinos Fabrikası'nın 
Bursa'ya yeniden 
kazandırılacağı, 
10 dalda 36 bilim 
adamının yer aldığı 
akademisyen 
kadrosu tarafından 
hazırlanan Merinos 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi'nin inşaatı 
tüm hızıyla sürüyor. 
Temeli 19 Nisan'da 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın da 
katıldığı törenle 
atılan Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi ve 
Merinos Kültürparkı 
Projesi'nin fiziki 
gerçekleşmesi 
yüzde 15'e ulaştı. 
Büyükşehir BelediyĞ 
Başkanı Hikmet 
Şahin. Merinos 
Projesi'nin ülkemizde 
tahrip olmuş ve 
kullanılmayan 
birçok tarihi yapının 
yeniden kazandırıl
masına öncülük 
edeceğini söyledi. 
Bursa'yı tarihi ve 
kültürel değerleriyle 
geçmişten gelen bir 
emanet olarak 
gördüklerini, bu 
emaneti çağın değer
leriyle donatarak 
gelecek kuşaklara 
taşıma amacında 
olduklarını vurgu
layan Şahin, 
"Bugün dünden, 
yarın bugünden güzel 
olacak' şeklindeki 
sözünü hatırlatarak, 
"İşte eserlerimiz 
bittikçe Bursa'nın 
güzelliği daha da 
artıyor, sorunlar 
azalıyor" dedi. 
Merinos Kentsel 
Dönüşüm Projesi 
kapsamında yapılan

I çalışmaların Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge

| YazıYORUM
11 '

Merinos Fabrikası'nın Bursa'ya yeniden kazandırılacağı, 
Merinos Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 

İnşaat çalışmalarının yüzde 15'i tamamlandı.
Kurulu'nun onayı ile 
gerçekleştirildiğine 
dikkati çeken 
Şahin, "Merinos 
Fabrikası'ndaki tarihi 
binaların tahrip 
edilmesi kesinlikle 
söz konusu değil. 
Toplam 273 bin 938 
metrekarelik alanda, 
72 bin 97 metrekare 
taban alanı bulunan 
55 adet binadan olu 
şan Merinos Yünlü 
Sanayi Dokuma 
Fabrikası'ndaki 
müdür evi, iplik 
işletmesi, tabldot 
(düğün salonu), 
su kulesi, soğutma 
kulesi, puantörlük 
yapılar Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu 
kararıyla koruma 
altında. Bırakın tarihi 
yapıların yıkılmasını, 
Merinos'ta kurulun 
izni olmadan ağaç 
budaması bile 
yapılmıyor" dedi. 
MERİNOSUN 
GEÇMİŞTEKİ İZİ 
GELECEĞE 
TAŞINACAK

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi olarak 
değerlendirilen 
109 bin 424 
metrekarelik alanda 
kongre ve konser 
etkinliklerinin 
düzenleneceği, 
opera, bale, tiyatro 
gösterilerinin yapıla
cağı bin 800 ve 
800 kişilik salonlar, 
sinemalar, 
konservatuar ve 
sergi salonlarının yer 
alacağını anlatan 
Şahin, projede 
Merinos Fabrikası'nın 
geçmişteki izinin 
geleceğe taşınması 
amacıyla 'Ulusal 
Tekstil ve Modern 
Sanat ve Spor 
Müzesi' de oluşturu
lacağını belirtti. 
BURSA’YA 2. 
KÜLTÜRPARK 
Başkan Şahin 
"Merinos 
Kültürparkı" 
konsepti içinde 
değerlendirilen 
197 bin 630 
metrekare açık 
alanın da mevcut 

bitki örtüsü 
korunarak, 
peyzaj düzenlemeleri 
"Yeşil Bursa" 
imajına yakışacak 
şekilde düzen
leneceğini ve 
2 bin 500 adet yeni 
ağaç dikileceğini de 
vurguladı. Gençlik 
merkezi olarak 
düşünülen 14 bin 
metrekarelik alanda 
oluşturulacak spor 
ve aktivite 
bölümünde de, 
bisiklet ve yaya 
yolları, basketbol, 
voleybol, tenis 
sahaları, kay-kay pisti 
ve anfi yer alacağını 
dile getiren Şahin, 
şenlik platosu olarak 
yapılandırılan bu 
bölümün Bursa Afet 
Yönetim Planı 
bağlamında Acil 
Kurtarma Merkezi 
hizmeti de vereceğini 
kaydetti.
PROJE 
ULUSLARARASI 
ALANDA SES 
GETİRECEK 
Bu arada projenin 
koordinasyonunu 
sağlayan akademis 
yen kadrosu, inşaat 
bittiğinde projenin 
dünya çapında 
ödüller kazanacağı 
konusunda iddialı. 
Projenin 
Koordinatörü 
Yüksek Mimar Cafer 
Bozkurt, Merinos 
Kentsel Dönüşüm 
Projesi'nin ulus
lararası alanda ses 
getireceğini belirtti.

Kalbiniz ne diyor?
Sayın okurlarım; Biliyorsunuz ben Diş 

hekimi ayrıca Veteriner hekimim.
Sağlık konularında yazdığım yazılar, tıp bil

gisine sahip olduğum için yaşadığımız ha 
yatta sizlere gerekecek şekilde hazırlanmış 
konulardır.

Tabiidir ki bazı alanlarda uzman değilim...
Ancak konuları bildiğim için her vatan

daşın anlayacağı şekilde, basitleştirerek 
sizlere aktarmaya çalışıyorum..

Her yıl Türkiye’de binlerce kalp hastası 
ameliyat oluyor.. Kimilerine tıkanan kalp 
damarlarını açmak için kasıktan sokulan 
ince bir boru aracılığıyla tıkalı damar balon 
şişirilerek genişletiliyor. (Anjiyoplasti)

Bazen tekrar tıkanmayı önlemek için 
damarın müdahale edilen yerine ilaçlı veya, 
ilaçsız bir boru veya stent (kafes gibi boru) 
takılıyor...

Kalp damarı tıkanıklığı çok ileri durumda 
veya kritik durumlarda Bypass denen işlem 
uygulanıyor.. Bypass demek bacaktan alınan 
damarlar kalp de ki tıkanık damarların işlevi
ni görmek üzere kalbe dikiliyor..

(Daha önceleri bu damarlar göğüs böl
gesinden alınırdı. )

Yukarda anlattığımız işlemler insan 
ömrünü uzattığı gerçekten doğru mu?

Bu müdahaleler kalp krizini önlüyor mu?
Yoksa bir zamanlar yaygın olarak uygu

lanan ama şimdi pek işe yaramadığı 
anlaşıldıktan sonra hemen hemen terk 
edilen bademcik ameliyatı gibi tıp tarihinin 
sayfalarına mı gömülecek ?

Yakın zamana göre bu sorulan pek sorul
muyordu. Bilhassa Amerika’da tıp adamları 
bu müdahalelerin sanıldığı kadar yararlı 
olmadığını, asıl sorunun başka yerde 
olduğunu ileri sürüyorlar.

Geleneksel görüşe göre; damar civarında 
biriken plak denen sert yağ tabakalarıdır. 
Plaklar kalbi besleyen damarlara yapışıp 
zamanla kalınlaşarak damarı tıkar. Bu tıkan
ma kalp sızılarına yol açar'..

Sonunda damar tamamen tıkanır, kalp krizi 
oluşur..

Şimdi yeni bulgulara göre suçlu yavaş 
biriken sert plaklar değil, yumuşak plak
lardır. Yumuşak plaklar kolayca parçalanın, 
buradan kopan parça pıhtılaşarak damarları 
tıkıyor. İşte bundan dolayı kalp krizinin 
çoğunun beklenmedik zamanlarda meydana 
gelmesinin nedeni bu.. Yeni iddia bu..

Sert plakı bertaraf etmek için yapılan 
ameliyatlar, acil durumlar dışında sorunu 
halletmiyor.

Kalp krizi riskini azaltmanın yolu ameliyat
tan değil, tedaviden geçiyor.

Sıkı bir şekilde kolesterol azaltıcı ilaçlar 
kullanmak, diyet, sigara, içkiyi kesmek, 
yaşam tarzını değiştirmek..

Sonunda en iyi doktor insanın kendisidir... 
İnsan kendisini ne kadar sağlam bilgilerle 
donatırsa o kadar iyi sonuçlar alır.

İlaç ve ameliyatın faydalarının kısıtlı 
Olduğunu bilmek ve sağlıklı yaşamayı 
öğrenmek, doğru yolda atılan ilk adımlardır.

Kalp çok dirençli bir organımızdır, ama 
ihmal ederseniz birden size küser, ben 
duruyorum, gerisini sen düşün der...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış

Lüblan’a asker gönderme
Batılılar ve Amerika dünyanın dört bir 

köşesindeki savaşlarda binlerce insan ölme
den, o ülkede taş üstünde taş kalmadan kılını 
kıpırdatmıyor.

Sonra araya BM veya güçlü ülkeler giri yor.
Aynı Bosna Hersek’te, Trak’ta, 

Afganistan’daki gibi...
BM. Lübnan’a Barış Gücü gönderme hazır

lığında.
Türkiye İsrail saldırısı sırasında etkin bir 

politika gütmedi. Savaş sonra bölgeye 
görderilecek asker konusunda herkesten 
daha istekli..

önceki gün Cumhurbaşkanı Sezer, yaptığı 
açıklamada, * Türkiye’nin Lübnan’a 
asker göndermenin gereksiz olduğunu, 
“Başka ülkelerin ulusal çıkarlarını korumak 
zorunda değiliz” diyerek güşüncesini açık
lamıştı. Ana muhalefet Partisi CHP de 
Lübnan’a asker gönderilmesine karşı.

DYP ‘de. Dün de DSP Genel Başkanı Zeki 
Sezer karşı tavırlarını açıkladı.

AKP içinde Bursa Miletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır da Cumhurbaşakanı Sezer gibi 
düşünenlerden.

Ancak, görülen o ki, AKP bu konuda istek
li.

Erdoğan’ın ABD’ye Irak’ta verdiği sözü 
yerine getirememekten doğan büyük bir 
sıkıntısı yaşıyor.

Bu kez aynı hatayı yapmayacak.
Ama, AKP içinde de mutlaka Erdoğan gibi 

düşünmeyen ulus sever fffS’arTid'ı’i'ı? vo*r 
olduğuna inanıyorum.

ABD’nin ortadoğuyu karıştırma ve Büyük 
Ortadoğu projesi uygulamada.

Proje adın adım ilerliyor.
AKP’de bu projeye destek veriyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

12 Temmuz 2006 
günü oynanan 
final maçıyla 
noktalanan
2. Gemlik Olgunlar 
Futbol Turnuvası’nda 
birinci olan Güzel 
Nakliyat futbolcuları 
yemekte buluştu. 
Bursa Eti Güzel 
Restaurant’ta

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?

Balıkpazan’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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan. 

Önünde 115 m2 Bahçeli

KKumlada Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

i DERSHANE İÇİN KULLANILMAK 
ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK . 

BİNA ARANIYOR
Yalova’da Termal Barajının 

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 
Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407 77 m2 arsa 
Termal Girişinde 433.02 m2 

Termal yolu Gülerce Villalarının 
altı 9880 m2 arsa 

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

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
ŞEKER SİGORTA

Mac/de ÖZALP

Tel:5132474 Fax:5141021
4WWWWWWI

düzenlenen yemekte, 
Birincilik Kupası 
futbolcular adına 
Gençlik Spor İl 
Müdürlerinden 
Yusuf Bıyıklı 
tarafından Faruk 
Güzel'e verildi.
İki kez düzenlenen 
Olgunlar 
Turnuvası’nda 
iki kez birinci olarak 
rakip tanımayan 
Güzel Nakliyat 
takımı 12 Temmuz'da 
yapılan final maçında 
Askeri Veteriner 
Okulu’nu penaltılarla 
yenerek birinci 
olmuştu.
Futbolcuların eşleri 
ve çocukları ile birlik
te katıldığı kutlama 
yemeğinde, 
Faruk Güzel’e 
birincilik kupası ile 
turnuvaya katılım 
belgesinin yanı sıra 
futbolcular da Kırat 
büstü hediye ettiler. 
Neşe içinde geçen 
kutlama yemeğinde 
olgun futbolculara 
teşekkür eden 
Faruk Güzel, 
gelecek yıl yine aynı 
başarıyı göstererek 
birinci olacaklarını 
ve aynı kutlamayı 
yine yapacaklarını 
söyledi.
Gemlikspor 
başkanlığına 
gelerek takımı 
bu yıl Bursa birinci 
amatör kümeden 
süper lige çıkarma 
sözü veren Faruk 
Güzel, "Süper lige 
çıkacağımızdan 
kimsenin kuşkusu 
olmasın. Bu güzel

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İLK YILINDA 
TURUMCUM DERSHANESİ’NİN BAŞARISI

I No ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM No ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM

1 AYÇA ERDOĞAN PAMUKKALE İNŞ. MÜH. 25 ASLI VERİMLİ KÜTAHYA PAZARLAMA

2 H. BURAK GERÇEK ULUDAĞ VETERİNER 26 SEMA AKBAŞ ANADOLU İŞLETME

3 SEVİM GEYİK KOCATEPE SER. MÜH. 27 HAŞİM PARLAK KOCAELİ TURİZM OT. İŞL.

4 ERDEM BALİ İSTANBUL ORMAN MÜH. 28 MAHMUT ÇELİK GİRESUN RAD. TV. YAY.

5 G.SUZAN BAYKAN DUMLUPINAR İŞLETME 29 ESRA TEMEL ANADOU İŞLETME

6 TUĞÇE TURAN SELÇUK İŞLETME 30 SERPİL AKÇA HACETTEPE BÜRO YÖN. SEKR

7 BELGİN DUMAN ANADOLU İNGİLİZCE 31 LÜTFİYE ERÇETİN DUMLUPINAR TURİZM OT. İŞL.

8 RUKİYE TOSUN DOKUZ EYLÜL COĞRAFYA ÖĞR. 32 GİRAY KÜPE ANADOLU İKTİSAT

9 GÜLPAŞA AKÇA KOCATEPE TÜRKÇE ÖĞR. 33 H.HÜSEYİN KATIRCI ANADOLU DIŞ TİCARET

10 DUYGU AKAYDIN İSTANBUL Ç.YUNAN DİL.ED. 34 E. TUĞBA BAŞOĞLU ANADOLU İŞLETME

11 HATİCE CAYMAZ ANADOLU SOS. BİL. ÖĞR. 35 EMRAH YEŞİLLER ANADOLU İKTİSAT

12 FULYA E. VURGUN KOCATEPE TÜRK Dİ. ED. 36 KAAN IZGATLI ANADOLU KAMU YÖNETİMİ

13 ÇINAR KANİK ANADOLU SINIF ÖĞR. 37 TEOMAN DEMİRTAŞ ANADOLU İŞLETME

14 MEHTAP ES KARAELMAS SOS. BİL. ÖĞR. 38 EMRAH HARDAL ANADOLU İŞLETME

15 ŞEREF YAZICI PAMUKKALE TARİH 39 OZAN ZAHRALI ANADOLU İKTİSAT

16 CEMİL ÖZDEMÎR KOCATEPE FELSEFE 40 ALEV YENER ANADOLU KAMU YÖNETİMİ

17 SERPİNUR KAYAR KOCATEPE EBELİK 41 TANER ÇAKAL ANADOLU İŞLETME

18 SEVCAN BEKTAŞ PAMUKKALE MALİYE 42 ORHAN SİNAN ÖNCÜL ANADOLU KAMU YÖNETİMİ

19 SEMRA GEYİK MERSİN İŞ. BİL.YÖN. 43 VOLKAN ÖZANADOLU ANADOLU İŞLETME

20 BURAK AKYOL EGE KON. İŞL. 44 ERKAN ÖZANADOLU ANADOLU İŞLETME

21 GÜLCE BARIŞ ANADOLU KÜLTÜR İNSAN KAY. 45 MEHMET BULUT ANADOLU KAMU YÖNETİMİ

22 SELİM TANRIVERDİ ATATÜRK BÜRO YÖN.SEKR 46 HANDE AKAÇ ANADOLU İŞLETME

23 MERVE ZENGİN K.MARAŞ BÜRO YÖN.SEKR 47 GÜNER BAŞARAN ANADOLU İKTİSAT

24 DİLEK VAROL AFYON KOCATEPE MUHASEBE

Ahmet Dural Meydanı Akmanlar Pasajı Kat : 1 GEMLİK
Tel : (0.224) 514 44 45 Fax : (0.224) 514 44 65
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2006 OSS'de Hayallerini Biı
SıraHo Adı Soyadı Üniversite Bölüm SıraNo Adı Soyadı Üniversite Bölüm

UGURKOÇ ODTÜ
TANSU GÜRLER ODTÜ 
SERKAN SÖNMEZ ODTÜ 
HAKAN SELVİ ODTÜ

MAKİNEMİH. 
MAKİNE MİH. 
TARİH 
TARİH

UNALDUMRUL EfflH ^MATEMATİK 
NAZ TÜRE BOĞAZİÇİ TARİH 
M.ZİTAHORAZ İÛ MAKİNE MÜH. 
DOÖUJ HAHGÜL LÛ İNŞAAT MÜH.

17 B.ERSİN TOP EGE UNİV MAKİNE MUH.
18 M. YAVUZ COŞKUN NİĞDE ÜNİV. MAKİNE MÜH.
19 GÖKHAN ÖZSOY ZONGULDAK KARAELMAS MAKİNE MÜH.
20 M.NACİ ŞAFAK SELÇUK ÜNİV. ENDÜSTRİ MÜH.
21 AYŞEN PALABIYIK ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. ENDÜSTRİ MÜH.
22 A.SENA KARA ULUDAĞ ÜNİV. ENDÜSTRİ MÜH.
23 M. SALİH CÜVELEK GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK MÜH.
24 Û.FARUK CENGİZ ULUDAĞ ÜNİV. ELEKTRONİK MÜH.
25 UMUT UÇAR OKAN ÜNİV BİLGİSAYAR MÜH. (%50 BURSLU)
26 H.BARIŞ YILMAZ ANADOLU ÜNİV. KİMYA MÜH.
27 ÜMİT GÜNAY ULUDAĞ ÜNİV. ZİRAAT MÜH.
28 NİHAL BİLGİCİ AFYON KOCATEPE ÜNİV. VETERİNERLİK FAK.
29 FATİH SARGIN SAKARYA ÜNİV. METALÜRJİ VE MALZEME MÜH.
30 HÜLYA YATGIN UŞAK ÜNİV. TEKSTİL MÜH.
31 AYSUN KURT ATATÜRK ÜNİV. ÇEVRE MÜH.
32 SELİN KARA İSTANBUL ÜNİV. PSİKOLOJİ
33 NURAY ÇOLAK DOKUZ EYLÜL ÜNİV. MATEMATİK (İNG.)
34 HÜSAMEDDİN SAYAL MARMARA ÜNİV. MATEMATİK
35 FERHAT ÇOLAK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. MATEMATİK (İNG.)
35 FATMA DALSIZ ZONGULDAK KARAELMAS MATEMATİK
37 SEDAT BAYRI ATATÜRK ÜNİV. MATEMATİK
38 YASEMİN UĞUR MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. MATEMATİK
39 PERİHAN SARI DUMLUPINAR ÜNİV. MATEMATİK
40 T.HAKAN GÛRSOY MARMARA ÜNİV. İŞLETME
41 A.KÜBRA ŞİMŞEK DUMLUPINAR ÜNİV. İŞLETME
42 HÜSEYİN ÇELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİV. İŞLETME
43 0. YUSUF ERTÖR OKAN ÜNİV. İŞLETME
44 E. AHMET ÖKSÜZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ İŞLETME
45 HAŞAN DERE İSTANBUL ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
46 S.SERDAR ALANKO İSTANBUL ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
47 CEVAT BOZKURT MARMARA ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ (FRANSIZCA)
48 TANER DEMİRCİ DOKUZ EYLÜL ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
49 HAM Dİ önlü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
50 GÖKHAN ÇAKAN SAKARYA ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
51 HACER KELEŞ KOCAELİ ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
52 UTKU ARDIÇ İSTANBUL ÜNİV. RADYO. SİNEMA VE TELEVİZYON
53 SAMİ ÇETİN ANKARA GAZETECİLİK
54 ŞEBNEM YETİŞ MARMARA ÜNİV. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
55 M.TALHA AKAYDIN MARMARA ÜNİV. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
58 •ORHAN DİÇER MARMARA ÜNİV. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
57 AKIN DOĞAN ADNAN MENDERES ÜNİV. KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
58 M.ŞULE GÜRCÜ MARMARA ÜNİV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
59 GÜLSEREN SARICAN HACETTEPE ÜNİV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
60 MEHMET tU •DEVECİ KOCAELİ ÜNİV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
61 DERYA KOKSAL GAZİ ÜNİV. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
62 "MURAT GÜNDÜZ ANKARA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNO. ÖĞRETMENLİĞİ
63 HAMZA POLAT MARMARA ÜNİV. ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
64 YUSUF TUNA MARMARA ÜNİV. ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ (İNG.)
65 GULFEM SAKA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART COĞRAFYA

66 SEMA UYGUR AFYON KOCATEPE ÜNİV COĞRAFYA
67 ARZU KARACA FATİH ÜNİV. COĞRAFYA (BURSLU)
68 TUGBA SUBAŞI ULUDAĞ ÜNİV. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETM
69 BÜŞRA ÖZEL ERCİYES ÜNİV. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETM
70 SERRA BAŞAT ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETM
71 HATİCE PEKSÖZ MARMARA ÜNİV. COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
72 DERYA BEKTÂŞ GAZİ ÜNİV. MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENÜC
73 MURAT N ERGİZ DOKUZ EYLÜL ÜNİV. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
74 OSMAN BİÇER DOĞU AKDENİZ ÜNİV. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
75 İ.ETHEM BAŞKAN GAZİ ÜNİV. TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
76 S.YASİR KAPLAN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
77 OZAN KAYAR MUĞLA ÜNİV. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
78 DENİZ ACARBAY ATATÜRK ÜNİV. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
79 ÇİĞDEM BALTA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
80 MEHMET GÜNEŞ ANADOLU ÜNİV. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
81 ÜLKÜ ÖZKAN CELAL BAYAR ÜNİV. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
82 O.CEMAL BAYAR UŞAK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
83 ÖMER KARADENİZ SAKARYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
84 HAŞAN YAPAĞ AFYON KOCATEPE ÜNİV. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
85 Y.EMRE MANTAŞ ULUDAĞ ÜNİV. SANAT TARİHİ
86 CANER ÖZER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ULUSLARARASI İLİŞKİLER
87 SEVİM ŞEKER AKDENİZ ÜNİV.(ANTALYA) ULUSLARARASI İLİŞKİLER
88 EBRU AYAN ULUDAĞ ÜNİV. ULUSLARARASI İLİŞKİLER
89 ONUR ASLAN BAŞKENT ÜNİV. ULUSLARARASI TİCARET
90 ABDULKADİR DALGIÇ MUĞLA ÜNİV. FİZİK
91 MERVE GÜLENÇ ULUDAĞ ÜNİV. FİZİK ’ - M
92 EDA YILMAZ ATATÜRK ÜNİV. FİZİK
93 MEHMET ARAT ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. FİZİK (İNG.)
94 YASİN ŞÖHRET ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. FİZİK (İNG.)
95 SAMET SATIK EGE ÜNİV. KİMYA
96 SİNEM ŞEN ANADOLU ÜNİV. KİMYA
97 KERİM BAYOĞLU BOZOK ÜNİV.(YOZGAT) KİMYA
98 MUTLU KANBUR DOKUZ EYLÜL ÜNİV. KİMYA
99 B. SELVİ AKGÜL AFYON KOCATEPE ÜNİV. KİMYA
100 ESNA KABAKÇI PAMUKKALE ÜNİV. KİMYA
101 MUTEBER YAKULİ DUMLUPINAR ÜNİV. KİMYA
102 ELİF ÇUKUR ANADOLU ÜNİV. TARİH
103 MELİKE ONAÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ TARİH
104 HALİS CAN PAMUKKALE ÜNİV. TARİH
105 İLYAS TOKMAK ULUDAĞ ÜNİV. TARİH
106 HAYRUNNİSA önâLan BALIKESİR TARİH
107 AYŞE YAVUZ İSTANBUL ÜNİV.BİLGİ TARİH (BURSLU)
108 EMİNE SEYMEN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. TARİH
109 TUĞÇE ARIKAN GAZİ ÜNİV. TARİH
110 KÜBRA FISTIKÇIOĞLU AKDENİZ ÜNİV.(ANTALYA) SOSYOLOJİ
111 EBRU YILMAZ SAKARYA ÜNİV SOSYOLOJİ
112 FERDİ KANTAR BAKÜ DEVLET ÜNİV. SOSYOLOJİ
113 SEDA KuŞ FATİH ÜNİV. SOSYOLOJİ (BURSLU)
114 BÜŞRA ÖZAYDIN MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. MİMARLIK e
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115 BETUL ARI ESKİŞEHİR OSM..% .AZI MIMARlIK
116 SELEN SEL CELÂL BAYAR UNIV İKTİSAT
117 ABDURRAHMAN SAYAL CELÂL BAYAR UMV ' İKTİSAT
118 BURAK POLAT DOKUZ EYLÜL ÜNİV. İKTİSAT <
119 CÜNEYİD AKSU AFYON KOCATEPE UNİV. İKTİSAT
120 BETÜL ÖRNEK DUMLUPINAR ÜNİV. İKTİSAT ■ SİBOd i
121 BİLGE GÖVEZ MARMARA ÜNİV. İKTİSAT
122 EMİNE TURHAN SELÇUK ÜNİV. İKTİSAT
123 AYŞE ŞENYAYLA SELÇUK ÜNİV İKTİSAT
124 F.NIGAR CENGİZ ULUDAĞ ÜNİV. malİye ’ •
125 E.TUĞÇE AKÇÂY ÇANAKKALE ONSEKİZ MART MALİYE
126 GAMZE KAŞ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART MALİYE
127 GONCA KAYABAŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MALİYE
128 RAMAZAN MUTLU SAKARYA MALİYE
129 HAŞAN BIYIKER ANADOLU ÜNİV İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT
130 SİNEM UYGUN ANADOLU ÜNİV. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. MALİYE
131 ZAFER AYDIN ULUDAĞ ÜNİV. EKONOMETRİ
132 NİLAY DOĞAN İSTANBUL ÜNİV. EKONOMETRİ
133 SEMA BAKİ CUMHURİYET ÜNİV. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
134 SAMET DEĞİRMENTEPE SAKARYA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
135 AYŞEGÜL TUMAN SAKARYA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
136 SAADET GÜLERYÛZ FATİH ÜNİV. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
137 İNCİ CENAN ULUDAĞ ÜNİV. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
138 EMRAH ÖZCAN ULUDAĞ ÜNİV. BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA
139 BELGÜL DİNÇER AFYON KOCATEPE ÜNİV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
140 İLAY DİNÇ DUMLUPINAR ÜNİV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK Or
141 KADER DOĞAN PAMUKKALE ÜNİV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
142 DİLEK BİLGEN DUMLUPINAR ÜNİV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK S»
143 NECATİ ÇEVİK ANADOLU ÜNİV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
144 DERYA K1RSEVMEZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 5?
145 BAHAR GÜNDÜZ BALIKESİR BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
146 PELİN TEMEL ANADOLU ÜNİV. ÇAUŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
147 DENİZ GENEL ANADOLU ÜNİV. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
148 RABİA CAN KOCAELİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
149 RUKİYE ÖZDEMİR ULUDAĞ ÜNİV. DENİZ VE LİMAN İŞLETME
150 MURAT BARAN ANADOLU ÜNİV. DIŞ TİCARET
151 DİĞDEM TANRI VERDİ PAMUKKALE ÜNİV. DIŞ TİCARET
152 ALİ ELİKESİK DOKUZ EYLÜL ÜNİV. ELEKTRİK . i 1
153 TUĞBA BAKİ ZONGULDAK KARAELMAS GIDA TEKNOLOJİSİ
154 GÖZDE ERÖZ SELÇUK ÜNİV. HARİTA KADASTRO „ SiB
155 FATMA KARAKUM ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT
156 HÜSEYİN ALKIŞ ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT iî
157 M.ALTUR ANAR ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT
158 TUĞBA DOĞRU ANADOLU ÜNİV. a İKTİSAf S
169 HALİL DUMAN ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT
160 SİNEM BAKİ ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT ' . 1 İM®?
161 SACİDE YAVUZ ANADOLU ÜNİV. İKTİSAT
162 YASEMİN SAYDAM ANADOLU ÜNİV. İLAHİYAT (ÖNLİSANS)
163 EMİNE GÜRLER ANADOLU ÜNİV. İLAHİYAT (ÖNLİSANS)

164 HURİYE
165 ALİ

GÜRLER
BOZDEMİR

ANADOLU ÜNİV. İLAHİYAT (ONLl SAN S)
ATATÜRK ÜNİV. İNŞAAT

166 KAMİL USTA ANADOLU ÜNİV. İŞLETME
167 NİHAN
168 BURÇ
169 GÜLER
170 KADRIYE
171 YASEMİN
172 CEYDA
173 HÜLYA
174 MEHMET
175 GÜL
176 HAMDİ
177 HANDE
178 UĞUR
179 K.İRFAN
180 ALİ
181 SERCAN
182 İSMAİL
183 OĞUZ
184 K.YİĞİT
185 SAMET
186 HÜSEYİN
187 HAŞAN
188 İSA
189 BELKIZ
190 ERTUĞRUL
191 ÜNZİLE
192 BAŞAK
193 FATMA
194 ARİF
195 HALİL
196 NİLÜFER
197 E.HİLAL
198 BURCU
199 DİDEM
200 EMİNE
201 GÜLTEN
202 GÖNÜL ı
203 YÜSRA

ÖZCANDAR 
ADALI 
ÖZGEL 
TAN 
GÜLER 
EMİL 
UYSAL 
ACAR 
BULUT 
ÖZTÜRK 
ERCAN 
İDER 
AYDEMİR 
KAYA 
SERTKAYA 
PEKER 
ERDEM 
DALGIR 
KARAKAYA 
ÇETİNAVCI 
ÇELİK 
FIRTINA 
YAZAR 
TÜRKOĞLU 
YÜKSEL 
BAYRAKTAR 
AYHAN 
FIRTINA 
KARADAĞ 
ÖZKUL 
KARDAŞ 
ATİK 
BİRLİK 
ŞENER 
FIRTINA 
GÖKKAYA 
ÇELENOĞLU

ANADOLU ÜNİV. , İŞLETME
ANADOLU ÜNİV. İŞLETME
ANADOLU ÜNİV. ■ ■ • İŞLETME
DUMLUPINAR ÜNİV. İTHALAT-İHRACAT
CELÂL BAYAR ÜO WJ^^ESWH^"İTHALAr-İHRACAT 
DUMLUPINAR ÜNİV. İTHALAT-İHRACAT
DUMLUPINAR ÜNİV. İSİ O; İTHALAT-İHRACAT
DUMLUPINAR ÜNİV İTHALAT-İHRACAT
İt»® ÜNİV W W:® KAMU YÖNETİMİ
ANADOLU ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ I
ANADOLU ÜNİV. ' . .? < KAMU YÖNETİMİ
ANADOLU ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
ANADOLU ÜNiV. KAMU YÖNETİMİ
ANADOLU ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
ANAOÖtUÜNİV. ■ KAMU YÖNETİMİ
ANADOLU ÜNİV.......................... ................ KAMU YÖNETİMİ
ANADOLU ÜNİV. < < KAMU YÖNETİMİ
ANADOLU ÜNİV. KAMU YÖNETİMİ
KOCAELİ MAKİNE
ANADOLU ÜNİV. MALİYE
ANADOLU ÜNİV. .. < MÂLİYE
ANADOLU ÜNİV. , MALİYE
ANADOLU ÜNİV . , / . MALİYE
AFYON KOCATEPE ÜNİV. MERMER TEKNOLOJİSİ
dWBSBWWİW^^S1^R^BISWhasebe 
CELÂL BAYAR ÜNİV. ............... MUHASEBE
DUMİİÜPlNAR'ÜNtV iüS ÜUHASEBE
DUMLUPINAR ÜNİV. OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.(BURDUR) OTOMOTİV 
DUMLUPINAR ÜNİV PAZARLAMA
ADNAN MENDERESIĞNh^^^^^B\'PAZARLAMA
ANADOLU ÜNİV SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (AÖ.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART SERACILIK
ADNAN MENDERES ÜNİV TEKSTİL
DUMLUPINAR ÜNİV İS TEKSTİL
ULUDAĞ ÜNİV , TEKSTİL
ANKARA TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

204 EMRAH
205 FATİH
206 DİLER
207 SELCAN
208 BUKET
209 NUH
210 MERVE

KÜTREN 
ULUCAN 
TOKMAK 
AĞBULAK 
YANAR 
TUFAN 
BÜKER

DUMLUPINAR ÜNİV. TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
ANADOLU ÜNİV \ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİV.(HATAY) TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
AFYON KOCATEPE ÜNİV ______ YEREL YÖNETİMLER
KOCAELİ - YEREL YÖNETİMLER
SELÇUK ÜNİV. YEREL YÖNETİMLER

B
H

adaşlara Teşekkür Eder Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

OKS ŞUBESİ
Tek 514 47 87-513 0957
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Elektriği kesen cezasını ödeyecek
2007'den itibaren 
yılda 14 saatten fazla 
elektrik kesen şirket 
vatandaşa tazminat 
ödeyecek. Şirketler 
kesinti yapacaklarını 
vatandaşa 48 saat 
önceden duyuracak. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) 2007'den 
itibaren "Elektrik 
Piyasasında Dağıtım 
Sisteminde Sunulan 
Elektrik Enerjisinin 
Sürekliliği, Ticari ve 
Teknik Kalitesi 
Hakkında Yönet 
melik" hazırladı.
1 Ocak 2007 tarihin
den itibaren başlayıp, 
31 Aralık 2010 tari
hinde sona ermek 
üzere Türkiye 
genelinde elektrik 
dağıtım bölgelerinde, 
gerilim seviyelerine 
göre, tek bir kullanıcı 
için geçerli olmak 
üzere bildirimsiz 
uzun kesintiler için 
söz konusu yönet
melikte yer alan yer 
alan yıllık maksimum 
kesinti süresi hede
fleri ile yıllık maksi
mum kesinti sıklığı 
hedefleri uygulamaya 
koyacak.
Yönetmelik özelleştir 

me öncesinde kamu 
şirketleri, özelleştir
menin ardından da 
özel şirketler için 
geçerli olacak. Bu 
süre 2010 yılında 11 
saate kadar gerileye
cek. Yıllık maksimum 
kesinti süresine 
ilişkin hedeflerin aşıl
ması durumunda 
dağıtım şirketlerinin 
ödeyeceği tazminat 
hedef değerleri aşan 
kesintinin gerçek
leştiği tarih itibariyle 
en son ödenen elek
trik faturasındaki 
dağıtılan enerji mik
tarın, kesintinin 
tekrarına göre kilovat 
saatte (kWh) 0,37 ile 
1,11 YKr arasında 
değişen bedellerin 
çarpılması ile belir
lenecek. Yıllık tedarik 
sürekliliği hedef 
değerlerinin beş 
kereden fazla aşıl
ması durumunda 
dağıtım şirketine 
uyarıdan lisans 
iptaline varan işlem 
yaptırımlar uygulana 
bilecek. Ayrıca bütün 
yıl boyunca imarlı 
alanlarda 6 saati 
aşan 4. kesintiden 
sonra da dağıtım şir
keti ceza ödemeye 

başlayacak. Bu hedef 
değerlerin aşılması 
durumunda, süre 
açısından verilen 
sınırları aşan her bir 
kesinti için, dağıtım 
şirketleri mesken 
abonelerine 20 YTL, 
diğer abonelere ise 
80 YTL ödemek 
zorunda olacak. 
Tazminat miktarları 
TÜİK tarafından açık
lanan yıllık tüketici 
fiyatları endeksi 
(TÜFE) değişimi 
oranında içinde bulu
nan yılın ilk ayı 
içerisinde otomatik 
olarak yıllık bazda 
güncellenecek. 
Tazminatlara ilişkin 
ödemelerin yapıla
bilmesi için, tazminat 
talep eden tüketici
lerin faturalarının 
kendi adına olması, 
perakende satış 
lisansına sahip 
dağıtım şirketlerine 
herhangi bir 
şekilde borçlarının 
olmaması, usulsüz 
elektrik kullanım
larının ceza almamış 
olması, en son 
aya ait elektrik 
faturasını ibraz 
edebilmesi 
gerekecek.

Nüfusa her gün 
2 bin 490 kişi ekleniyor

Türkiye'nin nüfusuna 
her gün bir ilçe 
büyüklüğünde insan 
ekleniyor. Nitekim, 
Türkiye’nin nüfusu 
73 milyon kişiyi 
aşarken, buna her 
gün 2 bin 490 kişi 
daha katılıyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, Haziran 
sonu itibariyle geçen 
yılın aynı dönemine 
göre Türkiye nüfusu 
yaklaşık 909 bin kişi 
arttı. Böylelikle 
geçen yıl ortasında

72 milyon 65 bin kişi 
olan nüfus da 
Haziran sonu 
itibariyle 72 milyon 
974 bin kişiye çıktı. 
Türkiye'nin en çok 
göç alan ili olan 
İstanbul'un 1 yıllık 
nüfus artışı 290 bin 
kişiyi geçerken, her * 
gün büyükçe bir. köy 
kente katılıyor. İstan
bul nüfusu her gün 
795 kişi artıyor. 
Türkiye'nin ikinci 
büyük ili Ankara'nın 
nüfusu da her gün 
yaklaşık 184 kişi yük

selirken, turizm 
beldesi Antalya'nın 
nüfusu da her gün 
175 kişi artıyor. 
En fazla nüfus 
kaybeden iller * 
ise Zonguldak, 
Kastamonu, Sivas ve 
Sinop olarak sırala 
nırken, bunlardan 
üçünün Batı Karade 
niz Bölgesi'nde yer 
aldığı dikkat çekiyor. 
Nüfus her gün, 
Zonguldak'ta 30, 
Kastamonu'da 28, 
Sivas'ta 24, Sinop'ta 
da 21 kişi azalıyor.
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2. el otomobil piyasası durgunlaştı MKEK’den taksitle tabanca satışı
Döviz kurlarındaki 
yükseliş sonucu sıfır 
kilometre otomobil 
fiyatlarının artması 
2. el otomobilleri 
daha cazip hale 
getirmesine rağmen 
bu durum satışlara 
yansımıyor.
Sıfır kilometre 
otomobil fiyatlarının 
artışına bağlı olarak 
2. el otomobile 
talebin artması bu 
piyasayı kısmen 
hareketlendirirken, 
satıcılar fiyatlarda 
artış yaşanmamasına 
rağmen yine de satış 
yapamamaktan 
şikayet ediyor. 2. el 
otomobil pazarlarında 
yaşanan durgunluk 
her pazar günü 
kurulan açık oto

pazarlarında kendini 
hissettirirken, 
bazı satıcılar yaklaşık 
bir yıldır aynı fiyattan 
satışa sundukları oto
mobilleri satamadık
larını, galerici esnaf 
da her hafta pazara 
getirdikleri 
otomobilleri sata- 
madan geri götürdük
lerini belirtiyor.
Alıcılar ise satıcıların 

aksine sıfır kilometre 
otomobil fiyatlarında 
yaşanan artışın 
2. el otomobil 
fiyatlarını da 
artırdığını ve 
araçların değerlerinin 
üzerinde satışa 
sunulmasının 
satış olmamasının 
gerçek nedeni 
olduğunu 
kaydediyor.

Kredi kartları ile satış 
yapan kuruluşlar ker
vanına kamunun tek 
silah üretimi ve 
satışını yapan Makina 
ve Kimya Endüstrisi 
(MKEK) Genel 
Müdürlüğü de katıldı. 
MKEK Genel 
Müdürlüğü Kırık 
kale'deki mevcut 
silah fabrikasında 42 
ayrı özellikte tabanca 
stoklarını eritmek 
amacı ile 10 ay tak 
sitle silah satış 
kampanyası başlattı. 
MKEK tarafından 
yapılan açıklamada, 
tabanca satışlarında 
iki seçenek olarak 
peşin fiyatına indirim
li ve banka kredi 
kartına satış uygula
ması getirdi.

Kurumun Ankara ve 
İstanbul Satış Merkez 
lerinden gerçekleşti 
rilecek olan silah 
satışlarında Ziraat 
Bankası, İş Bankası 
ve Akbank kredi kart
ları ile müşterilere 
silah satışı yapılabile
cek. MKEK Genel 
Müdürlüğünün vadeli 
kampanyalı satışa 
sunduğu tabancaların 
fiyatları 600 YTL ile 2 

bin 205 bin YTL 
arasında değişiyor. 
MKEK Genel 
Müdürlüğünün 
Kırıkkalediki tabanca 
fabrikasında halen 
büyük bölümü MKEK 
Fatih-13, MKEK- 
Atmaca S3, MKEK- 
Şahin-08, MKE- 
Gümüşay ve MKE- 
Kanun adında 42 ayrı 
özellikte tabanca 
üretimi yapılıyor.

Tüketicilere “asgari ücret ödemesi” uyarısı
Tüketiciler, Banka ve 
Kredi Kartları Yasası 
nın 24. Maddesine 
göre kredi kart borcu
nun en az yüzde 
20'sinin 1 Eylül tari
hinden itibaren asgari 
tutar ödemesi olarak 
uygulanacağı konu . 
sunda uyarılarak, 
harcamalarına dikkat 
etmeleri istendi.

Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Bülent 
Deniz, yaptığı açıkla
mada, 1 Mart 2006 
tarihinde yürürlüğe 
giren 5464 sayılı 
Banka ve Kredi 
Kartları Yasasının 
24. maddesine göre, 
kredi kart borcunun 
en az yüzde 20'sinin, 
asgari tutar ödemesi 

olarak uygulanacağını 
hatırlattı.
Tüketicilerin yıllardan 
beri kredi kart 
ekstresinin yüzde 5- 
10'u tutarındaki mik
tarı ödediğini belirten • 
Deniz, "Borçlarını bir 
sonraki aya fai- 
zlendirerek öteleyen 
kredi kart kul
lanıcılarının yasanın 

bu maddesinden 
olumsuz etkilen
mesinin dnüne 
geçmek için, bu 
düzenlemenin 1 Eylül 
2006 tarihinden 
itibaren uygulanması 
yasada yer alıyor" 
dedi. Deniz, asgari 
tutar ödemesinde 
yürürlüğe girecek 
olan yüzde 20'lik yeni 

oranın, bir çok 
tüketici bakımından 
sıkıntılı günlerin 
habercisi olduğunu 
belirterek, "Tüketici 
bakımından içinde 
bulunulan çıkmaz, 
Eylül ayı ekstreleri 
ile birlikte daha da 
derinleşecektir" 
diye konuştu.
Eylül ayının da yaka
cak ve eğitim gibi 
mevsimsel giderlerin 
olduğu dönem 
dikkate alındığında, 
tüketicilerin yeni 

maddi kaynaklara 
ihtiyaç duyacağını 
söyleyen Deniz, 
şunları dedi: 
"Tüketicilere, (Eylül 
ayına dikkat) diyoruz. 
Bu ay kredi kart 
ekstreleriniz için* 
ödeyeceğiniz tutar 
daha yüksek olacak
tır. İlave giderler için 
yeni kredi kartı almak, 
içinde bulundukları 
sorunu çözmeyecek, 
aksine daha da için
den çıkılmaz hale 
getirecektir.”

SATILIK DAİRE ACİL SATILIK
Balıkpazarı Mahallesi 

Kumtur Sitesi’nde 
5. Kat 110 m2 2+1 

Sahibinden Satılık Daire

GSM: 0.538 204 51 61
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

Yalova asfaltına 
300 m cepheli 

Gemlik’e 3 Km mesafede 
26.500 m2 arazi 

GSM: (0.532) 337 97 10 
513 40 81

ZEKİ KAPTAN LTD. ŞTI’ne
LASTİKLİ KEPÇE 

(LODER) OPERATÖRÜ 
ARANMAKTADIR. 

Ehliyetli ve Gemlik’te 
ikamet eden adaylar 

tercih edilir.
GSM: (0.532) 275 88 07

TÜRKİYE’NİN 
EN KALİTELİ ve 

EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA...

EN ÖZEL ve GÜZEL GÜNLERİNİZ İÇİN...

l GONM DAVCTİYC BRSIUR
Zengin çeşit ve 

kataloglarımızı görmeden 
karar vermeyin...

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

Gemlik İlçe Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
BARKIN KARTAL
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Annelik kadına güç veriyor
Konya Dr. Faruk 
Sükan Doğum ve 
Çocuk Hastanesi 
Kadın Doğum Uzmanı 
Operatör Dr. Sema 
Soysal, anneliğin 
kadına güç verdiğini, 
anne olan kadının 
özgüveninin 
arttığını söyledi.
Soysal, yaptığı 
açıklamada, özlem 
duyarak çocuk yap- 
mak isteyen ve 
hamilelik dönemlerini 
bilinçli bir şekilde 
geçiren anne aday
larının, doğumdan 
sonra çok mutlu ve 
sevinçli olduklarını 
vurguladı.
İsteyerek hamile 
kalan anne adayları 
mn, hamilelik dönem
lerinde heyecanlı ve 
sevinçli olduklarını 
belirten Soysal, şöyle 
dedi: "Anne adayları, 
hamilelik sorunları 
yaşarken çok fazla 
şikayetçi olmazlar. 
Çünkü taşıdıkları can, 
onların bir parçasıdır. 
Anne, psikomatik

(anne adayının bey 
ninde kendi kendine 
hastalık üretmesi) ve 
depresyonel rahatsı
zlıkları kolay kolay 
yaşamaz."
Anne adaylarının 
daha canlı ve daha 
güçlü olduklarını, 
hayatlarının en güzel, 
aynı zamanda en zor 
aylarını yaşadıklarını 
ifade eden Soysal, 
şunları kaydetti: "Ağır 
bir yük olan hamilelik, 
vücutta fiziki olarak 
büyük bir değişikliğe 
neden oluyor. İsteğe 
bağlı olarak hamile 
kalan anne adayları, 
bu yüke ve değişik

liğe rağmen, durum
larından şikayetçi 
değillerdir. Doğum 
sonrasında ise anne 
kendini, önceki duru
muna göre daha 
güçlü hissediyor. 
Yani annelik kadına 
güç veriyor. Anne 
olma psikolojisi, 
kadının özgüvenini 
artırıyor. Anne 
doğumdan sonra 
hayata daha farklı 
bir gözle bakıyor, 
hayata daha sıkıca 
bağlanıyor. Bu da 
doğumdan sonra 
kadının genelde daha 
başarılı olmasını 
sağlıyor."

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Trafikte 225 tin toak LFG'Iİ araç w ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Makine Mühendisleri 
Odası'nın raporuna 
göre, trafikte hala 225 
bin kaçak LPG'li 
aracın olduğu ve bun
ların her an patlama 
riski altında bulun
duğu açıklandı... 
Makina Mühendisleri 
Odası'nın raporuna 
göre, 1 milyon 500 bin 
LPG'li aracın 255 bini 
ruhsatsız ve kontrol 
dışı. Gaz sızdırmazhk 
raporu bulunmayan 
bu araçlar can güven
liğimizi tehdit ediyor.. 
Makina Mühendisleri 
Odası (MMO), kaçak 
LPG'li araçlardaki 
tehlikeye dikkat 
çekerken, halen 
trafikte denetimsiz 
255 bin otonun bulun
duğunu açıkladı. 
Oda yetkililerinin 
hazırladığı, "LPG'ye 
Dönüştürülmüş 
Araçlarda Denetim 
Uygulamaları" 
raporda, trafikte adeta 
canlı bomba olarak 
gezen araçlara dikkat 
çekildi. Türkiye'de 
trafiğe çıkan 
10 milyon araçtan 
1 milyon 500 bininin 
LPG'li olduğunu 
açıklayan Makine 
Mühendisleri Odası, 
bu araçların 1 milyon 
245 bininin denetime

Ağızlan var, ağzımıza benzemez 
Ağızlarından çıkan avaz, avazımıza 

benzemez
Bunlar nasıl vekildir ki 
Vekâletlikleri, asile benzemez

tabi, ruhsatlı ve kon
trollü olduğunu belirt
ti. Halen LPG'li 
araçların yüzde 
17’sinin ruhsatsız 
olduğunu belirten 
Makine Mühendisleri 
Odası, 255 bin aracın 
trafikte büyük tehlike 
arzettiğini vurguladı. 
RUHSATSIZ LPG’DE 
TEHLİKE
Makine Mühendisleri 
Odası'nın raporuna 
göre, montaj tespit 
raporu ve gaz 
sızdırmazhk raporu 
almayan 255 bin 
kaçak LPG'li araç, her 
an patlama riski altın
da. Yanıcı ve patlayıcı 
riski yüksek LPG'nin, 
sorumsuz ellerde 
tehlike arzettiğini 
bildiren rapora göre, 
bugüne kadar stan
dart dışı LPG'li 
araçlar nedeniyle bir 

çok kişi hayatını 
kaybetti, trilyonlarca 
liralık maddi hasar 
meydana geldi. 
Vatandaşları, kayıt 
dışı LPG'leri kayıt 
altına almaya çağıran 
Makine Mühendisleri 
Odası yetkilileri, şu 
konulara dikkat çekti: 
DİKKAT: ÇOK 
ÇABUK PATLAR! 
"LPG yanıcı ve 
patlayıcı bir gazdır. . 
Üzerindeki basınç 
kaldırıldığında hava 
ile hacimsel olarak 
yüzde 2 ila 9 oranında 
karıştığında patlayıcı 
bir gaz haline gelir. 
LPG havadan ağır 
olduğu için kaçak 
durumunda su gibi 
akar ve en derin 
yerde birikir. Düşük 
sıcaklıkta buharlaş
ması nedeniyle sıvı 
gazın insan vücudu

ASİL- VEKİL

ile teması sonucunda 
ciddi deri yanıkları 
oluşturur. Isı arttıkça 
basınç da artar, kritik 
bir sıcaklık ve basınç
ta içinde bulunduğu 
tankın patlamasına 
neden olabilir.
LPG yağı ve boyayı 
eritebilir. Ayrıca 
doğal lastiği deforme 
eder. Bu yüzden 
motorlu araçlarda 
standartlara uygun 
malzemeden yapılmış 
borular kullanıl
malıdır." MMO'nın 
raporunda, montaj 
tespit raporu verme 
yetkisinin kendilerine 
verildiği Nisan 2005 
tarihinden sonra kon
trollerin sıklaştığı, 
daha önce 1 milyon 
200 bin olan kaçak 
LPG'li araç sayısının 
255 bine indirildiği 
vurgulandı.

Gerdana, gerdan
Göbeğe, göbek katıp
Doyumsuz yüreğe zil takıp
Papağan gibi şakıyor vekil

El pençe divan durmuş
Açlıktan kudurmuş
Yarım avuç mideyle
Güdük güdücünün eline 

bel bel bakıyor asil

Gün döner akşam olur
Karanlık zor geçer
Ama eninde sonunda gece döner, 

gün yeniden ışır
Ve elbet bir gün vekil, asili 

sırtında taşır

■M GÜNLÜK Sİ VASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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i Salatalık kanı temizliyor Tetanoz Aşı Günleri’nde 2, tur başlıyor

Karaciğeri ve 
böbrekleri 
çalıştırarak bol idrar 
söktüren salatalığın 
idrarla birlikte 
vücuttaki üre asidi 
ve ürat tuzlarını 
eritip dışarı

, attığı belirtildi. 
Tüketici Hakları 
Derneği Samsun

► Şubesi Başkanı ve 
Halk Sağlığı 
Uzmanı Dr. M. 
Emin Dinççağ, 
salatalığın l$pnı 
temizlediğini, 
karaciğeri ve 
böbrekleri 
çalıştırarak bol idrar 
söktürdüğünü ifade 
ederek, idrarla birlik
te vücuttaki üre asidi 

I ve ürat tuzlarını .
eritip dışarı attığını 
söyledi. İçeriğindeki 
bol kükürtle 
kanı temizleyen 
salatalığın ciltteki 
ter bezlerini de 
çalıştırdığını 
kaydeden

Dr. Dinççağ, 
"Salatalık bol 
vitamin ve madeni 
madde verdiği 
için cildin taze ve 
pürüzsüz olmasını. 
sağlıyor.
Cildi bin tonik 
kadar temizliyor. ., 
Et yemeklerinin 
verdiği susuzluğu 
kesiyor. Sıcak bir 
havada, iç ısısı dış 
ısıdan 20 derece 
daha düşük 
olduğundan 
serinletici özelliğe 
sahip. Kabızlığı 
önlediği gibi, böbrek, 
ve kalp haştahkların- 
da vücutta biriken 
suyun atılmasına 
yardımcı oluyor, 
ika ip riasıaıikıât ı 
ve enfeksiyonlara 
karşı etkili olan 
salatalık, vücudun 
enfeksiyonlara 
karşı dayanıklılığını 
artırarak kolesterolü 
düşürüyor" diye 
konuştu

Sağlık Bakanlığınca 
anne ve yeni doğan 
tetanozunun ortadan 
kaldırılması amacıyla 
yürütülen programın 
ikinci turu bugün 
başlayacak*
"Anne ve Yeni doğan 
Tetanosu Eliminasyon 
Programı" ile 2007 yılı 
sonuna kadar anne vö 
yeni doğan tetanozu
nun ortadan kaldırıl
ması amaçlanıyor. 
Tetanoz nedeniyle 
dünyada her yıl 40 
bin anne ve 450 bin 
yeni doğan bebek 
hayatını kaybediyor. 
Bu programın temel 
stratejileri, 15-49 yaş 
grubu doğurganlık 
çağı kadınları ve 
gebeleri aşılamak ve 
doğumların 
hastanelerde 
sağlık personeli 
yardımıyla yapıl
masını sağlamak 
olarak belirlenmişti. 
Bu strateji kapsamın
da hastalığın sık 
görüldüğü Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki 18 ilde 
yoğun olmak üzere, 
tüm Türkiye'de

"Tetanoz Aşı
Günleri" 3 tur halinde 
düzenlenmiş, 
bunun ilk turu 
24 Nisan-18 Mayıs 
tarihleri arasında 
uygulanmıştı. 
Kampanya

çerçevesinde 15-49 
yaş grubu kadınlara 
3 doz tetanoz aşısı 
uygulanacak.
2. turu bugün 
başlayacak ve 
22 Eylülde sona 
erecek programın 
3. turunun 2007 
yılının ilkbaharında 
uygulanması 
planlanıyor. 
Programla sağlık 
ocakları, ana çocuk 
sağlık merkezleri ve 
hastaneler başta 
olmak üzere, açılacak 
sabit istasyonlar ve : 

gezici ekiplerle ev 
ev dolaşılarak, belir
lenen grupta aşılan
madık tek bir kadın 
bırakılmaması 
hedefleniyor.
Tetanosun ilk belirtisi, 
çene kaslarında kasıl

malar. Bu belirtiyi 
boyun kaslarında 
kasılma» yutma 
güçlüğü, karın 
kaslarında kasılma, 
kas spazmları, 
terleme, ateş ve 
havale izliyor.
Yeni doğan tetanozu- 
na yakalanan bebek
ler normal doğuyor, 
ancak doğumdan 
sonraki 
3-28 gün arasında , 
emmeyi bırakıyor. 
Bu hastalığa 
yakalanan bebeklerin 
kaslarında kasılmalar 
ortaya çıktığında 
vücutları kaskatı, 
gergin bir hal alıyor. 
Anne tetanozu ise 
kadınlarda gebelik, 
doğum sırasında veya 
loğusalık döneminde 
ortaya çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı 
yetkilileri Türkiye'nin, 
dünyada bu hastalığı 
yok edemeyen 49 
ülke arasında bulun
duğuna işaret etti. 
2005 yılında 33, bu yıl 

, içinde ise 11 vaka 
görüldüğünü bildiren 
yetkililer, tetanoz 
aşısının kesinlikle 
kısırlık yapmadığının 
altını çizerek, risk 
grubundaki kadınlara 
aşılarını yaptırmaları 
çağrısında bulundu
lar. Yetkililer, doğu
mun hastanede 
yapılması haljnde 
bile steııl yara 
bakımının olmadığı 
durumlarda anne ve 
yeni doğan teta 
nosuna yakalanıla- 
bileceği uyarısında 
bulundular.

İştahınızı kapatmak mı istiyorsunuz?
Diyet yapmak isteyip, 
iştahına engel ola
mayanlara önerilerde 
bulunan uzmanlar, 
gün içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasın» önlemenin 
en kolay yolu 
olduğunu belirtiyor.

1 Uzmanlara göre, 
yeme isteğinin kon
trol altında tutulması, 
atıştırma krizinden 
kurtulmak için sağlıklı 

«karbonhidratlara 
yönelinmesi, bol bol 
su içilmesi, yiyecek
lerin iyice çiğnenmesi 
ve güç gerektiren 
egzersizlerin yapıl
masa gerekiyor. 
Beynin, vücutta ener
jinin azaldığını fark 
eder etmez açlık his
setmeye yol açan 
kimyasal maddeler 
salgıladığını belirten 
uzmanlar, "Ancak 
beyninizin bu

< kimyasal maddeleri 
salgılayan kısmı, aynı 
zamanda duyguları da 

kontrol ediyor. İşte, 
sıkıldığımız veya 
kendimizi kötü hisset
tiğimizde hemen buz
dolabına koşmamızın 
başlıca sebebi bü. 
Ayrıca yemeklerin 
tadı, kokusu veya 
görüntüsü de açlık 
duygusuna sebep 
'olabiliyor. Örneğin, 
yemek sonrasında 
canınız, tatlı vitrininde 
duran o dondurma 
kasesinden çekiyor
sa, bunun sebebi 
kesinlikle aç olmanız 
değil, kontrolden 
çıkan yeme 
isteğinizdir. Eğer 
bunu aklınızdan çıkar
mazsanız. tokken 
yediğiniz yemek mik
tarını en aza'indirmiş 
olursunuz" ifadelerini 
kullanıyor
Gün içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önlemenin 
en kolay yolu 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, şöyle 

devam, ediybr: 
"Belki yine arada bir 
şeyler atıştırmak 
isteyebilirsiniz, ama 
bu sefer yiyeceğiniz 
miktarlar az olacaktır. 
Böyle bir durumda 
atıştırmak için sağlıklı 
karbonhidratlara 
yönelin, çünkü, bü 
besin türü, sindirim 
sisteminde daha uzun 
süre kalıyor ve.şeker 
seviyenizi yavaşça 
yükselterek daha 
uzun süreli tokluk 
hissi sağlıyor. Yapılan 
araştırmalara göre, tat 
alma duyusunu 
değişik tatlarla tatmin 
etmenin, daha az mik
tarlarla yetinmeyi 
sağladığını bildiriyor. 
Sürekli aynı yemeği 
yeme, özellikle tadı 
hoşa gitmiyorsa, bir 
süre sonra tat alma 
mekanizmasının iptal 
olmasına yol açıyor. 
Ve bu sebeple de ken
dinizi sanki hiç 
yemek yememiş gibi 
hissedebiliyorsunuz.

Böyle bir durumu 
engellemek için 
öğünlerinizi taze 
otlarla ve 
baharatlarla tatlan 
dırabilirsiniz" tavsi 
yesinde bulunuyor." 
Su içmenin, kişinin 
kendisini tok his
setmesi açısından 
önemli olduğunun da 
altını çizen 
uzmanlar, ayrıca 
vücut susuz 
kaldığında, çoğu 
zaman açlık hissine 
benzeyen sinyaller 
gönderdiğini belirten 
uzmanlar, bol su 
içmenin, beden su 
istediği zamanlarda 
yemeğe yönelmeyi 
engelleyeceğini 
kaydediyor. 
Uzmanlar, 
yiyecekleri uzun süre 
çiğnedikten sonra 
yutmanın, beynin 
vücuda giren besin
leri kaydetmesine 
zaman tanımak 
anlamına geldiğini 
ifade ediyor.





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, 
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Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK
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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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Körfez OFSETte
BİR GÜNDE 

DAVETİYENİZ HAZIR

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbânk Aralığı 

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Büyükşehir Belediyesi otobüsünün ucuz olması ve şehir merkezine gitmesi tercih nedeni oluyor

Biiyitahiı otobüsü tıklım tıklım

Eylül...
Ağustos ayının son günlerini yaşıyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayacağız.
Ağustos ayının bitmesi yaz mevsiminin 

de kapanması anlamına geliyor.
. Eylül ayı eğitim ve öğretim ayının başla

ması demektir.
Yavaş yavaş sünnetle ve evlenme düğün

leri de sona erer Eylül’de..
Kış için hazırlıklar da tamamlanır bu 

ayda. Devamı sayfa 5’de

Gemlik’ten Bursa Merinos Durağı'na kadar 
1.25 YTL’ye giden Büyükşehir otobüsüne yak
laşık 80 kişi biniyor. Çekilen çilenin Eylül ayı 
sonunda halk otobüslerinin sefere başlamasıy
la sona ereceği bildirildi. Haberi sayfa 3’de

Yarın 30 Ağustos 
Zafer Bayramı

Türkiye Cumhurİyeti’nin kuruluşunun 
başlangıcı sayılan 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 84. yıldönümü yarın 
tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde 
düzenlenen törenlerle kutlanacak.
Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulma
sıyla başlayacak olan törenlere, Atatürk 
Kordonu’nda yapılacak geçit töreni 
ile devam edilecek.

KurtuluşSenliklerinin yıldızları 
İsmail Türiil ve Kerem Cem

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşu 
nedeniyle düzenlenen şenliklere İsmail 
Türüt ve Kerem Cem renk katacak. 5’de

“Gemlik Sürücü Kursu Kuruluşudur”
•"DOĞ ALG AZ DÖNÜŞÜM
•“PROJE KOMBİ
•"KOLON TESİSAT
•"PETEK ÇEŞİTLERİ
♦"DOĞ ALG AZ MALZEMELERİ
♦"MERKEZİ SİSTEM
•"KAT KALORİFERİ
•"PLASTİK BORU TESİSATI
•"SIHHİ TESİSAT
•"FABRİKA DÖNÜŞÜM

DOĞALGAZ’DA |
ÖNCÜ FİRMA

MASTAŞ RADYATÖRLERİ 
YETKİLİ BAYİSİ

İbrahim Uslu
Tel: (0.224) 513 11 21 Fax : 513 11 71 

Orhangazi Cad. No : 48/C 
Marmarabîrlik Depolan Karşısı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.kl
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİN KAYA

Bilmece....
Bilmece bildirmece dil üstünde kaydırma

ca..
Bilmece..
Soğuk kış gecelerine sıcaklık katardı 

çocukluğumuzda..
Hem keyifli bir eğlence hem de bir tür 

genel kültür taramasıydı.
Bugünlerde Türkiye’nin gündemine otur

du..
Milli Eğitim Bakanhğı’mn ilköğretim 

öğrencilerinin okuması için 2005 yılında 
tavsiye ettiği 100 temel eserle dillerde dolaş
maya başladı.

Zihinleri bulandırdı.
Kıyamet koptu.
Kitaplar Talim Terbiye Kurulu'na onaylat

ma zorunluluğu bulunmadığı için de dene
timsiz bir şekilde ilköğretim çocuklarına 
ulaştı.

Şimdi Milli Eğitim Bakanı hadiseye el 
koyuyor.

Soruşturmalar açtırıyor.
Yayınevlerini suçluyor.
Geçmiş olsun..
Atı alan Üsküdar’ı geçti..
Varsa eğer bir amaç ona ulaşıldı.
Koskoca Milli Eğitim Bakanı..
Gazeteler uyarınca olaydan haberdar 

olmuş!
Ksvrt’A'.
Şu bilmecelere bakın. Okurken insanın 

yüzü kızarıyor.
‘Türk Bilmecelerinden Seçmeler' kitabın

da ne dil bilgisi kurallarına uyulmuş, ne de 
anlam bütünlüğü var. Bilmeceler de argo 
sözcükler öne çıkıyor. Aile içinde hiç kul
lanılmayan, sokakta bile duyulması 
neredeyse olanaksız sorular bilmece adı 
altında öğrencilere sunuluyor.

"Karşıda oturur .. ni yere batırır" (Körük) 
"Don içinde dik durur” (Mum) 
"Dağdan gelir gıdacık gömlek belde, k.ç 

açık" (Patlıcan, keçi, oğlak)
Deyimlerde yer alan argo anlatımlara ise 

denecek söz yok. Sadece şapka çıkarılır.
Çocuklara okunmasriçin Bakanlık tarafın

dan tavsiye edilen kitaplar argo ve küfür 
dolu. Normal şartlarda okunması bile 
olanaksız tümceler.deyim gibi sunuluyor ve 
karşılarında sözüm ona anlamları yazılıyor. 
Üstelik deyimler kitabında deyim olmayan 
ifadeler yer alıyor:

"Ağzına sı...": Bir kimseye, birşeye büyük 
zarar verecek bir iş yapmak.

"Aklı b.kuna karışmak": Korkudan şaşkı
na dönmek.

"P.ç kurusu": Yaramaz ve soysuz çocuk.
Romanlar da yayınevlerinin ideolojilerine 

göre değişiyor. Bir klasik haline gelmiş 
yabancı çocuk kitaplarında kahramanlara 
Türkçe isimler veriliyor.

Heidi'nin dedesinin adı 'Alp', Pinokyo'nün 
marangoz babası Gephetto'nun âdı da 'Galip 
Dede* olarak değişiyor.

Pinokyo, 'Allah rızası için* dilenirken, 
Andersen'in masalları 'bir varmış bir yok
muş, Allah’ın kulu çokmuş'la başlıyor.

Andersen’in kulakları çınlasın.
Adamların eğitim adına yaptıklarına 

bakın.
Toplumla oyun oynuyorlar..
Geleceği kendilerince biçimlendirmek için 

ellerinden geleni yapıyorlar.
Sonra da toplumun gözünün içi, ne baka 

bajka bizim haberinizi yoktu diyorlar..
Valla bunların yanında Pinokyo’nün bile 

burnu küçük kalır.

Uyuşturucu satanlar yakalandı
Seyfettin SEKERSÖZ
Balıkpazarı Mahallesi 
civarında yapılan 
uyuşturucu 
operasyonunda 
49 gram esrar 
ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
Önleyici Hizmetler 
Büro Amirliği 
görevlileri

tarafından 
Balıkpazarı civarında 
bazı kişilerin 
topladıkları 
bozuk paraları 
bir TEKEL dükkanın
da bütünletmek 
istediklerinin 
belirlenmesi 
üzerine şüpheli 
E.Ç. H.S. ve 
İ.Ç.'yi takibe aldı. 
Şüpheli E.Ç.'nin

daha önceden esrar 
satmak suçundan 
hakkında işlem 
yapılan şüphelilerden 
S.Ü.'nün ikametine 
girip çıkması üzerine 
durdurularak üst 
aramasının yapıldığı 
ve üzerinden 3.0 
gram gelen esrar 
maddesi bulunarak 
muhafazâ altına 
alındı.

Üzerinde esrar 
maddesi bulunan 
E.Ç.'nin beyanında 
esrar maddesini 
10 YTL karşılığında 
şüpheli S.Ü.'den 
satın aldığını 
itiraf ettiği 
bildirilirken, 
olay hakkında 
tahkikata 
başlandığı 
bildirildi.

Vatandaş üçlü ekmeğe alışıyor
Seyfettin SEKERSÖZ
ilçedeki bazı 
fırınlarda uygulamaya 
konulan üçlü 
ekmek satışı

gücünü zorluyor. 
Bir ekmek almak 
için fırına giden 
vatandaşlara 
"Üçlü ekmek var" 
cevabı vekilince 
tepki de başlıyor. 
Bir ekmeğin 50 Ykr 
olduğu günümüzde 
yalnız yaşayan 
ya da iki kişilik 
bir ailenin tercih 
ettiği bir ekmek 
yerine üçlü ekmek 
almak zorunda

kalması bütçeleri de 
zorlamaya başlıyor. 
İlçedeki bazı 
fırınların hem 
işçilikten hem de 
sürümden

kazanmak amacıyla 
başlattıkları üçlü 
ekmek uygulamasına 
başlayan tepkiler 
her geçen 
gün büyüyor.

ELEMAN ARANIYOR
Zeytin üretim tesislerimizde çalışacak 

25-35 yaşlarında 
Aktif deneyimi olan 

Yöneticilik vasfına sahip 
Tercihen iktisat veya 

İşletme mezunu 
Gemlik’te ikamet eden Ehliyetli 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
(Ücret tatminkardır) 

Başvuruların fotoğraflı CV ile 
pashas25@hotmail.com adresine 

yapılması rica olunur.

Üçlü ekmek 
çıkarmanın da 
hiçbir yasal sakın
cası bulunmaması 
nedeniyle üretimde 
üçlüye yönelim 
çoğalınca 
tekli ekmek 
bulunmaz oldu.. 
Bu durum ise 
tekli ekmek almak 
isteyen ihtiyaç 
sahiplerinin 
tepkilerine 
neden oluyor.
Vatandaşlar 
ekmek satış 
yerlerinde tekli 
ekmeğinde 
bulundurulmasını 
istiyorlar.

AŞÇI ARANIYOR
Fabrikamızda çalışmak üzere 

30-40 yaşlarında 
Tecrübeli 

Gemlik’te ikamet eden 
BAYAN AŞÇI ARANIYOR 

0 535 354 19 95
Mik Kölfel’ internette «w,gemlikkorfeıgazetesi.tam

mailto:pashas25@hotmail.com
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Büyükşehir Belediyesi otobüsünün ucuz olması ve şehir merkezine gitmesi tercih nedeni oluyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Halk 
Otobüslerinin henüz 
yeni araçlarla sefere 
başlayamaması 
nedehiyle. 
Büyükşehir 
otobüslerinde 
izdiham sürüyor. 
İskele Meydam’ndan 
akşam saatlerinde 
kalkan Büyükşehir 
Belediye otobüsü 
adeta tren 
vagonlarını andırıyor. 
Normalin üzerinde 
yolcunun binmek 
için mücadele 
verdiği otobüslerde 
hiç bir konforun 
olmaması sıcakta 
yapılan yolculuğu da 
işkenceye çeviriyor. 
Bursa'ya gidecek 
yolcuların bazılarının 
parasal sorundan 
fazla aktarma

i yapmadan Bursa’ya 
gidildiği için 
Büyükşehir 
otobüslerini tercih 
ettikleri belirtilirken, 
bütçelerini 
düşünen vatandaşlar 
ise 3.5 YTL'ye 
gidilen Gemlik-Bursa 
Merinos durağına 
sadece 1.25 YTL 
ödeyerek gidilmesi 
Büyükşehir 
otobüsünü 
tercih edilmesine 
neden oluyor. 
ÇİLE EYLÜL 
SONUNDA 
DİTCnClf
Yaklaşık 80 kişinin 
bindiği otobüslerde 
çekilen çile ise 
Eylül ayı sonunda 
sona erecek. 
Her türlü konforun 
mevcut olduğu yeni

otobüslerin Eylül ayı 
sonunda kendilerine 
teslim edileceğini 
bildiren Gemlik 
Otobüsçüler ve 
Minibüsçüler 
Kooperatifi 
yöneticileri 
9 metre boyunda 
27 adet otobüs 
alımı için BMC 
firması ile 
anlaşmanın 
yapıldığını 
söylediler.
Alacakları son 
model otobüslerle
Gemlik-Bursa ve 
şehir içi yolcu 
taşımacılığını en 
iyi şekilde yapmak 
için her türlü 
çalışmanın 
içinde olduklarını 
söyleyen 
Kooperatif'yönetimi,' 
"Gemlik-Bursa 
arasında ve şehir 
içinde yeni ve 
konforlu araçlarla 
halkımızın hiçbir 
şikayetine maruz 
kalmadan yolcu

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Lübnan nerede?

taşıyacağız, 
kimsenin kuşkusu 
olmasın" dediler. 
Gemlik-Bursa 
arasında Büyükşehir 
Belediyesinin 
taşıma firması olan 
Burulaş'ın belirlediği
1.75 YTL ücretle 
yılbaşına kadar 
yolcu taşıyacaklarını 
söyleyen kooperatif 
yöneticileri, 
Gemlik Halk 
Otobüslerinin 
servise

sokulmalarıyla 
birlikte 
Büyükşehir
Halk Otobüsünün de 
seferlerine son 
verileceğini 
duyurdular.
Öte yandan 
Kurşunlu-Gemlik 
ve Kurşunlu-Bursa 
h’attında çalışacak 
olan Halk 
Otobüslerinde 
BuKart sistemi 
uygulanmaya 
başladığı öğrenildi.

Çevremizde hava çok ısınmaya başladı.. 
Irak’tan gelen sıcak havaya İran’da karışa
cak derken, Lübnan ateşi Türkiye’yi terlet 
meye başladı..

Dış İşleri Bakanı Gül, ayağı yanmış kedi 
gibi dört dönüyor..

Türk insanına “Ben buraya asker gönder
mek istemiyorum” havasını vermek isti 
yor... Ama eli mahkum!....

Kaderlerini Amerika’ya bağlayanlar istese 
de istemese de Amerika’nın emirlerini ye 
rine getireceklerdir...

Yani askerimiz gidecek...
Seneler önce Kore’ye gittiği gibi....
Genç okurlar belki Kore faciasını bilmeye 

bilirler..
Kısaca anlatayım; O zamanlar da ikiye 

ayrılan Güney Kore (Amerikancı), Kuzey 
Kore (Komünist) biri biriyle savaşa 
başlayınca Amerika Güney Kore’yi koru
mak için Birleşmiş Milletlerden karar 
çıkartıp asker gönderilmesini istedi.. 
Amerika kendi yararı için asker gön
derirken, diğer milletler istihkam-sağlık 
gibi yardımcı küçük birliklerle işi atlatmaya 

' çalıştılar...
Bir tek Türkiye bir Tugay’la bu savaşa 

girdi.. Sonunda geri çekilen daha doğrusu 
kaçan Amerikan birliklerini korumak görevi

Türk birliğine verilerek, artçı bırakıldı ve 
Kunuri bölgesinde Türk Tugayı bine yakın 
şehit vererek Amerikalıları kurtardı...

Vatanından uzak, Kore’nin nerede 
olduğunu, niçin savaştığını bilmeden şehit 
olanların günahı neydi.?...

Şunu bilin; O zaman iktidar da olan 
Demokrat Parti Amerika’ya şirin gözükerek 
NATO’ya (Küzey Atlantik paktı) girmek isti 
yordu... Bu can - kan bedelini ödeyerek 
NATO’ya girdik...

Şimdi de Avrupa Birliği’ne girmek için biz
den bedel istiyorlar..

Türk askeri Kore’ye gitti, Somali’ye, 
Afganistan’a, Bosna-Hersek’e gitti..

Şimdide Lübnan’a git diyorlar...
Hep biz mi nöbet tutacağız ?..
Eğer gidilecek bir yer olarak Kandilli 

dağlarını gösterenler bence doğru söylü 
yorlar..

Birleşmiş Milletlerden kendi arzuladığı 
kararları çıkartan Amerika, PKK. denen 
terör örgütünü yok etmemize engel 
çıkartıp, askeri harekatımıza izin ver
mezken, hadi 'gel Lübnan'da nöbet tutmaya 
başla emrini veri yor..

İktidarda ki AK partiye sesleniyorum; Bu 
emri sıkıysa tutma...

Büyük devlet olma, demokrasi, insani 
duygular lafları iyi de, Sayın okurlar; 
Dünyada bizden başka devlet kalmadı mı, 
Alman’ı, Fransız’ı, İtalyan’ı - Japon’u 
nerede ? ..

Biraz da nöbeti onlar tutsunlar..
Onlar akıllı da hep biz mi abdal durumu

na düşüyoruz..
Ona da sen karar ver okuyucu....

ABONE OLDUNUZ MU?
' ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

HBHffiB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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faet lisesi başarısını
Seyfettin SEKERSÖZ

Üniversitelere 
yerleştirme 
sonuçlarına 
göre geçen yıl 
yakaladığı başarısını 
tekrarlayan 
Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi'nin 
başarı oranı 
yüzde 92'ye çıktı. 
Okul Müdürü 
Nazım özer, 
okullarının 
son yıllarda 
tercih edilen eğitim 
kurumlan arasında 
yer aldığını 
belirterek, 
"Anadolu Ticaret 
ve Ticaret Meslek 
Lisesi olarak 
başarı oranımız 
yüzde 92'dir" dedi. 
Özer, Anadolu 
Ticaret bölümünden 
23 mezundan 
21'inin üniversitelere

yerleştiğini söyledi. 
Ticaret Meslek 
Lisesi’nden mezun 
olanların içinden 
66 mezundan 
sadece 6'sının 
yerleşim dışında

kaldığını 
açıklayan 
Nazım Özer, 
Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
olarak 2006-2007

eğitim öğretim 
yılı sonunda 
okulun başarısını 
daha da yukarılara 
çekmek için 
çalışacaklarını 
söyledi.

İstanbul yağışlara
teslim oldu

Günlerdir aşırı sıcak
larla boğüşan İstan
bul. dün öğle saat
lerinde başlayan 
sağanak yağışa 
teslim oldu. Gök 
gürültülü sağanak 
yağış sebebiyle 
kentin önemli yolları 
göle dönerken, trafik 
felç oldu.
Sıcaktan bunalan 
İstanbullular, aniden 
bastıran sağanak 
yağışa hazırlıksız 
yakalandı.
Öğlen saatlerinde 
başlayan yağış, 
etkisini akşam saat
lerinde daha da art
tırdı. Gök gürültüsü 
ve şimşek eşliğinde 
yağan yağmur sebe
biyle bazı yollar göle 
dönerken, yol çalış
ması sebebiyle 
büyük bir karmaşa 
nın yaşandığı İstan
bul trafiği, yağmurun 
etkili olduğu bölge 

lerde felç oldu. 
Yollarda uzun 
araç kuyrukları 
oluşurken, kaygan
laşan yollarda 
küçük çaplı 
kazalar 
meydana geldi. 
İşyerlerinden 
çıkan vatandaşlar 
da yağmura 
hazırlıksız yakalanın
ca ortaya ilginç 
görüntüler çıktı.
Bazı vatandaşlar, 
yollarda biriken 
sular nedeniyle 
yürümekte 
zorlanırken, 
ıslanmamak için 
kendilerini kapalı 
mekanlara attı. 
Meteoroloji 
yetkilileri, 2 gün 
sürmesi 
beklenen sağanak 
yağışın bu sabah 
etkisini azaltarak 
tekrar başlayacağını 
bildirdi.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com Harita Mühendisleri
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

IW|er Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Eğitim Kampı’nda
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi k 

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

120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE E

Kayhan Mahallesi’nde denizi gören 3 oda 65 m; 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 dükkân

Balıkpazarı Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık 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

'R&hAnC İÇİN KULLANILMAK 
ÖZERE 2-3 KATLI KİRALIK 

BİNA ARANIYOR
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:513 24 74 Fax:5141021

TMMOB Harita ve 
Kadastro 
Mühendisleri Odası, 
Türkiye’de eğitim 
gören mühendistik 
öğrencileri için dün 
başlayan ve 5 Eylül 
2006 tarihine kadar 
sürecek olan HKMO 
İzmir Şubesi 
yürütücü lüğünde, 
Dikili'de Eğitim 
Kampı düzenliyor. 
Türkiye’nin değişik 
üniversitelerinden 
bilim adamları, 
Dikili'deki kkampa 
katılan öğrencilere 
önemli konularda 
ilginç konferanslar 
varecekler.
Yapılan açıklamaya 
göre kampa konuş
macı olarak katılacak 
isimler arasında. 
Prof. Dr. Alpaslan 
Işıklı, Prof. Dr. Tevfik 
Ayan, Prof. Dr. Kamil 
Okyay Sındır, Prof. 
Dr. Erol Köktürk, 
Prof. Dr. Ahmet 
Yaşayan, Prof. Dr. 
Onur Gürkan ve 
Halil Kaynarca da yer

alacak. Sevgi Özdil, 
Ergün Aybar, Turan 
Örnek, Erdal Akdağ, 
Vecihi Timuroğlu, 
Serdar Kızık ve 
TMMOB, HKMO’ dan: 
Mehmet Soğancı, 
Ali Fahri Özte.n, 
Hüseyin Ülkü ile 
CHP milletvekili 
Orhan Sür de katılımı 
beklenen isimler 
arasında.
9 gün sürecek eğitim 
kampında yukarıda 
sayılan bilim 
adamları tarafından 
şu konular dile

getirilecek:
• Toplumsal 
Sorumluluklarımız
• Kendini
Gerçekleştirmek
• Dil Üzerine
• Sosyal Güvenlik
• Tarım, ve Toprak 
Politikaları
• Cumhuriyeti
Yaşatmak
• İnsan Mühendis
• Kentsel Dönüşüm
• Düşüncede Yöntem
• Dönüşümler. 
Mesleki eşikler
• Mühendisin
Duyarsızlaştırılması 4

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kurtuluş Şenliklerinin yıldızları 
İsmail Tirit ve Kerem Cem

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eylül ayı..
Eylül ayı tatile çıkışların da son günleridir 

bazıları için.
Yazın sıcağından korkanlar Eylül’ü tercih 

ederler serin olur diye.
Sonbahar yağmurları yazın kuraklığından 

sonra Eylül de düşer toprağa..
Toprak ana açlığını giderir gökden düşen 

tanelerle..
Eylül sevgililere de çağrı ayıdır şarkılarda..
Romanların adıdır Eylül..
Eylül çocuklarin ismidir..
Serinliğin, sevginin, şarkıların, türkülerin, 

özlemin, beklemenin, hüznün de adıdır Eylül..
11 Eylül Gemlik'imizin düşman işgalinden 

kurtuluşudur.
11 Eylül’de ABD’de ünlü çifte kulelere 

saldırı gelir aklıma, terör gelir...
12 Eylül, askeri darbenin de adıdır.
Evlerde kış hazırlığı başlar Eylül’de..
Yaprak dökümü ölümlerinin de

başlangıcıdır eylül ayı..
Eylül bir değişimin adıdır bence.
Eylülde buluşmak üzere..
Eylüle doğru pupa yelken gidiyoruz.

Genelkurmay’da devir-teslim
9-10-11 Eylül 
günlerinde

I yapılacak olan 
Gemlik’in 
düşman işgalinden 
kurtuluşu nedeniyle 
düzenlenen şenliğin 
hazırlıkları 
devam ediyor.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
bu yıl ki şenliklerde 
Halk Türküleri 
sanatçısı İsmail 
Türüt ile gençlerin 
yakından tanıdığı 
bir isim olan 
Kerem Cem’in 
şenliği renklendire

ceğini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
bu yıl da Kurtuluş 
Şenliklerinin 
Şenlik yürüyüşü ile 
başlayacağını, 
şenliklere Romanya 
Novadarı folklor 
ekibi ile bir ikinci 
Romanya ekibinin 
katılacağını, bunun 
yanında Kıbrıs, 
Makedonya 
folklor ekipleriyle, 
İstanbuldan bir 
folkör ekibinin de 
katılacağını söyledi. 
Şenliklerin 

açılışında geleneksel 
hale gelen Mehter 
takımının yürüyüşe 
.katılacağını da 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, 9 Eylül günü 
50 yoksul çocuğun 
sünnet şölenin 
Dilek ve Grup Aile 
Çay Bahçesi’nde 
yapılacağını, 
Romanya Nov.adari 
belediye tarafından 
36 çocuğun 
şenliklere katılarak 
6 gün Gemlik’te 
misafir edileceğini de 
bildirdi'.

TÜRÜT KONSERİ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
İsmail Türüt 
Konserinin 
10 Eylül günü 
Festival alanında 
yapılacağını, 
Kerem Cem 
konserinin ise 
11 Eylül akşamı 
verileceğini söyledi. 
Başkan 
Turgut, sürpriz 
sanatçılarında 
konserlerde 
sahne alacağını 
sözlerine ekledi.

Orgeneral Hilmi 
OzkÖk, Genel kur
may Başkanlığı 
görevini dün Or 
general Yaşar Bü 
yükanıt’a devretti. 
Genelkurmay 
Başkanlığında 
devir-teslim töreni 
dün Genelkurmay 
Başkanlığı karar
gahında yapıldı. 
Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin 
25. Genelkurmay 
Başkanı oldu. 
Törende ayrıca 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet

Sezer, emekliye 
ayrılan Orgeneral 
Hilmi Özkök’e 
“Devlet Şeref 
Madalyası” verdi.

Katma Değerli Servisler için yeni dönem
Telekomünikasyon 
alanındaki teknolojik 
gelişmeler sonucun
da telekomünikasyon 
sektörü ile medya 
sektörü artık çok 
daha yakın çalışmak 
zorunda.
Geçmişte telefon 
denilince akıllara 
sadece sesli iletişim 
gelirken, bugün 
katma değerli 
servisler 
telekomünikasyon 
dünyasının ayrılmaz 
bir parçası halini 
almış bulunuyor. 
SMS ile hayatımıza 
giren ;Katma Değerli 
Servislerin yakın 
gelecekte 

hayata geçmesiyle 
beraber renklenmesi 
ve çeşitlenmesi 
bekleniyor.
Ericsson X Platform 
ile Türkiye'deki 
Katma Değerli 
Servisler pazarının 
büyümesi ve gelişme
si amaçlanıyor. 
Medya kuruluşlarını, 
içerik sahiplerini, 
içerik dükkanlarını ve 
operatörleri bir araya 
getirecek olan plat
form, ortak çalış
manın temel 
ihtiyaçlarına en iyi 
şekilde cevap vere
cek şekilde tasar
landı. Kurumlar 
arasında teknik en 

tegrasyonu sağla
manın yanı sıra 
mesajlaşma trafiğini 
ve ticaret trafiğini 
yöneten platform, 
aynı zamanda kurum
lar arası iş ilişkilerini 
de yönlendirebiliyor. 
Firmalar platforma ait 
paylaşımlı kısa 
numaralar ya da 
kendilerine tahsis 
edilecek özel numar
alar ile katma değerli 
servislerini çok hızlı 
bir şekilde devreye 
sokup, operatör ve 
hak sahibi ilişkileri 
yönetimi için 
Ericsson X Platform'u 
kullanabilecekler. 
Platformu kullanan 

şirketler tüm 
hizmetleri toplu 
alabilecekleri gibi, 
içerik yönetimi, 
telif yönetimi, 
SMS servisleri, 
web/wap portalleri, 
ücretlendirme ve 
raporlama gibi 
hizmetlerden 
ayrı ayrı da 
yararlanabilecekler. 
Ericsson Türkiye 
Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Yiğit 
Kulabaş bu platfor
mun Ericsson'un 
Türkiye'de 3G 
dönüşümünü destek
lemek amacıyla hazır
layıp uygulamaya 
soktuğu Play3 

programının bir 
parçası olduğunu 
belirtiyor. 3G'nin 
sadece bir teknoloji 
değişimi olmadığını 
vurgulayan Kulabaş 
başta medya, sağlık, 
eğlence, güvenlik 
olmak üzere pek 
çok sektörün 3G'den 
etkileneceğini 
söylüyor. Kulabaş; 
Günümüz içerik 
pazarının ihtiyaçlarını 
karşılayan Ericsson X 
Platform, aynı zaman
da 3G GSM altyapısı 
devreye girdiğinde 
oluşacak yeni içerik
leri ve iş modellerini 
de desteklemek üzere 
tasarlandı. Hedefimiz 
Türkiye'deki mobil 
oyunculara hem 
bugünün işlerini en 
kolay biçimde 
yönetebilecekleri 
hem de gelecekte 

oluşacak şartlara 
en iyi ve verimli 
şekilde hazır 
olmalarını sağlayacak 
bir çözüm sunmak 
diyor.
Piyasadaki tüm 
operatörleri ve farklı 
içerik sağlayıcılarını 
bir araya getirecek 
o|an platform, aynı 
zamanda içeriklerin 
toplanıp dağıtıldığı 
bir portal işlevi de 
görecek.
Operasyonu 
Ericsson'un 
yetkili çözüm ortak
larından Veripark 
tarafından 
yönetilecek olan 
Ericsson
X Platform, esnek 
ve genişleyebilir 
yapısı sayesinde 
yurt dışındaki ope 
ratörlere de kolaylıkla 
entegre olabilecek

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kıbrıs Gazilerinden Başkan Şahin’e anlamlı ziyaret
30 Ağustos Zafer 
Bayramı kutlamaları
na katılmak 
için Bursa’ya gelen 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Şehit 
Aileleri ve Malul 
Gaziler Derneği’nin 
yönetim kurulu 
üyeleri, Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabrı Yalın’ı 
Heykel Tarihi Bina’da 
ziyaret etti. 
Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 
Şehit Aileleri ve 
Malul Gaziler Derneği 
Genel Başkanı Ertan 
Ersan. ziyarette 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine 
şehit ailelerine verdiği 

desteklerden dolayı 
teşekkür ederek bir 
plaket verdi.
Türkiye Harp Malülü 
Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği 
Bursa Şubesi’nin 
davetlisi olarak 
Bursa’ya geldiklerini 
ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Şehit 
Aileleri ve Malul 
Gaziler Derneği 
üyeleri olarak 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle 
düzenlenecek kortej 
yürüyüşü ve törenine 
katılacaklarını 
söyleyen Ersan, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
şehit eş ve çocukları
na sağladığı 

imkanların diğer 
şehirlere örnek 
olduğunu belirtti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı . 
Sabri Yalın, şehit 
ailelerine 
Büyükşehir Belediye 
si’nin tüm kültür ve 
sosyal etkinliklerinde 
öncelik verdiğini 
belirterek, 
“Büyükşehir 
Belediyesi’nin çatısı 
altında hizmet veren 
BUSMEK’te isteyen 
şehit eş ve çocukları
na ücretsiz olarak 
meslek edindirme 
kursu veriyoruz. 
Ayrıca, şehit 
ailelerine her türlü 
desteğe de hazırız. 
Bizier için canını 
veda eden 
şehitlerimizin 
ailelerine sahip 
çıkmamız gerekir” 
diye konuştu.
Bu arada Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Şehit 
Aileleri ve Malul 
Gaziler Derneği 
Genel Başkanı 
Ertan Ersan, Yalın’a 
plaket ve Türk 
Bayrağı hediye etti.

Yalın’da Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
Şehit Aileleri ve 
Malul Gaziler Derneği 
üyelerine Bursa’yı 
tanıdan kitap ve 
CD hediye etti. 
Ziyarette, Türkiye 
Harp Malülü 
Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği 
Bursa Şubesi 
Başkanı Hüsnü 
Çınar’da hazır 
bulundu.

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 OfsetH 34 YILLIK 
JpÜBEMİZ İLE 
PMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
istiklal M Bora Sol. Aklaıl Anlığı No:» GEMLİK id: (0.24j SU )f B Fa: (0.224J Sil İS İS
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Eğitim harcamaları el yakacak
İlköğretim kademesinde öğrenci okutan bir velinin yıl içinde 2.258, ortaöğretim 

kademesindeki bir öğrenci için ise 2.800 YTL eğitim harcama yapacağı bildirilirken, 
tüm velilerin toplam harcamasının 27.5 milyar YTL'ye ulaşacağı açıklandı

Eğitim-Sen tarafın* 
dan, 18 Eylül 2006 
tarihinde başlayacak 
olan yeni eğitim-öğre- 
tim yılında velilerini 
eğitim harcamalarına 
ilişkin yapılan araştır
ma Genel Başkan 
Alaaddin Dinçer 
tarafından basın 
toplantısıyla açık
landı. Araştırmaya 
göre, 2006-2007 
eğitim-öğretim yılında 
dershane ve özel 
kurs giderleri dışında 
veliler, yıl içinde 
çeşitli kalemler için 
2.000 YTL'nin 
üzerinde eğitim har
caması yapacak. 
İLKÖĞRETİMDE 
2.258, 
ORTAÖĞRETİMDE 
2.800 YTL 
Araştırmada, 
yeni öğretim 
yılında ilköğretim 
kademesinde çocuğu 
okuyacak olan bir 

veli, aralarında kayıt 
parası, katkı parası, 
fotokopi ücreti, 
diploma, temizlik, 
giyecek, kırtasiye 
ve bayrak, paso 
ücretinin de bulun
duğu toplam 21 
kalem için.2.258 YTL 
eğitim harcaması 
yapacak. Velilerin 
bütçesine en fazla 
yük getirecek eğitim 
kalemini ise servis, 
ücretleri oluşturuyor. 
Araştırmaya göre, 
veli, bir öğrencisi için 
yıl boyunca toplam 
600 YTL'lik servis 
ücreti verecek.
Velilerin kayıt 
sırasında ödeyeceği 
para ise ortalama 
360 YTL olarak 
belirlenirken, veliler 
bir yıllık kantin ve 
kooperatif giderine 
210 YTL harcayacak. 
Araştırmada, 
ortaöğretim

kademesinde bir 
öğrenci okutacak 
olan velinin, giderleri 
ilköğretime göre 
yüzde 25 
oranında artacak. 
Böylelikle veliler 
ortaöğretimdeki 
öğrencisi için
2.800 YTL harcama 

yapacak.
TOPLAM 27.5 
MİLYAR YTL
Bütün resmi ilköğre

tim ve ortaöğretim 
kurumlarında okuyan 
öğrenciler için 
velilerin harca
malarının toplamına 
da yer verilen 
araştırmada, 
şehirlerde okuyan 
ilk ve ortaöğretimdeki 
yaklaşık 11.4 milyon 
öğrenci için aileler 
27.5 milyar YTL bütçe 
ayıracak. 27.5 milyar 
YTL'lik bütçenin

18 milyar YTL'si 
ilköğretimdeki, 
9.5 milyar YTL'si de 
ortaöğretimdeki 
öğrenciler için 
olacak.
GEÇEN YILA GÖRE 
3.5 MİLYAR YTL'LİK 
ARTIŞ 
Araştırmada, bu yılkı 
harcamaların geçen 
yılki harcamalara 
göre 3.5 milyar YTL 
daha fazla olduğu 
belirtildi. Geçen yıl 
tüm velilerin yaptığı 
harcama 24 milyar 
YTL iken bu yıl 27.5 
YTL'ye çıktı. 
DİNÇER: AKP 
EĞİTİMİ TAMAMEN 
PARALI HALE 
GETİRDİ 
Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Dinçer, 
araştırmaya ilişkin 
yaptığı değer
lendirmede AKP 

t iktidarını ve
Milli Eğitim

Bakanlığı'nı eğitimde 
özelleştirmeci tutumu 
nedeniyle eleştirdi.
Eğitim harcamaları 
içinde dershane ve 
özel kurs giderlerine 
yer vermediklerine 
dikkat çeken Dinçer, 
"Devlet okullarında 
eğitim-öğretim tama
men paralı hale getir
ildi. Bugün eğitim 
sisteminde yaşanan 
olumsuzlukların baş 
sorumluları, yıllardır 
eğitimde özelleştirme 
politikalarını savu
nanlar ve 'paralı 
eğitimi' temel politika 
haline getirenlerdir" 
dedi. Eğitim paralı 
hale getirilmesinin 
Anayasa ve uluslar 
arası sözleşmelere 
aykırı olduğunu 
vurgulayan Dinçer, 
özellikle okullardaki 
"katkı payı soygu
nuna" son verilmesi 
gerektiğini kaydetti.

Öğretmen atamaları bugün yapılacak
MEB. öğretmen 
ihtiyacını karşılamak 
üzere ilk atama 
yoluyla 9 bin 800, 
açıktan’ve açıktan 
ilk atama yoluyla 150 
ve kurumlar arası iik 
ve yeniden atama 
yoluyla 50 olmak 
üzere toplam 
10 bin kadrolu 
öğretmen alacak. 
Ayrıca 7 bin kişi de 
"sözleşmeli öğret
men" olarak 
görevlendirilecek. 
MEB'in öğretmenlik 
başvuruları için 
belirlediği 9-23 
Ağustos 2006 tarih
leri arasında 37 bin 
832 kişi başvuruda 
bulundu. Bunlardan 
‘36 bin 777'sinin 
başvurusu kabul 
edilirken, şartları tut
mayan 155 kişinin 
başvurusu reddedildi. 
Başvuran 900 kişinin 
de başvuru formunu 
onaylatmadığı belir
lendi, Başvurusu 
kabul edilen adaylar, 
başvurdukları 
branşlara ve KPSS 
puan üstünlüğüne

göre bilgisayar 
kurasıyla atanacak 
Atamalar, bugün 
MEB Başöğretmen 
Salonu'nda saat
10.00'da Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin .
Çelik'in katılımıyla 
gerçekleştirilecek. 
Adaylar, atama 
sonuçlarını MEB'in 
"www.meb.gov.tr" 
adresli internet 
sitesinden 
öğrenebilecekler. 
Atanan öğretmenler 
1 Eylül 2006 târihin
den itibaren göreve 

başlayacaklar. 
BRANŞLAR VE 
KONTENJANLAR 
MEB'in atama 
yapacağı branşlar ve 
kontenjanları şöyle: 
"Beden Eğitimi (500), 
Bilgisayar (1000), 
Biyoloji (20), 
Coğrafya (75), Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi (800), Elektrik 
(4), Elektronik- 
Telekomünikasyön 
(28), Felsefe (53), 
Fen Bilgisi-Fen ve 
Teknoloji (650), Fizik 
(20), Giyim-Hazır

Giyim-Moda Tasarımı 
(32), Güverte (2), 
İmam Hatip Liseleri 
Arapça Meslek Dersi 
(44), İlköğretim 
Matematik (1400), 
İngilizce (1950), 
İşitme Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği (5), 
Kimya (20), 
Kuaförlük-Cilt Bakımı 
(13), Matbaa (1), 
Matematik (20), 
Mobilya ve Dekor 
(11), Muhasebe 
Grubu (50), Müzik 
(378), Nakış (51), 
Okul Öncesi Eğitimi- 

Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi (1050), 
Radyo-Televizyon (3), 
Rehber Öğretmenlik 
(320), Resim İş- 
Resim-Görsel 
Sanatlar (130), 
Seramik (2), Sınıf 
Öğretmenliği (5000), 
Sosyal Bilgiler (352), 
Tarih (152), Teknoloji 
ve Tasarım (392), 
Tesisat Teknolojisi 
(4), Trikotaj (16), Türk 
Dili ve Edebiyatı-Dil 
ve Anlatım-Türk 
Edebiyatı (64), Türkçe 
(2350), Zihin 
.Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği (38). 
TABAN PUANLAR 
Atamalarda baz alı
nacak taban puanlar 
da şöyle: "Beden 
Eğitimi (74), 
Bilgisayar (62), 
Biyoloji (90), 
Coğrafya (82), Din 
Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi (77), Elektrik 
(90), Elektronik- 
Telekomünikasyon 
(80), Felsefe (83), Fen 
Bilgisi-Fen ve 
Teknoloji (84), Fizik 
(90), Giyim-Hazır

Giyim-Moda Tasarımı 
(83), Güverte (68), 
İmam Hatip Liseleri 
Arapça Meslek Dersi 
(68), İlköğretim 
Matematik (68), 
İngilizce (63), İşitme 
Engelliler Sınıf Öğret
menliği (73), Kimya 
(90), Kuaförlük-Cilt 
Bakımı (50), Matbaa 
(85), Matematik (90), 
Mobilya ve Dekor 
(83), Muhasebe 
Grubu (60), Müzik 
(53), Nakış (68), Okul 
Öncesi Öğretimi- 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi (69), Radyo 
Televizyon (88), 
Rehber Öğretmenlik 
(70), Resim İş-Resim- 
Görsel Sanatlar (73), 
Seramik (67), Sınıf 
Öğretmenliği (74), 
Sosyal Bilgiler (81), 
Tarih (83), Teknoloji 
ve Tasarım (59), 
Tesisat Teknolojili 
(85), Trikotaj (.65), 
Türk Dili ve 
Edebiyatı-Dil ve 
Anlatım Türk Edebi 
yatı (86), Türkçe (65), 
Zihin Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği (65)."

http://www.meb.gov.tr
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Çanakkale’de fırtına 
hayatı felç etti

Antalya Merkez’de
□atlama :3 ölü

Atatürk’ün yatı 
ucuz kurtuldu"

Çanakkale'de dün 
öğle saatlerinde 
başlayan ve bir saat 
süren fırtına, yaşamı 
olumsuz etkiledi. 
Saatte 70 kilometr
eye ulaşan fırtına 
nedeniyle, kordon- 
boyundaki balıkçı 
barınağında bağlı 
duran bir balıkçı 
teknesi battı.
Edinilen bilgiye 
göre, kuzeybatı 
yönünden esen ve 
saatteki hızı 70 
kilometreye ulaşan 
fırtına nedeniyle, 
kordonboyundaki 
balıkçı barınağında 
bağlı duran bir 
balıkçı teknesi battı. 
Sokak kafelerindeki 

masa ve sandalyeler 
devrildi, şemsiyeler 
yıkıldı. Esnaf, 
zaman zaman 
artan fırtınadan 
korunmak için masa 
ve sandalyeleri 
topladı. Çatılardan 
uçan kiremit ve 
taşlardan vatan
daşları korumak 
amacıyla kordon- 
boyu bir süre 
trafiği kapatıldı. 
Fırtınanın etkili 
olduğu anda, Sah 
Pazarı mevkiinde 
otlar tutuştu. İtfaiye 
ekiplerinin olay 
yerine kısa sürede 
ulaşması sonucu 
yangın büyümeden 
söndürüldü.

Antalya Dönerciler 
Çarşısı'nda dün 
meydana gelen 
patlamada ilk belir
lemelere göre 
3 kişi öldü, 10 kişi 
yaralandı. Saldırının 
terör eylemi olabile
ceği belirtildi. 
Antalya'da Belediye 
Işhanı önünde mey
dana gelen patlama
da ilk belirlemelere 
göre 3 kişinin 
öldüğü, çok sayıda 
yaralı olduğu 
bildirildi.
Dönerciler 
Çarşısı'nın karşısın
daki Belediye Işhanı 
önünde henüz belir
lenemeyen nedenle 
meydana gelen pat
lama sonucu, ilk 
belirlemelere göre 3 
kişi öldü, çok sayıda 
yaralı da çeşitli has
tanelere kaldırıldı. 
Patlamanın ardından 
çıkan ve park 
halindeki bazı 
motosikletlerin de 
tahrip olduğu 
yangın, itfaiye 
ekipleri tarafından 

kısa sürede 
söndürüldü.
Yangının 
söndürülmesinden 
sonra olay yerinde 
bir bölümü yanmış 
iki ceset görüldüğü 
bildirildi.
Olay yerine 
sevkedilen çok 
sayıda ambulans 
yaralıları, 
Atatürk Devlet 
Hastanesi, 
Devlet Hastanesi, 
Akdeniz Üniversitesi 
hastanelerine taşıdı. 
Olaydan sonra 
güvenlik çemberine 
alınan bölge araç ve 
insan trafiğinden 
arındırıldı.
Bu sırada olay 
yerine yaklaşık 
200 metre 
ötede İsmetpaşa 
Caddesi'nde bir 
şüpheli paket 
görülmesi 
üzerine, cadde 
trafiğe kapatıldı 
ve bölgeye bomba 
imha ekipleriyle 
itfaiye araçları 
sevkedildi.

Mustafa Kemal 
Atatürk'ün yatı 
Savarona'ya Fethiye 
açıklarında bir bir 
yelkenlinin direği 
çarptı. Savarona 
kazayı ucuz 
atlatırken, çarpan 
yelkenlide büyük 
hasar var.
Ulu önder Atatürk'ün 
yatı Savarona'ya, 
Göcek'te demirli 
olduğu sırada 
yanından geçen bir 
yelkenlinin direğinin 
çarptığı, kazada, 
yatta herhangi bir 
hasar meydana 
gelmediği bildirildi. 
Savarona'nın 
işletmecisi 
Kahraman 
Sadıkoğlu'nun 
yeğeni Didem 
Çapa'dan aldığı 
bilgiye göre, 
Göcek'te demirli 
olan Savarona'ya, 
yanından geçen 
bir yelkenlinin 
direği çarptı.
Kazada, 
yelkenlinin 
direği kırılırken,

Savarona'da 
herhangi bir hasar 
meydana gelmedi. 
Savarona'nın yan 
yatması veya 
batma ihtimali 
gibi bir durumun ise 
kesinlikle söz 
konusu olmadığı 
bildirildi. 
Savarona'nın 
kaptanı İbrahim 
Kaptan da yaptığı 
açıklamada, 
Savarona'nın 2 
gündür Göcek'te 
limana 500 metre 
uzaklıkta demirli 
olduğunu söyledi. 
İbrahim Kaptan, 
Savarona'yı merak 
edenlerin zaman 
zaman yakınlarından 
geçtiğini ifade 
ederek, "Yanımızdan 
geçen bir yelkenlinin 
direği Savarona'ya 
çarptı. Yelkenlinin 
direğinde hasar 
geldi. Savarona'da 
kesinlikle 
herhangi bir 
hasar durumu 
söz konusu 
değil" dedi.
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ıWye haciz işlemi yok”
Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş (TEDAŞ), 
kurum tarafından 
TMSF'ye yönelik 
yürütülen hiç bir 
haciz işleminin 
bulunmadığını 
bildirdi.
■ EDAŞ'tan yapılan 
yazılı açıklamada, 
geçtiğimiz günlerde 
bazı gazetelerde yer 
alan. "TEDAŞ’ın 
Sivas Demir Çelik 
ve ERG şirketlerine 
alacakları nedeniyle 
yıllarca uğramadığı 
ve bu şirketler 
TMSF'ye devredildik
ten sonra ödeme 
emri çıkararak 
haciz işlemi 
başlattığı" yönündeki 
haberlerin gerçeği 
yansıtmadığı 
vurgulandı.
Açıklamada, ERG'nin 
TEDAŞ abonesi 
olmadığı, dolayısıyla 
bu kuruluştan enerji 
alacağının da bulun
madığı belirtildi.

A

Kww.elkoyun.com

*WW> SİGORTA
• Fömı

Sivas Demir Çelik’te 
ise icra işlemleri ve 
elektriğin kesilmesi 
dahil gerekli 
müeyyidelerin uygu
landığı, 31 Mayıs 
2006 tarihinde 7 
milyon 475 bin YTL 
tutarındaki enerji 
borcunun icra 
dairesinde 
taksitlendirmesi 
sonucunda enerji 
verildiği ifade edildi. 
Adı geçen şirkete 
kayyum olarak 
atanan TMSF'nin 
TEDAŞ'a olan elektrik 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması 

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

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

ve enerjisinin 
kesilmemesi 
talebi üzerine 
Fon ile 
gerekli görüşmelerin 
yapıldığı da 
kaydedildi. 
Açıklamada, icra 
dairesinde yapılan 
taksitlendirmenin 
aksamadan ödenmesi 
ve son iki döneme 
ait 4 milyon 349 
bin YTL'nhin de 
18 ay tak- 
sitlendirilmesi 
ve enerjinin 
kesilmemesi talebinin 
olumlu karşılandığı 
açıklandı.

www.tema.org.tr

Dogalgaz artık en ucuz yakıt degiVI

Konutlarda "en ucuz 
yakıt" olarak anılan 
doğalgaz, son bir yıl 
içinde yüzde 
40 zammın ardından 
ucuzlukta birinciliği 
ithal kömüre 
kaptırdı.
Sanayide en ucuz 
yakıt ise Boru Hatları 
ile Petrol Taşıma 
A.Ş.'nin (BOTAŞ) 
sağladığı gazla 
kesintili doğalgaz 
sanayinde proses, 
buhar ve elektrik 
üretimi oldu. 
Doğalgaz 
Defgisi'nden der
lenen 1 Ağustos 2006 
tarihli verilere göre, 
konutlarda saatte 
1000 kilokalori (Kcal) 
ısı için en ucuz yakıtı 
kullanan İstanbul'da 
Sibirya Portakal isim
li ithal kömür için 
0,0712 YTL ödemek 
gerekiyor. Konutlarda 
en ucuz yakıt sırala
masında İstanbul'da 
kullanılan ithal 
kömürü bin kilo 
kalori üzerinden 
0,0720 YTL ile Bursa 
(BURŞAGAZ) ve 
Eskişehir'de 
(ESGAZ) kullanılan 
doğal gaz izlerken, 
0,0753 YTL ile 
Ankara'da (EGO) kul
lanılan doğalgaz da 
üçüncü sırada yer

alıyor. Öte yandan, 
İstanbul’da (İGDAŞ) 
kullanılan doğalgaz 
bin kilo kalori 
üzerinden 0,0761 YTL 
ile dördüncü sırayı 
alırken, 0,0778 YTL 
ile İzmit'te (İZGAZ) 
kullanılan doğalgaz 
beşinci sırada 
bulunuyor. İstanbul'
da kullanılan Sibirya 
Portakal isimli ithal 
kömürün verimliliği 
yüzde 60 düzeyinde 
bulunurken, doğal- 
gazın verimliliği 
yüzde 93 düzeyinde 
bulunuyor.
Soma-Yatağan ve 
Muğla-Geli linyitleri 
bin kilo kaloride 
0,0861 YTL fiyat ile 
en ucuz yakıt sırala
masında b. sırayı 
alırken, Soma-Kısrak 
dere ve Manisa-Eli 
linyitleri de 0,0938 
YTL fiyat ile 7. sırada 
bulunuyor.
Konutlarda kullanılan 
elektrik bin kilo 
kaloride 0,1860 YTL 
fiyat ile 8. sırada 

bulunuyor. 
Bu fiyat bin 
kilokaloride ithal 
kömürden 0,1148 
•YTL, Bursa ve 
Eskişehir’de kul
lanılan doğalgazdan 
da 0,114 YTL 
daha pahalı.
Öte yandan, bin kilo
kalori ısı değeri için 
İstanbul'un Avrupa 
Yakası'nda POAŞ'tan 
alınan kalorifer yakıtı
na 0,1987 YTL, 
Aygaz'dan alınan 
LPG-propan dök- 
megaza 0,2658 YTL, 
İstanbul'da kullanılan 
LPG'ye (12 kilogram 
ev tüpü) 0,3030 YTL, 
İstanbul'un Avrupa 
Yakası'nda motorine 
0,3214 YTL ödemek 
gerekiyor.
En ucuz yakıt sırala
masında başı çeken 
İstanbul'daki ithal 
kömür yine İstanbul’
da kullanılan 
motorine göre yak
laşık yüzde 78 daha 
avantajlı durumunda 
bulunuyor.

SATILIK DAİRE AC/L SATILIK
Balıkpazarı Mahallesi

Kumtur Sitesi’nde
5. Kat 110 m2 2+1

Sahibinden Satılık Daire

GSM: 0.538 204 5161
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ZEKİ KAPTAN LID. ŞTI’ne
LASTİKLİ KEPÇE 
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İyi bir hafıza için bulmaca çözün
Avustralya'da yapılan 
bir araştırma, daha iyi 
bir hafızaya sahip 
olmak için bulmaca 
çözmek ve daha fazla 
balık yemek kadar tele
vizyon kapatmanın da 
önemli olduğunu 
gösterdi.
Avustralya'da yapılan 
bir araştırma, daha iyi 
bir hafızaya sahip 
olmak için bulmaca 
çözmek ve daha fazla 
balık yemek kadar tele
vizyonu kapatmanın da 
önemli olduğunu gös
terdi. Avustralya'da 
bilim haftası nedeniyle 
internet üzerinden 
yapılan araştırma, ayrı
ca bilim-kurgu roman
ları okuyanların daha 
iyi hafızaya sahip 
olduklarını, fazla alkol 
alanların isimleri bile 
daha zor hatırladığını 
gösterdi.
Araştırmaya katılan 
29.500 kişi, bir alışveriş 
listesiyle bazı isimleri, 
yüzleri ve işleri hatırla
malarını. iki resim 
arasındaki farkı bul

malarını isteyen çeşitli 
soruları yanıtladı.
Testlere katılan kişilere 
ayrıca televizyon 
izleme, alkol tüketimi, 
okuma gibi alışkanlık
ları soruldu.
AZ TV, İYİ HAFIZA 
Hafıza araştırmasının 
sonucunda kadın ve 
erkekler arasında bir 
fark bulunmazken, tele
vizyon izlemenin 
hafızayı etkilediği 
görüldü. Araştırma 
sonucunda, iyi bir 
hafıza için televizyonu 
kapatma ya da en azın
dan fazla izlememe 
tavsiyesinde bulunuldu 
ve günde 1 saatten az 
televizyon izleyenlerin 
daha iyi hafızası 
olduğu belirtildi. 
Araştırmada, günde 2 
kadehten az içki 
tüketenlerin hafıza 
ölçümünde daha iyi bir 
performans gösterdiği 
kaydedildi.
Çapraz bulmaca 
çözenlerin alışveriş 
listesi ile yüzleri 
ve isimleri daha iyi

anımsadıklarına 
dikkat çekilen 
araştırma sonucunda, 
haftada en az bir 
kez balık yiyenlerin de 
alışveriş listesini 
unutmama yetenek
lerinin geliştiği 
görüldü.
Bu testin ortaya 
çıkardığı bulguların 
hafızayı geliştirmek 
için ipuçları verdiğini 
belirten uzmanlar, yine 
de test sonuçlarının 
istatistik! öneminin 
saptanmadığına ve 
bir internet araştırması
na katılanların yanlış 
bilgiler verebileceğine 
dikkat çekiyor.
Reuters ajansına bilgi 
veren nöro-psikolog 
Nancy Pachana da 
televizyonun hafıza 
için kötü olmadığını, 
bazı programların 
hafızayı geliştirici 
nitelikte olduğunu 
belirtiyor ve önemli 
olanın sağlık, iyi 
beslenme ve aktif 
yaşam biçimi olduğunu 
söylüyor.

| ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Çocuk ve gençleri 
ı televizyon yayın

larının zararlı etki
lerinden korumak 
amacıyla 23 Nisan 
2006 tarihinde dev 
reye giren "Akıllı

I İşaretler Sembol 
Sistemi"nin, ebeveyn-

I lerin çocukları için 
program seçiminde 

. yüzde 56.5 oranında 
etkili olduğu 
belirlendi.
RTÜK'ten alınan bil
giye göre, "Akıllı 

| İşaretlerin" etkinliğini 
I belirlemek üzere

Türkiye genelini kap- 
| sayan bir araştırma 

yapıldı. Araştırmaya 
katılanların yüzde 
50'si de işaretlerin 
program izleme 
tercihinde "etkili" 
olduğunu belirtti.

I i__________________

! | KAYIP
Gemlik

Lisesi’nden
aldığım diplomamı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Emrah 
DEMİR

Yo<îi yaş 
ve özeri ®

 On sekiz yaş 

ve özeri

Onüç yaş 
ve özeri

Genel 
izleyici

Cinsellik Olumsuz
Davranış

Çocuk ve gençleri 
cinsellik, şiddet ve 
olumsuz örnek 
oluşturabilecek 
davranışlar gibi zarar
lı yayın içeriğine karşı 
korumak için geliştir
ilen akıllı işaretlerle 
ilgili araştırmaya 
katılanların yüzde 
76.7’si ulusal televiz

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Mehmet DÖKER

yon kanallarında 
programlar öncesinde 
ve program süresince 
yayınlanan ve 
program içeriği 
hakkında bilgi veren 
akıllı işaretleri 
gördüğünü, yüzde 
23.3'ü ise görmediğini 
belirtti.
Katılımcıların yüzde 
74.6'sı, işaretlerin 
yayınlanmasını 
olumlu, yüzde 6.8’i ise 
olumsuz buldu.
Katılımcılardan 
yüzde 77.1 ’i akıllı 
işaretlerin devam

etmesi gerektiği 
yönünde görüş belirt
ti. Araştırmaya katılan 
ebeveynlerin yüzde 
56.5'i akıllı işaretlerin 
"çocuklarının" izleye
cekleri programları 
belirlemelerinde etkili 
olduğunu, yüzde 
22.8'i ise etkili 
olmadığını belirtti. 
Katılımcıların yüzde 
50'si’ ise bireysel pro
gram tercihinde akıllı 
işaretlerin etkili 
olduğunu belirtikken, 
yüzde 32'si etkili 
olmadığını söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
G6MUK□öllffl abone 0LUN

OKUYUN OKUTUN

GÖRÜNÜM
Uzattım gönlümün gözünü 
Görmez mi sanıyorsun özünü 
Uzaklardan, hem de çok uzaklardan 
Duyuyorum fırtınanın sesini
Ve de ensemde hissediyorum boğuk 
nefesini!

Biliyorum
Sıkıştık kaldık dar boğazda 
Su, tuz, ekmekten
Kırpıntı kalmadı ağızda!

Yavrum, tomurcuğum, kızım 
21 yaşımdaki toy hızım 
Boz dağların sarı çiçeği 
Sakın kanma süslü sözlere 
Yüreğini kirletmeden, kendin yarat 
geleceği!

ELEMANLAR ARANIYOR
HEPSİ TEKSTİLde çalışmak üzere

OVERLOKÇU
REŞMECI

DÜZ IMAKİNACI
500 YTL MAAŞ + SİGORTA

YENİ MAHALLE YOKUŞU GÜVEN SK. No: 46 GEMLİK
TEL: 0.224 512 02 54 / GSM: 0.535 349 01 09



29 Ağustos 2006 Salı
SAĞLIK Sayfa II

Obeziteye istifi önerisi Beslenme bozukluğu selüliti tetikliyor

Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye'de özellikle 
çocuk ve gençler 
arasında obezitenin 
giderek artması 
üzerine İçişleri 
Bakanlığı'na işbirliği 
önerisinde bulundu. 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Turan 
Buzgan imzasıyla 
İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğüne 
gönderilen yazıda, 
Sağlık Bakanlığınca 
sağlığın korunması, 
geliştirilmesi ve 
yaşam kalitesinin 
artırılması amacıyla 
halkı fiziksel 
aktiviteyi teşvik 
etmek ve bunu 
hayatlarının bir 
parçası haline 
getirmeye çalışmak 
için çeşitli program
lar yürütüldüğü . 
belirtildi.
Bu konuda düzenli 
olarak sağlık person
eli ve halk eğitim
lerinin gerçekleşti 
rildiği kaydedilerek,

"Ancak parkların, 
yürüme alanlarının, 
spor tesislerinin ve 
oyun parklarının 
yetersiz olması, 
toplumda fiziksel 
aktivitenin istenilen 
düzeyde gerçek
leşmesine engel olan 
önemli faktörlerden 
biridir" denildi.
Bakanlık, İçişleri 
Bakanlığına, yerel 
yönetimlerce uygun 
fiziki düzenlemelerin 
yapılarak hareketli 
yaşamın teşvik 
edilmesine yönelik 
programların gelişti 
rilmesinin, bu 
amaçla imar plan
larında gerekli 
büyüklük ve sayıda 
yer ve bütçelerinden 
ödenek ayırmalarının 
önem taşıdığı ifade 
edildi ve işbirliği 
önerisinde bulundu. 
Sağlık Bakanlığınca 
2004 yılında yapılan 
araştırmada ülkedeki 
erkeklerin yüzde 
21.2'si, kadınların ise 
yüzde 41.5'inin obez 
olduğu tespit edildi 

Medikal Estetik 
Hekimi Dr. Hatice 
Öngü, kadınların 
korkulu rüyası selü 
litin en çok beslenme 
bozukluğundan kay
naklandığını, alkol, 
sigara ve kahvenin de 
hastalığı tetiklediğini 
söyledi.
Öngü, tıpta "lipodis- 
trofi" olarak da isim
lendirilen selülitin, 
dokularda yağın 
birikmesi ve yağ 
hücrelerinin aşırı 
büyümesiyle dolaşım 
ve beslenme 
bozuklukları; böylece 
de dokuda su tutul
masına ve deformas 
yonlara neden 
olduğunu, genellikle 
karın, kalça, kol ve 
bacak bölgesinde 
portakal kabuğu 
görünümünde oluş
tuğunu ifade etti. 
Öngü, selülitin birçok 
nedeni olduğunu, 
ancak en çok beslen
me bozukluğundan 
kaynaklandığını ifade 
ederek, "Hastalık 
beslenmeyle direkt 
ilgilidir. Kadınların 
güzel görünümünü 
bozan selülit daha 
çok düzenli beslen
meyle ilgilidir. Gün 
içerisinde kadınlar ' 
mutlaka ne yediğine 
çok dikkat etmeli, 
alkol, sigara ve kahve 
çok tüketmemeli.

Bunların yanı sıra 
kalıtım, aktivite azlığı, 
gebelik, postür 
bozukluğu, dolaşım 
bozuklukları, 
hormonal faktörler de 
hastalığa neden 
olabiliyor" dedi.
Her hastalıkta olduğu 
gibi selülitte de 
tedaviye erken başla
manın hastalığın 
önüne geçmek için 
çok önemli olduğuna 
dikkat çeken Öngü, 
şunları kaydetti: 
"Lezyonlar, 
başlangıçta 
yumuşakken zamanla 
daha sert ve nodüler 
hal alarak tedavisi 
zorlaşır. Bu nedenle 
hastalık fark edilir, 
fark edilmez tedaviye 
başlanmalı. Selülit ve 
obezite zamanla 
duruş bozuklukları, 
varis, çabuk yorulma, 
sırt-bel ağrıları, ciltte 
sarkma ve çatla
malara da neden olur. 
Bu nedenle öncelikle 
belirtmekte fayda 
vardır ki; selülit krem
lerinin kesin kanıtlan
mış bir etkisi yoktur. 
Ancak kremlerin 
selülitli bölgeye uygu
lanması esnasında 
yapılan masajın et 
kişiyle dolaşım ve 
lenfatik akım arta
cağından görünüm 
bir miktar düzelebilir. 
Mezoterapi iyi bir

tedavi yöntemi olup, 
cilt altına yağı eriten 
ve dolaşımı hız
landıran maddelerin 
enjeksiyonudur. 
Karboksiterapi cilt 
altına CO2 gazı ve 
rilmesi yöntemidir. 
Cilt altına verilen CO2 
gazı, yağ hücrelerinin 
erimesi ve dolaşımın 
hızlanmasını sağlar. 
Mezoterapi ile 
beraber veya tek başı
na uygulandığında 
kısa zamanda gözle 
fark edilebilen yarar
lar sağlar. Dolaşımı 
hızlandırmak amacıy
la hafif sporlar öne 
rilir. Masaj ve aletli 
tedaviler dolaşımı 
hızlandırarak yağ 
hücrelerinin parçalan
masına neden olur. 
Cerrahi tedaviler daha 
ileri vakalarda tercih 
edilebilir."
Öngü, selülitten . 
korunma yollarına da 

değinerek, "Selülitten 
korunmak için diyet 
son derece önemlidir. 
Unutmayınız ki; 
bugün ne yerseniz, 
yarın onu giyersiniz. 
Kişilere ağır olmayan, 
özel diyetler önerilir.
Ancak çok ağır 
diyetlerde kilo ve 
rildiği halde selülit 
çözümlenmez.
Sel ül itleri ne bakıp ne 
yapacağını kara kara 
düşünenler, beslenme 
şekliyle bu sorun 
arasında yakın 
bir ilişki olduğunu 
unutmamalıdırlar.
Mutlaka spor yapıl
malı, özellikle bisiklet 
sürülmelidir.
Su,, vücuttan toksin
lerin atılmasını 
kolaylaştırır ve 
metabolizmayı 
hızlandırır. Bu neden
le günde en az 2-2.5 
litre su içilmelidir" 
diye konuştu.

l-
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. . 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 1? 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
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 60 311

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali . (18 Hat)

R
ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1'6 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünİer Likitgaz 513,80 00
Akçagaz 514'88 70
Totalgaz ______514'17 00

P ■

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 2'1 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

E
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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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO G'AZ' 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
29 Ağustos 2006 Salı
ERÇEK ECZANESİ 

A.Dural Meydanı-GEMLİK 
TEL: 513 20 05

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 34 SAYI : 2531 

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 Şok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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KÜLTÜR 
TERSANELERİ

KÜLTÜR 
TERSANELERİ

KÜLTÜR . 
TERSANELERİ 
anadölu ve fen liselerine hazırlık
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O ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
İçi bir gelecek Açkent ile boşlar

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k1Z.tr 

Deneyimli kadromuz ve 
çağdaş eğitim anlayışıyla 

sîzlere en yakın özel okuluz 
2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM 

srı YILI ÜCRETLERİMİZ

AYKENT

OKULUMUZUN Hoşgörülüdür, şeffaftır, Olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, Planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, Evrenseldir, çağa ayak uydurmasını bilir,

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, 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....

7. SINIF
8. SINIF

4.750 YTL
4.750 YTL

Not: Ücretlerimize Eğitim-öğretim, 
yemek, servis ve KDV dahildir

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE 
31» Ağustos 2006 Çarşamh ' info@gemlikkqrfezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OFSET’te
BİR GÜNDE

DAVETİYENİZ HAZIR 
yjnlprfpfpji{ hpın ıırııj hpm Hifpli 

Tel : 513 96 83 
Istiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başlangıcı sayılan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tüm yurtta törenler düzenleniyor

Büyük Zaferin 84, yıldönümünü kutluyoruz
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

30 Ağustos coşkusu..
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 84. 

yıldönümü.
Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen 

OsmanlI, Sevr Anlaşmasını imzalamak 
zorunda bırakıldı. Yurdumuz Ingiliz, İtalyan 
ve Fransızlar tarafından paylaşıldı.

Daha sonra İzmir’den Anadolu’ya 
Yunanlılar sokularak, Yunan ordusu 
Anadolu’nun içlerine kadar yurdu işgal etti.

Devamı sayfa 5’de

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nün 84. yıldönümü 
bugün tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde düzenlenen coşkulu törenler ile kutlanacak. Atatürk komu
tasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri 30 Ağustos günü kazandığı büyük zaferle, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini 84 yıl önce attı. İlçemizdeki törenler bugün 
saat Û9.oo’da çelenk sunumuyla Atatürk Anıtı’nda başlayacak. Sayfa 2’de

Gemlik Gübre Fabrikasında çalışan sendikalı işçilerin işten atılmalarına karşı sendika mücadelesini sürdürüyor

Petrol-lş’ten suç duyurusu 
Gemlik Gübre Fâbrikası’nda çalışan Petrol-İş 
üyesi işçilere sendikadan istifa etmedikleri 
için 26 işçinin işine son verilmesi üzerine 
Petrol-lş Sendikası’nın başlattığı hak arama 
mücadelesi sürerken, dün sendika Bursa 
Şube Başkanı Nuri Han ve avukatı Savcılığa 
suç duyurusunda bulundu. Sayfa 3’de

30 Ağustos 
Zafer

Bayramı’nın 
84. yıldönümü 

kutlu olsun

raörnTi

http://www.aykentilkogretim.k1Z.tr
mailto:info@gemlikkqrfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

30 Ağustos Zafer Bayramı
Türkiye Cumhuriyetine giden yolu en 

temel taşı..
Bağımsızlığın ilk işareti..
Bugün yaşadığımız coğrafya dünyayı bir

birine bağlayan önemli bir köprü..
Onun için de rahat bırakmıyorlar. 
Bırakmayacaklar da..
Bize düşen dik durmak..
Uyanık olmak..
Çalışmak..
Üretmek..
Onurdan ödün vermemek.
Bu yıl emekli olan Genelkurmay Başkanı 

Hilmi Ozkök geçen yıl ki konuşmasında 30 
Ağustos’un önemini çok net vurgulamış.

Katılmamak olanaksız.
Onun için de virgülüne dokunmadan 

sizinle paylaşmak istiyorum:
“Ebedi Başkomutanımız Yüce Atatürk’ün 

önderliğinde kazandığımız Büyük Zaferin 
83 ncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamanın 
heyecanı içindeyiz. Bu Büyük Zafer Yüce 
Türk ulusuna ve onun kahraman ordusuna 
kutlu olsun.

Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden 
birisi olarak kabul edilen 30 Ağustos Zaferi; 
“bağımsızlık” hedefine kilitlenmiş bir 
ulusun, yokluk içinde olmasına rağmen, 
azim ve kararlılıkla, karşısındaki büyük 
gücü eriterek askeri açıdan ulaştığı son 
noktayı ifade etmektedir. Muharebe mey
danında bir destan yaratarak tüm dünyanın 
gözlerini kamaştıran Türk ordusu, bu zafer
le tarihte yeni bir sayfa açarak Türk 
Kurtuluş Savaşının öyküsünü unutulmaya
cak eserler arasına sokmuştur. Öyle ki bu 
zaferin etkileri, bölgesel sınırları aşarak, 
giderek küresel bir nitelik kazanmış; Türk 
Kurtuluş Sayaşının öyküsü başka ulusların 
yönetimi altında ezilen diğer ulusların fert
leri arasında da elden ele, dilden dile 
dolaşarak, bağımsız hk mücadeleleri için bir 
esin kaynağı oluşturmuştur.

Zedelenen ulusal onur bu zaferle tekrar 
onarılmış ve Türk ulusunun çağdaşlaşma 
yolunu aydınlatan ve Ulusu modern çağın 
gerektirdiği siyasî, hukukî, ekonomik ve 
sosyal alandaki reformlarla buluşturan Türk 
Devriminin meşalesi yakılmıştır. Yeniden 
doğuşla birlikte ilan edilen Türkiye 
Cumhuriyeti’yle de ülkemizi çağdaş ülkeler 
arasına sokacak en önemli kritik eşik 
aşılmıştır.

Büyük Zaferin kazanılmasından bu yana 
geçen 83 yıllık süre içerisinde, ulus olarak 
çok zor ve çalkantılarla dolu bir süreçten 
geçtiğimizi görüyoruz. Bu süreçte, bizi iler
lemekte olduğumuz yoldan çıkarabilecek 
çok sayıda engelle karşılaştık. Zaman 
zaman özgüvenimizi yitirmek üzere olduğu
muz noktalara yaklaştık. Ancak her defasın
da da ulus olarak bu engelleri başarıyla 
aşarak, Büyük Atatürk’ün gösterdiği 
istikamette kalmayı başarabildik.

Bugün de ülkemiz, içinde bulunduğu zor 
coğrafyada çeşitli iç ve dış problemlerin 
derinden etkilediği zor bir süreçten 
geçmektedir. Ancak, bu durum hiçbirimize 
karmaşık ve çözümsüz görünmemelidir. 
Karşı karşıya kaldığımız problemleri içinden 
çıkılmaz ve çözümsüz olarak görenlere 83 
yıl öncesini bir kez daha okumalarını, o 
günkü hal ve şartlarla günümüzdekileri 
karşılaştırmalarını ve ulaşılan başarının itici 
gücünü keşfetmelerini öneririm. Bu onlara 
özgüven ve cesaret verecektir.

Devamı yarın

I 'Gemlik Körfez1 internetle ww.gemlikkorfezgazelesi.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ

30 Ağustos Zafer 
Bayramı'nın 
84. yıldönümü 
düzenlenecek tören
lerle kutlanacak. 
Zafer Bayramı 
kutlama töreni 
bu yıl akşam 
saat 18.00 de 
İskele Meydam’nda 
yapılacak.
Sabah saat

O9.oo’da
Atatürk Anıtı’na 
çelenklerin sunumu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının 
ardından tebrikler 
kabul edilecek. 
Kutlama töreni ise 
İskele Meydam’nda 
Kaymakam, 
Garnizon 
Komutanı ve.
Belediye Başkanı 
tarafından Askeri

Belediye
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Ağustos ayl 
toplantısına 
tatil nedeniyle 
ara vermesinin 
ardından Eylül 
toplantısına yoğun 
şekilde hazırlanıyor. 
4 Eylül 2006 
Pazartesi günü 
saat 14.00 de 
toplanacak olan 
Belediye 
Meclisi’nde 5393 
sayılı kanunun 19. 
Maddesi gereği 
(1. ve 2. Meclis 
başkan vekili ile 
katip üyeler) 
gizli oyla Başkanlık

Mm!
Zeytin üretim tesislerimizde çalışacak 

25-35 yaşlarında 
Aktif deneyimi olan 

Yöneticilik vasfına sahip 
Tercihen iktisat veya 

İşletme mezunu 
Gemlik’te ikamet eden Ehliyetli 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
(Ücret tatminkardır) 

Başvuruların fotoğraflı CV ile 
pashas25@hotmail.com adresine 

yapılması rica olunur.

Birliklerin, 
okulların, resmi 
ve özel kuruluşların 
ve halkın Bayramını 
kutlamasıyla 
başlayacak.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
okunmasının 
ardından günün 
anlâm ve önemini 
belirten konuşma 
yapılacak.
30 Ağustos Zafer

Bayramı 
nedeniyle 
düzenlenen
Yelken Kupası 
Yarışmasında 
derece alanlara 
ödüllerinin 
dağıtımının 
ardından tören 
köpekli 
timlerin 
gösterileri 
ve geçit töreniyle 
sona erecek, v

Divanı üyelerinin 
seçimi yapılacak. 
Gündemde ayrıca, 
gizli oyla 1 encümen 
üyesi, açık oyla

ihtisas komisyonu 
üyeleri seçilecek.
(Plan ve Bütçe- 
İmar) Gündemde, 
sçn olarak

Balıkçı esnafının 
Belediyeden 
yer talepleri ile 
İmarla ilgili 
konular görüşülecek.

Fabrikamızda çalışmak üzere 
30-40 yaşlarında

Tecrübeli j
Gemlik’te ikamet eden 

BAYAN AŞÇI ARANIYOR 

0 535 354 19 95

ww.gemlikkorfezgazelesi.com
mailto:pashas25@hotmail.com
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Gemlik Gübre Fabrikasında çalışan sendikalı işçilerin işten atılmalarına karşı sendika mücadelesini sürdürüyor

Petrol-lş’ten suç duyırusu
YazıYORUM

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Gübre 
işyerinden Petrol-lş 
üyesi 26 işçinin 
çıkarılmasının ardın
dan Gemlik Gübre 
işvereninin çalışan 
işçilere sendikadan 
istifa etmeleri yolun
da baskı uygulamaya 
başladığı gerekçe
siyle Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyu
rusunda bulunuldu. 
Petrol-lş Bursa 
Şubesi Başkanı 
Nuri Han ile Sendika 
Avukatı Özgür Kemal 
Yetkin hazırladıkları 
suç duyurusu 
dilekçesini dün 
Savcılığa verdiler. 
Gemlik Gübre işvere 
nini çalışan işçilere 
yönelik "Sendikadan 
istifa edin" şeklinde 
baskı uyguladığını 
ileri süren Nuri Han, 
gerekçe olarak Anaya 
sa'nın 51. Maddesi ve 
Sendikalar Yasasının 
31. Maddesi ile 
güvence altına alın
mış olan sendikaya 
üye olma ve üye 
kalma hakkının 
engellenmesi 
olduğunu gösterdi. 
İŞÇİLER İSTİFAYA 
ZORLANIYOR
Nuri Han, Cumhuriyet 
Savcılığına verdiği 
dilekçede "İşyerinde 
halen çalışan ve 
sendika üyesi işçiler, 
şüpheli işveren Ali 
Rıza Yıldırım vo 
diğer amirler, işveren 
vekilleri ve yetkilileri 
tarafından Anayasa, 
4857 sayılı iş yasası 
ve sendikalar yasası
na aykırı uygulamala 
rina maruz kalmak
tadır. İşyerinde

çalışan sendika 
üyesi işçilere 
'sendika üyelik
lerinden istifa 
etmeleri için baskı 
yapılmakta' sendikalı 
çalışma hakkı 
işverence ortadan 
kaldırılmaya çalışıl
maktadır. Sendikanın 
işyerindeki örgütlü 
lüğü sona erdirilmeye 
çalışılmaktadır" dedi. 
Gemlik Gübre 
işvereninin, işyerinde 
sendika istemediği, 
sendika üyesi işçi
lerin diğer işçiler gibi 
işten çıkarılacağı, 
istifa edenlerin çalış
maya devam edeceği, 
istifa etmeyenlerin 
işyerinde tutulmaya
cağı ve işten çıkarıla
cağı şeklinde 
söylemlerle gerek 
tek tek gerekse de 
düzenlenen toplan
tılarla sendikalı 
işçilere baskı 

uygulamakta, sendi
ka üyesi işçilerin 
sürekli olarak işten 
çıkarılmakla tehdit 
edildiklerini ileri 
süren Petrol-İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı Nuri 
Han, "Yine aynı iş 
yerinde işveren 
yetkililerinin bu 
hukuka aykırı 
tutumu nedeniyle 
yaklaşık 12 işçi 
sendikadan istifa 
ettirilmiş halen iş 
yerinde çalışmaya 
devam etmektedir. 
Bu hususla alakalı 
olarak ayrıca işveren 
hakkında Bölge 
Çalışma Müdürlüğü 
ne daha önce 
dilekçe verilmiş 
ve aynı konuyla 
alakalı olarak 
Gemlik Kaymakamlı 
ğı'na da başvuruda 
bulunulmuştur" 
şeklinde konuştu.

CEZALAN
DIRILMALARINI 
TALEP EDİYORUZ 
Gemlik Gübre 
işvereni başta 
olmak üzere işyeri 
bölüm şeflerinin, 
amirler ve diğer 
işveren vekil ve 
yetkililerinin 
sendika üyesi 
işçilere yönelik 
baskı ve tehditlerini 
giderek artırmakta 
ve sendika üyelerine 
yönelik iş huzurunu 
ve çalışma barışını 
zedeler tutum ve 
eylemlerini devam 
ettirdiklerini öne 
süren Nuri Han, 
bu nedenlerle Gemlik 
Gübre İşvereninin 
"Savcılık tarafından 
yürütülecek soruştur
ma neticesinde 
Anayasa, Sendikalar 
Yasası, TCK ile 
güvence altına alın
mış, sendikal hak ve 
özgürlüğü engelle 
yen, sendikal hak
larının kullanılmasını 
ve çalışma hürriyetini 
tahdit ve tehdit eden 
şüpheliler hakkında 
kamu davası açılarak 
eylemlerine uyan 
ceza maddeleri 
uyarınca cezalandırıl
malarını" talep 
ettiklerini söyledi. 
Öte yandan önceki 
gün Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret ederek, konu 
hakkında kendisine 
bilgi verdiklerini 
söyleyen Nuri’Han, 
dün ise Gemlik 
Gübre'de oluşmakta 
olan işçi kıyımları 
hakkında geniş bir 
yazılı açıklama sun
duklarını söyledi.

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Propaganda...
Türkiye’de bilhassa televizyonun yaygınlaş

masından sonra, her Allah’ın günü pro 
paganda haberlerle karşı karşıya kalıyoruz..

Adeta üstümüze yağıyor...
Hükümetlerin, siyasi partilerin, büyük kuru

luşların bu alanda propaganda-reklam 
bölümlerinde yüzlerce kişi çalışıyor.

Haberler onların yararına, istediği gibi 
sunulmak isteniyor...

Her şey halka kolay yutturulmuyor.. (Benim 
halkım bazen kolay yutar) Haber olması için 
bu kişiler önemsiz şeyden bir olay yaratıyor
lar... Yok siyasi partinin grup toplantısı, yok 
uluslar arası bilmem ne kongresi, Fuar 
açılışları, dış ve iç geziler, hiçbir şey bulama 
zlarsa lokanta-kebapçı açılışları ..

Böylece medya sözde olay hakkında haber 
veriyormuş gibi kendini övmek isteyenlerin 
propagandasını yapıyor..

(Kolay haber olduğu için, medya bu oyuna 
düşüyor)

Bazen de rakip takımlar kendi yararlanacağı 
bir olay yaratıp, birbirlerine fatura ediyorlar. 
(Van-Şemdinli olayları )

Halkımızda akıl-bilim-vicdan süzgeçinden 
geçmemiş kirli bilgilerle beslenmiş oluyor..

Gelelim siyasi propagandaya; Başbakan ve 
Bakanlar her gün televizyon ekranında mis
afirimiz.. Bu nasıl misafirlikse isteme şeniz 
dahi her gün karşınıza çıkarlar.

Amerika’da - Avrupa’da siyasilerin ekranda 
görünmesi için çok mühim olayların olması 
gerekir diyorlar oralar da yaşayanlar..

Benim anladığım Başbakanlık tek bir işle 
uğraşıyor; PROPAGANDA..

Her halde büyük bir ekip başbakanın med 
yada her gün, en geniş şekilde yer alması 
için olay planlaması yapıyor...

Bu düzmece olaylarda Başbakan veya 
Bakanlar bir konuşma yapıyor, konuşmanın 
yüzde 20 konu ile, yüzde 80 propaganda..

ÖVÜN-KARŞI TARAFI KÖTÜLE-KORKUT...
Bundan bir süre önce bu tip haberlerin 

medyada yer almaması için kurallar koyalım 
dendi.. Bir kısım her şeyi bildiklerin tavrında 
ki medya bezirganları, bu sansürdür diye 
ayaklandılar..

Halbuki haber biçimine sokulmuş reklamlar 
yasaklanırsa veya bunun gibi haber-röportaj 
lar siyah çizgiyle çerçevelenip, köşesine “Bu 
bir reklamdır” ibaresi yerleştirilse, hem 
medyanın-gazeteciliğin onuru korunmuş 
olur, hem de halka karşı dürüst davranılmış 
olur. Bununla uğraşanlar “Bir haber, bin 
reklama bedeldir.) diyorlar....

Onun için bir haber uydur, geç karşısına 
çıkan şamatayı seyret..

“Atatürk ve Nihai Zafer”
konulu kitap sergisi açıldı
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Kaymakamlığı 
Kütüphane 
Müdürlüğü’nün 
Ulu Önder 
Atatürk’ün doğumu
nun 125. inci yıl 
kutlamaları için 
oluşturduğu 
program 

çerçevesinde 
"Atatürk ve Nihai 
Zafer" konulu 
kitap sergisi açıldı. 
Kütüphane 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
29 ve 30 Ağustos 
2006 tarihlerinde 
açık olacak sergiye 

tüm Gemliklilerin 
davetli olduğu 
duyuruldu.
Gemlik Kütüphane 
Müdürlüğü, ayrıca yıl 
sonuna kadar Ulu 
Önder Atatürk'ün 125. 
doğum yıldönümü 
etkinliklerinin devam 
edeceğini bildirdi.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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“Kahraman ecdadımız dünya tarihine yön vermiştir”
Seyfettin SEKERSÖZ

30 Ağustos'u 
"Ecdadımıza biçilen 
hasta adam 
elbisesinin yırtıldığı 
gün" olarak 
yorumlayan DYP 
İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, 30 Ağustos 
1922 tarihinde şanlı 
ecdadımızın canları 
ve kanları uğruna 
kazandıkları 
büyük zaferin 84. 
yıldönümünü 
büyük bir sevinç ve 
gururla kutladıklarını 
dile getirdi.
"Kentleri, köyleri 
işgal edilmiş ve 
insanları esaret altına 
alınmış şanlı bir mil
letin yüce başkaldırı 
sidir 30 Ağustos" 
diyen Özaydın, 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında 
şöyle dedi: 
"Şehitlerimizin 
kanlarıyla sulanan 
bu topraklarda 
bugün rahat nefes 
alıyorsak bunu, 
Büyük Atatürk'ün 
üstün dehası ve 
kahraman ordu
muzun özverisiyle 
kazandığı Kurtuluş 
savaşında elde 
ettiğimiz zaferlere 
borçluyuz.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
L.HelÇjeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmı

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARIMIZ İÇİN BİZİ ARAY1MLZ
120 m2 3 +1 SATILIK LÜX DAİRE

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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık 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

DERSHANE İÇİN KOLLANILMAK 
ÜZERâ^KAJLI'kİRALIK 

| ^zBİNA ARALIYOR

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:5132474 Fax:5141021-

Destansı kahraman
lıkların yaşandığı 
zaferlerimizde canını 
hiçe sayarak kan
larıyla vatan toprak
larını sulayan kahra
man ecdadımızı 
bugün bir kere daha 
sevgi, saygı ve 
minnet duyguları 
ile anıyoruz. Ruhları 
şad, mekanları 
cennet olsun.
Bugün, ülkemizin 
kurtuluş savaşı 
mücadelesine 
giriştiği 1919'lu 
yıllardaki bir çok 
sebebin bugünde 
tekerrür ettiği ve dış 
mihrakların iştahını 
daha da kabartan 
gelişmelerin 
yaşandığı bir 
dönemden geçiyoruz. 
Bugün ülkemizin 

ekonomi yönetimini 
uluslar arası para 
fonu ve dünya 
bankasına verenler, 
ülkenin egemenliğini 
boş bir hayal peşinde 
koşarak Avrupa 
Birliği'ne devredenler 
ve çok kritik bir 
coğrafyada bölgenin 
büyük gücü olan 
Türkiye"in dış 
politikasını ABD 
güdümünde ki poli
tikaya kurban edenler 
bilmelidirler ki; 30 
Ağustos Zaferi'nin 
yaşandığı günlerde 
kahraman ecdadımız 
yalnız bizim tari
himize yön vermekle 
kalmayıp dünya 
tarihine de yön 
vermiştir. Aydınlık 
yarınların habercisi 
olan bu zafer 

I

ulusumuzun varlığını 
bütün dünyaya 
kabul ettirmiş 
va tan daşlarımıza 
çağdaş bir yaşamın 
kapılarını açmıştır. 
Ecdadımızın kanla 
sınırlarını çizerek 
kurtardığı bu 
mukaddes vatanın 
evlatları, her gün 
hayasızca açıkla
malar yaparak 
yakınımızdaki 
bir çok sınır çizgisini 
pervasızca kağıt 
üzerinde değiştiren
lerle beraber 
olanları elbette 
yargılayacaklardır. 
Şu unutulmamalıdır 
ki, zaferlere alışık 
olan bu millet, 
Gerektiğinde 
hep birlikte, elele 
ve gönül birliği 
yaparak vatan 
savunmasında yine 
kenetleneceklerdir. 
Milletimizin içinde 
bulunduğu güç 
koşullara rağmen 
milli birlik bilinci ve 
vatan sevgisiyle 
kenetlenerek 
kazandığı, tarihimizin 
akışını değiştiren 
bir onur ve 
bağımsızlık 
mücadelesi olan 
30 Ağustos Zaferi 
tüm halkımıza 
bir kez daha kutlu 
olsun"

Bir aile 
yok oldu 
Yalova'da meydana 
gelen trafik kazasında 
aynı aileden 3 kişi 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 
dün sabah saat 08.30 
sıralarında Yalova 
dan Kocaeli istikame
tine gitmekte olan. 
Berrin Hündür (36) 
yönetimindeki 34 TB 
6343 plakalı Renault 
Europa marka otomo
bil, Çiftlikköy-Siteler 
mevkisine geldiğinde 
fren yaptı. Bu esnada 
arkadan gelmekte 
olan 41 M 8047 
plakalı ticari minibüs ( 
duramayarak, büyük 
bir hızla önündeki 
otomobile çarptı. 
Otomobil sürücüsü 
Berrin Hündür olay 
yerinde hayatını kay 
hederken, arka tarafı 
adeta hurdaya dönen 
araçta sıkışan Halil 
Hündür (40) ve kızları 
Ayşegül Hündür (15) 
ise ağır yaralandı.
Yalova Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılan ba 
ba-kız, müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı.

“30 Ağustos 
Zafer Destanının 
yazıldığı gündür”

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, "Türk tarihi 
zaferlerle doludur" 
diyerek başladığı 
yazılı basın açıkla
masında 84. yılını kut
lamaktan gurur duy
duğumuz yakın tari
himizdeki Kuvay-ı 
Milliye ruhu ile verilen 
Milli Mücadele, Türk 
milletinin dünyada 
eşine az rastlanan 
büyük bir kahraman
lık zaferi olduğunu 
belirtti.
Kayaoğlu, "Birçok 
zafer kazandığımız 
Ağustos ayının son 
haftasını 'Zafer 
Haftası' olarak mil
letçe bir kez daha kut
lamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz" dedi. . 
Basın açıklamasında 
şu görüşlere yer veril
di: "Bu vesileyle cen
net vata nımızı bizlere 
kanları ve canları 
pahasına miras 
bira kan bütün 
şehitlerimizi ve 
cumhuriyetimizin 
banisi, ordularımızın 
başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ü ve silah 
arkadaşlarını rahmet 
ve minnetle anıyoruz. 
Mustafa Kemal 
Atatürk 16 Eylül 
1921'deki bir konuş
masında; 'Hiçbir zafer 
gaye değildir. Zafer, 
ancak kendisinden 
daha büyük olan 
gayeyi elde etmek 
için gereken en belli 
başlı vasıtadır. Gaye, 
fikirdir. Zafer, bir 
fikrin elde edilmesine- 
hizmeti nispetinde 
kıymet ifade eder. 
26 Ağustos 1922 
sabahı başlattıkları 
'Büyük Taarruz' ile 30 
Ağustos sabahı Türk 
ordusundan sayı ve 
silah yönünden çok 
fazla üstünlükleri 
bulunan düşman bir
liklerini, 'Milli Hakimi 
yet' ve 'Türklük' 
ruhuyla destanlaşa 
rak Yunan Başkomu 
tanı General Trikopis 
dahil çok sayıda 

düşman askerini esir 
alarak bozguna uğrat
mışlardır. Bu bozgun 
9 Eylül 1922'de, çoluk 
çocuk demeden Türk 
insanını katleden, ırzı
na geçen, her yeri ya 
kıp yıkan düşmanın, 
İzmir'de denize 
dökülmesiyle kesin 
zafer ile sonuçlan
mıştır. 30 Ağustos 
tarihi, Türk milletini 
esir etmek isteyen 
emperyalist güçlere 
karşı; kadınıyla 
çocuğuyla, ordusuyla 
top yekun verdiği bir 
savaşın ve milli ben
liğini kurtardığı, Zafer 
Destanı'nın yazıldığı 
gündür. Zafer mey
danlarından sonuç 
alamayanlar yine bu 
günlerde de Türk mil
letini adı konmamış 
bir savaşın içine 
adım adım çekmek 
istemektedirler. 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün de 
belirttiği gibi 30 
Ağustos'ların boşa 
gitmemesi için 
ABD'nin, AB'nin ve 
yerli işbirlikçilerinin 
oyunlarına karşı 
Doğulusuyla, 
Batılısıyla, 
Kuzeylisiyle, 
Güneylisiyle, 
'Misak-ı Milli sınırları 
içerisinde vatan bir 
bütündür' ilkesiyle 
ödün vermeden, tüm 
Türk milleti olarak el 
ele, gönül gönüle ver
erek dimdik ayakta 
durmak zorundayız. 
Bu anlamlı günde, 
bizlere bu eşsiz zaferi 
armağan eden başta 
büyük kurtarıcımız I 
Atatürk'ü ve aziz 
şehitlerimizi tazimle î 
anıyor, malül ve 
muharip gazilerimizle, 
şehitlerimizin 
dul ve yetimlerine, 1 
silahlı kuvvetlerimize 1 
uzun yıllar 
değerli hizmetler 
vermiş ve bugün 
saflarından şeklen 
ayrılmış tüm 
emeklilerine derin 
şükranlarımızla, 
sevgiler sunuyoruz"
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511) kişi göz muayenesinden geçli Güne Bakış

Elif ESMEN

Gemlik Belediyesi 
ve Bursa Özel 
Hayat Hastanesi 
Göz Servisinin 
işbirliği ile ücretsiz 
göz taraması 
yapıldı.
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
dün başlatılan 
göz taramasında 
Özel Hayat 
Hastanesi 
Göz Doktoru 
Özgür Şanlı, 
yaklaşık 500 kişinin 
muayenesini yaptı. 
Belirli aralıklarla 
ilçede yapılan 
göz taramalarına 
vatandaşların 
büyük ilgisi 
gözlenirken 
Özel Hayat 
Hastanesi'nin 
önümüzdeki 
günlerde bu 
tür taramaları 
yeniden yapacağı 
bildirildi.
Hastanelerinde 
özellikle devlet 
memurlarına 
yönelik göz 
bakımlarının

Cansever Kumlalı hayranları ile buluştu

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

30 Ağustos coşkusu..
600 yıllık geçmişi olan Osmanlı İmparator

luğu, Sevr Anlaşması sonucu tarihin derinlik
lerine gömülürken, 19 Mayıs 1919‘da yola 
çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlat
tığı Milli Mücadele 30 Ağustos 1922 günü 
büyük zaferle sonuçlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine, “Ordular. ilk 
hedefiniz Akdeniz'dir ileri..” komutunu veren 
büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal, 
nihayi zaferi 30 Ağustos'da Afyon Dumlupınar 
da kazandı ve Yunan ordusunu İzmir’de denize 
döktü.

Emperyalistlerin desteğiyle Türk yurdunu 
işgal eden Megola İdeal sahipleri Yunanlılar 
büyük yenilgiye uğradı.

Türkiye Cumhuriyeti bu zaferden sonra 
kuruldu.

Bunun için 30 Ağustos zaferi bir 
başlangıçtır.

Bu toprakları düşmandan kurtaran ve 
bağımsız Türkiye Cumhriyetini kuran büyük 
insana ve onun silah arkadaşlarına minnet 
borçluyuz.

Onları iyi tanımalıyız.
Yurdumuzda ikinci Sevr provaları yapıldığı 

bugünlerde dünden daha uyanık olmak zorun
dayız.

AB'ye girmeye çalışırken, kanla kurulmuş 
olan Türkiye Cumhuriyeti devletini parçalamak 
isteyenlerin oyununa gelmemeliyiz.

Hala OsmanlI özleminde olanların, din 
devleti peşinde koşanlara. Büyükanıt Paşa’nın 
devir teslim töreninde söyledikleri kulaklarına 
küpe olmalı.-_________________________ _

Berkay KARABULUT

Kumla gecelerinin 
hareketli 
geçmesinde 
büyük rol 
oynayan
Çakıl Aile 
Gazinosu’nun 
önceki akşamki 
konuğu 
Cansever oldu.
Yağmur nedeniyle 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde 
başlayan

lerinde seyirciler 
Fatoş Can ve 
Samara'nın 
dans şovlarıyla 
adeta coştular. 
Nilgün ve 
Aydoğan 
Tayfur'un 
ardından, 
Cansever'in 
sahne almasıyla 
hareketlenen 
gece, unutulmaz 
anlara sahne 
oldu.

Vergide kimlik 
numarası dönemi

konserde, Çakıl 
Aile Gazinosu 
7 sanatçıyı birden 
ağırladı.
Küçük Kumla 
Belediye
Başkanı Eşref 
Güre'nin de 
hazır bulunduğu 
geceye çok sayıda 
yazlıkçı katıldı. 
Paşa Sökmez'in 
şarkılarıyla 
başlayan konserin 
ilerleyen saat

TC kimlik numarala 
rı, 1 Kasım 2006 tari
hinden itibaren aynı 
zamanda vergi numa 
rası olarak da 
kullanılacak 
Maliye Bakanlığı'nın 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan Vergi 
Kimlik Numarası» 
Genel Tebliği'ne 
göre, 1 Temmuz'dan 
itibaren Vergi Daire 
lerinde TC kimlik 
numarasına dönüş 
turülen vergi numa 
raları, 1 Kasım'da 
gerçek kişiler 
tarafından bu şekilde 
kullanılmaya 
başlanacak.
TC tabiyetinde bulu
nan gerçek kişiler, 
söz konusu tarihten 
itibaren, belgelerdeki 
vergi kimlik numa 
rası satırına, 11 hane 
li TC kimlik numara 
sini yazacak. İşlem
lerde de, vergi 
numarası yerine TC 
kimlik numarası 
ibraz edilecek.Tebliğ 
uyarınca, 1 Kasım

2006 tarihine kadar, 
vergi kimlik numa 
rasına ilişkin eski 
düzenlemeler geçerli 
olacak. Bu nedenle, 
söz konusu tarihe 
kadar, işlemlerde 
vergi numarası aran
maya devam edile
cek. Temin edilebil 
mesi durumunda da, 
isteğe bağlı olarak 
ve vergi kimlik numa 
rasına ek olarak, TC 
kimlik numarası da 
kullanılabilecek 
Bu arada, geçiş süre 
cinde olası sorun
ların önlenmesi 
amacıyla da, 1 Ka 
sim 2006 ile 1 Ocak 
2007 tarihleri arasın
da, vergi numarasına 
tabi işlemler, vergi 
numarası ya da TC 
kimlik numarasından 
herhangi biriyle 
yapılabilecek.1 Ocak 
2007 tarihinden 
itibaren ise, TC 
tabiyetindeki gerçek 
kişilerin bütün işlem
lerinde sadece TC 
kimlik numarası 
kullanılacak.

'Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıcı sayılan 
30 Ağustos Zaferi’nin 84. yıldönümünde, 

bizlerin bu topraklarda yaşamasını sağlayan 
Atatürk ve silah arkadaşlarına 
minnet ve şükranlarımızı sunar, 

halkımızın Bayramını yürekten kutlarız

O DOĞRU YOL PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI
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Tek dersten
kalana sınav hakkı

Paraşüt kazasından kurtuldu yolda öldü
Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde bir tekneye bağlı olarak uçtuğu paraşütün ipleri fırtınada kopunca, önce 
denize sonra da bir otelin bahçesine düşen BursalI işadamı, yürüyerek kurtulduğu kazanın ardından 

fenalaşınca bir hastaneden başka hastaneye ticari taksi ile götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
üniversiteyi kazanıp 
yerleşen, ancak tek 
dersten kalarak 
liseden mezun ola
mayan öğrencilere 
bir sınav hakkı

I tanıdıklarını bildirdi.
। Çelik. Milli Eğitim 
I Bakanlığı 

Başöğretmen 
Salonunda düzenle
nen öğretmen ata
malarına ilişkin 
törende, açıklamalar
da bulundu.
Bakan Çelik, 
"bunun dışında kim
senin bir af beklen

ti...;________•. 

tisi içinde olma
masını" isteyerek, 
konuya ilişkin genel
geyi bugün imzala
yarak illere gön
derdiğini bildirdi.
SINAV TARİHİNİ 
VALİLİKLER 
BELİRLEYECEK 
Milli Eğitim 
Bakanlığının bir 
üniversiteye yer
leşen, ancak tek 
dersten kaldığı 
için liseden 
mezun olamayan 
adaylara tanıdığı 
tek ders sınavının 
tarihleri valiliklerce 
belirlenecek.

43 yaşındaki mobilyacı 
Faruk Eliçetin'in 
kazaya tanık olan 
eşi Meral Eliçetin, 
olanlara inanamadığını 
belirterek, "Eşim 
fırtınada paraşütü 
indirin diye işaret 
yapmasına rağmen 
indirmediler. Böyle 
bir şey görmedim. Bu 
havada nasıl paraşüt 
uçurulur, neden sağlık 
sorumlusu yok, 
ihmali olanların 
cezalandırılmasını 
istiyorum" dedi. 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım İlçesi İsabey 
Mahallesi'nde oturan 
Faruk Eliçetin eşi 
Meral ve kızı Büşra ile 
yaz tatili için Erdek 
llçesi'ne gitti. Burada 
bir tekneye bağlı olan 
paraşüt (parasailing) 
ile havalanan Eliçetin, 
fırtına çıkması sonucu 
paraşütün iplerinden 
birisi kopunca havada 
zor anlar yaşadı. 
İddiaya göre, önce 
denize çarpan daha 
sonra kapanmayan 
paraşütün savrul
masıyla sahildeki

şezlonglara ve bir 
otelin bahçesine iniş 
yapan Eliçetin yara
landı. Elektrik direğini 
de deviren işadamının 
yardımına, eşi, kızı ve 
oteldeki görevliler 
yetişti. Kollarında çizik 
bulunan Eliçetin, bir 
süre otelin bahçesinde 
dinlendi. Bir şeyler 
içirilen Eliçetin, daha 
sonra eşi ve kızıyla 
otele gitti. Burada 
fenalaşan işadamı, 
Erdek Devlet 
Hastanesi'ne getirildi. 
Erdek'teki görevliler 
şahsı ticari taksi ile 
Bandırma Devlet
Hastanesi'ne gön
derdiler. "Benim 
durumum iyi" diyen 

işadamı Bandırma'ya 
giderken eşi Meral Ve 
kızı Gülşah'ın kolların
da hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet Savcılığı, 
iç kanama ya da beyin 
kanaması sonucu 
öldüğü sanılan 
Eliçetin'in cenazesini 
Bursa Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na gönderdi. 
"EŞİM KOLLARIMDA 
CAN VERDİ" 
Eşi Meral Eliçetin, 
kapalı bir havada 
paraşütün uçurulması- 
na anlam veremediğini 
ifade ederek, "Eşim 
fırtına çıkınca işaretler
le indirilmesini istedi.
Kızıma, 'babana 
heyecan yaşatıyoruz' 
demişler. Onu korkut

tular ama tam 
korkuttular. Eşimle 
yürüyerek otele gittik. 
Sonra fenalaşınca 
hastaneye götürdük. 
Erdek’ten Bandırma'ya 
taksi ile götürürken 
yolda son nefesini 
verdi. Paraşütü işleten 
tekne görevlilerinin 
sağlık imkanı yoktu. 
Paraşütün nasıl 
çalıştığını bile 
göstermemişler.
Orada müdahale yap
tılar, ancak eşim 
fenalaşınca onlar da 
korktu. Sorumluların 
cezalandırılmasını 
istiyorum" diye konuş
tu. Lise birinci sınıf 
öğrencisi Gülşah 
ise babasının son 
anlarını ve paraşütle 
havalanmasını 
kameraya kaydettiğini 
belirterek, 
"Ben de teknenin 
üzerindeydim, fırtınalı 
havada paraşütü 
çalıştırmamaları 
gerekiyor.
Sorumluların 
cezalandırılmasını 
istiyoruz" şeklinde 
konuştu.
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Bursa Balibey Hanı gün ışığına çıkıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Osmanh 
İmparatorluğumun 
ilk üç katlı çarşısı 
olan 500 yıllık 
Balibey Hanı’nı 
aslına uygun 
restore ederek, 
yeniden gün ışığına 
çıkartacağı çalışması 
büyük bir titizlilikle 
yapılıyor.
Tophane 
Yamaçlarında
OsmanlI İmparator
luğumun kurucusu 
Osman Gazi-ve 
oğlu Orhan Gazi Han, 
Bursa'nın fethinde 
büyük kahramanlık
lar gösteren Okçu 
Baba, Osmanlı 
kumandanlarından 
Timurtaş Paşamın 
türbeleri ile Ulucami 
arasındaki bölgede 
yer almasından 
dolayı büyük 
bir tarihi mirasın 
arasında yer alan 
Balibey Hanı’nın 
restorasyon 
çalışmalarında 
yarıya yaklaşıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, tarihi 
kentlerin ülkenin, bu 
kentlerdeki tarihi 
yapıların ise, o 
şehrin hafızaları 
olduğunu belirterek, 
“Toplumların uygar 
olduğuna dair en 
önemli göstergeler
den birisi de, 
doğal çevreye ve 
kültürel mirasın 
korunmasına 
gösterilen duyarlıktır. 
Ayrıca bu değerler, 
farklı olmanın, bir 
anlamda marka 
olmanın ön koşu
ludur” dedi.
"Balibey Hanı, 
atalarımızdan bize 
kalan en büyük 
eserlerden biri” 
Her kentin sokakları
na ve mimarisine 
sinmiş sesler, yüzler, 
acılar ve sevinçlerin 
saklı olduğunu ifade 
eden Şahin,

“Üzerine bastığımız 
bu toprak, anıtlar, 
hanlar, hamamlar, 
hatıralar ve anlatılan
lar, çocuklarımıza 
iletilmek üzere bize 
bırakılan bir efsane 
ve ecdat yadigarıdır. 
Bunların toplamı bir 
kentin kimliğini, 
geleneklerini ve onu 
diğer kentlerden 
ayıran özelliklerini 
oluşturur. Dikkat 
etmeyebiliriz, günlük 
koşuşturmalarımız 
içinde fark 
etmeyebiliriz ancak 
onlar vardır.
İşte Balibey Hanı da, 
yıllardır kentin 
merkezinde olmasına 
rağmen fark 
edilmiyordu, fakat 
hep buradaydı.

Restorasyon bit
tiğinde Balibey 
Hanı, Bursa’nın 
görülmeyen ve fark 
edilmeyen birçok 
değeri gibi yeniden 
gün ışığına çıkacak.” 
şeklinde konuştu.
Aslına uygun 
yaşatılacak
Başkan Şahin, 
Hamza Bey’in oğlu 
Balibey tarafından 
inşa ettirilen han, 

restorasyon çalış
maları bittiğinde 3. 
katında çini, ipek, 
gümüş, havlu, hah 
satan dükkanlar, 
2. katında antika, 
bıçak, kitap- sahaflar 
gibi şatış birimleri 
ve 1. katında ise 
geleneksel Türk 
yemekleri lokantası 
ile turizme yönelik 
bir kahvehane yer 
alacağını bildirdi.

Gıda harcaması 
yüzde 5.75 arttı
Türk-İş, Ağustos 
ayında açlık sınırının 
574 YTL 3 YKr, yok
sulluk sınırının ise 
bin 869 YTL 81 
YKr'ye yükseldiğini 
bildirdi.
Türk-İş Araştırma 
Merkezince yapılan 
araştırmaya göre, 4 
kişilik bir ailenin 
dengeli ve sağlıklı 
beslenebilmesi için 
aylık zorunlu gıda 
harcaması tutarı, bu 
ay bir önceki aya 
göre 0,12 oranında 
artarak, 573 YTL 33 
YKr'den, 574 YTL 3 
YKr'ye çıktı.
Yoksulluk sınırı 
olarak nitelendirilen 
ve 4 kişilik ailenin 
aylık zorunlu gıda 
harcaması yanında

Memura en az pay Türkiye'de

KESK, Avrupa'da 
milli gelirinden kamu 
çalışanına en az pay 
ayıran ülkenin 
Türkiye olduğunu 
belirtti.
KESK-AR'ın Avrupa 
Birliği Ekonomik ve 
Finansal 
Göstergeler, 2006 
Yılı Bütçe Gerekçesi, 
2006 ve 2007 Orta 
Vadeli Mali Plan veri
leriyle yaptığı araştır
mada, "Avrupa'da 
Gayri Safi Milli 
Hasıla'dan (GSMH) 
en az payı alan kamu 
çalışanının 
Türkiye'de bulun
duğu" ifade edildi. 

ulaşım, kira, giyim, 
yakacak ve kültür 
gereksinimleri için 
gerekli olan tutar ise 
aynı dönemde bin 
867 YTL 54 YKr iken, 
bin 869 YTL 81 YKr 
oldu.
Gıda harcaması 
tutarındaki 8 aylık 
artışın yüzde 
5.72 olarak 
gerçekleştiği belir
tilen araştırmada, 
geçeri yılın aynı 
döneminde ise bu 
oranın yüzde 1,19 
olduğu bildirildi. 
Araştırmada, gıda 
harcamasında son 
12 aydaki artışın 
yüzde 10,38, yıllık 
ortalama artışın ise 
yüzde 7,30 olduğuna 
dikkat çekildi.

Avrupa-25 
ülkelerinde kamu 
çalışanlarının GSMH 
içindeki payının 2005 
yılında yüzde 10,84, 
Türkiye'de ise yüzde 
6,5 olduğuna işaret 
edilen araştırmada, 
Avrupa-25 ülkeleri 
için GSMH içinde 
kamu çalışanlarına 
ayrılan payın, 
Türkiye'dekinden 
yüzde 67 daha 
fazla olduğu 
kaydedildi.
Araştırmaya göre, 
kamu çalışanlarına 
ekonomiden en 
büyük pay ayıran 
ülke Danimarka...

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Y&ni 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

ZEKIKAPTÂNLTDJTI’ne
LASTİKLİ KEPÇE 

(LODER) OPERATÖRÜ 
ARANMAKTADIR. 

Ehliyetli ve Gemlik’te 
ikamet eden adaylar 

tercih edilir.
GSM : (0.532) 275 88 07

ACİL SATILIK
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300 m cepheli 

Gemlik'e 3 Km mesafede 
26.500 m2 arazi 
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Cep telefonlarına ■ teHidi
Yazılım firması Mcafee 
yeni tip bir virüşün 
önümüzdeki günlerde 
cep telefonu kul
lanıcılarını etkisi altına 
alacağını duyurdu. 
Mcafee'nin Türkiye 
dağıtıcısı Intellect 
tarafından yapılan 
açıklamada, "Oltalama- 
Phishing" diye 
bilinen ve şu ana 
kadar e-postalarda 
aktif olan virüsün 
"SMiShing" adı 
verilen yeni türünün, 
SMS versiyonu ile 
gündemde olduğu 
bildirildi.
Açıklamada, bazı 
cep telefonu kul
lanıcılarının 
"Arkadaşlık sitemize 
kaydınızı onaylıyoruz, 
günde 2 dolar 
ödemeniz var.

Ödemediğiniz 
takdirde siparişiniz 
iptal edilecektir" 
şeklinde bir SMS 
mesajı ile karşılaştık
ları, alınan SMS'nin 
bir web sitesine 
yönlendirdiği, 
siteye yönlenen kul
lanıcıların farkında 
olmadan "Truva

atı-Trojan" olarak 
adlandırılan virüsü 
web uyumlu telefon
larına indirdikleri, 
bundan sonraki 
sürecin cep telefonu 
sahibinin kontrolünden 
çıkarak saldırganların 
kontrolüne açık 
hale geldiği 
vurgulandı.

OKS’de üçüncü yerleştirme yok ŞİİR KÖŞESİ

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ye Yerleştirme 
Sınavı (OKS) 
sonuçlarına göre 
üçüncü bir yerleştir
menin kesinlikle 
yapılmayacağını 
belirtti.
Çelik, öğretmen ata
maları dolayısıyla 
düzenlenen törende 
yaptığı konuşmada, 
gündemdeki konular
la ilgili açıklamalarda 
bulundu.
OKS sonuçlarına 
göre merkezi 
yerleştirmeden sonra 
boş kalan kontenjan
lar için ikinci bir 
yerleştirme daha 
yapıldığını 
anımsatarak.

ikinci yerleştirmeden 
sonra kesinlikle - 
başka bir yerleştirme 
yapılmayacağı 
•yönünde daha önce 
açıklamalarda bulun
duğunu kaydetti.
Ancak, bazı basın 
yayın organlarında 
insanlarda beklenti 
yaratacak şekilde 
yayınlar yapıldığını 

söyleyen Çelik, 
şöyle konuştu: 
"Bana talepler 
geliyor. Biz kendi 
ilimizdeki boş konten
janlar için kendi 
öğrencilerimizin 
katılacağı bir sınav 
yapalım diyorlar. 
Bu haksız rekabete 
girer. Çünkü biz 
Türkiye'deki bütün 

anadölü, fen, sosyal’ 
bilimler liselerini

■herkese açtık. 
Hakkari'deki biri, 
İstanbul'daki liseye 
müracaat edebilir. 
Üçüncü yerleştirmeyi 
yaptığımız zaman 
Galatasaray Lisesi'ne 
girememiş bir 
öğrenci şu anda kayıt 
olduğu okuldan 
kaydını silip oraya 
girmeye çalışacak. 
Bu sefer o okulda 
boş kontenjan 
xortaya çıkacak.
'Yerleşenler yerleştiği 
yerde kalsın' 
dediğimiz zaman da 
haksızlık yapılmış 
olacak. Bundan 
dolayı üçüncü 
bir yerleştirmeyi 
kesinlikle 
yapmayacağız."

Celal BAY

Ağaç ve Kuşlar
Yeşili çaldı hava
Dağıldı ağaçtan kuşlar
Şimdi viranelik çatı altında
Gövdeleri içeride, çıplak başları 

dışarıda
İnce gagaları sarkık
Ürpertiyle, gelecek ılık baharı 

özlüyorlar.

Kış geçer mi?
Bahar gelir mi?
Yapraksız, kalın dallı, köklü ağaç 

yeniden yeşerir mi?
Kış geçer. Bahar gelir. Ağaç yeşerir.
Yeter ki: Küflü havayı;
Virane çatının çatlak kalasını 

değiştirelim be kuşlarım!

Öğretmen atamaları yapıldı ELEMANLAR ARANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı 
17 bin öğretmenin 
atamasını bilgisayar 
ortamında gerçek
leştirdi. Atamaların 
öğrenileceği 
internet sitesi ve 
SMS servisleri şöyle: 
Milli Eğitim 
Bakanlığı.
16 bin 961 kadrolu ve 
sözleşmeli öğretmen 
atadı. Öğretmen ata
maları dolayısıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı

Başöğretmen 
Salonunda dün tören 
düzenlendi. Törende 
konuşan Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, öğretmenlere 
yönelik çalışmalarını 
anlattı. Öğretmen 
atamalarının artık 
"çok şeffaf" gerçek
leştirildiğini söyleyen 
Çelik, bundan sonra 
da bu sistemin 
devam edeceğini 
kaydetti.

Çelik, 10 bini kadrolu 
7 bini sözleşmeli 
toplam 17 bin öğret
men atanacağını, 
Şubat 2006'da

yapılan atamalarla 
birlikte 2006 yılında 
toplam 40 bin öğret
men atamış 
olacaklarını kaydetti.

HEPSİ TEKSTİL de çalışmak üzere
OVERLOKÇU

REŞMECİ 
DÜZ MAKİNACI

500 YTL MAAŞ + SİGORTA

YENİ MAHALLE YOKUŞU GÜVEN SK. No: 46 GEMLİK
TEL: 0.224 512 02 54 / GSM: 0.535 349 01 09
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Kuş gribi aşısının 
denemesi başarılı oldu

Makarna deyip geçmeyin

Çin'de, insanlarda 
görülen H5N1 tipi 
kuş gribi virüsüne 
karşı geliştirilen 
aşının ilk 
denemelerinin 
sonuçlarının başarılı 
olduğu bildirildi. 
Resmi Xinhua ajan
sının haberinde, 
geçen yıl çalışmaları 
başlayan aşıyla 
ilgili başkent 
Pekin'de bir has
tanede gönüllü 6 kişi 
üzerinde kasım ve 
haziran ayları arasın
da yapılan ilk test
lerin sonucunda 
aşının güvenli bulun
duğu kaydedildi. 
Hükümetin, aşının 
büyük çapta 
üretimine hazır 
olduğunu, ancak 
herhangi bir aşının 
insanlarda kul
lanımının güvenli 
olduğunun ilanı için 
daha fazla deneme 

yapılması gereğine 
işaret ettiği belirtildi 
Araştırmacıların, 
aşının "ilk 
denemelerinin 
güvenli Ve etkili" 
olduğunu söylediği 
ifade edilirken, test
lerin sonucuna ve 
yeni denemelere 
ilişkin planlara ilişkin 
ayrıntı verilmedi. 
Çin'de Hastalıkların 
Önlenmesi ve 
Kontrolü Merkezi ve 
bir ilaç firması 
tarafından testleri 
yapılan aşının çiftçi 
ler gibi yüksek risk 
grubundaki kişiler 
için geliştirilmeye 
çalışıldım belirtiliyor 
ÂBD'de de Ulusal 
Alerji ve Enfeksiyon 
Hastalıkları 
Enstitüsütarafından 
H5N1 tipi kuş 
virüsüne karşı bir 
aşı insanlar üzerinde 
deneniyor.

Durum buğdayından 
elde edilen irmiğin, 
su ve bazı zengin
leştirici maddeler ile 
karıştırılması ve iste
nilen biçimler verilip 
kurutulması suretiyle 
elde edilen makar
nanın, vücut için 
gerekli vitamin ve 
mineraller bakımın
dan çok zengin 
olduğu, şeker ve kalp- 
damar hastalıklarına 
yakalanma riskini 
azalttığı bildirildi. 
Türkiye Makarna 
Sanayicileri Derneği 
(TMSD) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
Beşler Makarna Genel. 
Müdürü Kemal Çak
mak, makarnanın 
buğdaydan yapılan 
sanayi ürünleri 
içerisinde, üretim 
miktarı ve beslen
medeki önemi 
bakımından ekmekten 
sonra ikinci sırada 
bulunduğunu belirtti. 
Türk Gıda Kodeksi 
Makarna Tebliği'ne 
göre makarnanın mut
laka durum buğdayın
dan elde edilen irmik 

ve su karışımından 
yapılması gerektiğini 
kaydeden Çakmak, 
"Kaliteli kuru bir 
makarnanın rengi 
altın gibi bir renkte 
olmalı ve kırıldığı 
zaman kuru, net bir 

ses çıkarmalı" dedi. 
Makarnanın, vitamin 
ve mineraller bakımın
dan çok zengin ve 
çok yararlı bir besin 
kaynağı olduğunu 
ifade eden Çakmak, 
şunları söyledi: 
"Makarna A, B1, B2 
vitaminleri, demir, 
kalsiyum, fosfor, 
potasyum ve protein 
yönünden de çok 
zengindir. Yağ ve 
sodyum oranı çok 
düşüktür, kolesterol 
riski yoktur. 
Metabolizmada çabu
cak parçalanır, hemen 
enerjiye dönüşür. 
Makarna, acil enerji 
ihtiyacı duyan, bir 
karşılaşmaya ya da 
gösteriye hazırlanan 
sporcular, sanatçılar, 
yani fiziksel güç 
gerektiren işlerle 
uğraşan herkes için 
temel bir besindir. 
Makarna hem çok 
doyurucudur, hem de 
vücut için gerekli tüm 
vitamin ve mineralleri 
içerir. Kesinlikle şiş
manlatmaz. Şeker ve 
kalp damar hastalık

larına yakalanma 
riskini azaltır." 
Çakmak, makarnanın 
sağlık yönünden 
faydaları yanında, 
ekonomik yönden de 
ülke ekonomisine 
büyük katkılar

sağlayan bir sanayi 
ürünü olduğunu vur
guladı. Çakmak, 
şöyle devam etti: 
"Türk mutfağında sos 
kültürünün olmaması, 
pişirme konusunda 
yeterli bilgi sahibi 
olunmaması, üre
timde çeşitliliğin yeni 
başlaması ve besleyi
ci değerinin yeterince 
anlatılmamış olması, 
diğer ülkelere oranla 
daha az makarna 
tüketmemize neden 
oluyor. İtalya'da kişi 
başına yıllık 30 kilo 
olan makarna 
tüketimi, Türkiye'de 
sadece 6 kilo. Ancak, 
hızlı nüfus artışı, 
ekonomik olması, 
pazarlama ve ulaşım 
olanaklarının artması, 
çalışan kadınların 
hazır gıdaları tercih 
etmesinin makarna 
tüketimini önümüzde

ki yıllarda artıracağını 
tahmin ediyoruz” 
Çakmak, yıllık 10 
milyon ton olan 
dünya makarna üreti
minin ise 566 bin 
tonunun Türkiye 
tarafından üretildiğini 
ifade ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"İtalya yıllık 
3 milyon ton 
üretimle dünya 
makarna üretiminin 
yüzde 32'sini tek 
başına karşılıyor. 
İtalya'nın ardından bir 
milyon 165 bin tonla 
ABD, yaklaşık birer 
milyon tonla da 
Brezilya ve Rusya 
Federasyonu geliyor. 
Türkiye ise yılda 566 
bin ton makarna 
üretimi gerçekleşti 
rerek, dünya makarna 
üretiminin yüzde 5'ini 
karşılayan ülke konu
munda bulunuyor".

Türkiye’nin ağrı haritası çıkarıldı NÖBETÇİ ECZANE
Türkiye'nin 7 böl
gesinde 4 bin kişinin 
katılımıyla gerçek
leştirilen ağrı araştır
ması açıklandı. 
Araştırmaya göre 
insanların en çok ağrı 
çektiği bölgeler Doğu 
ve G. Doğu. 
Türkiye’de ağrı 
üzerine yürütülen 
araştırmanın sonuç 
lan, insanların yüzde 
69'unun ağrı çektiğini, 
en çok ağrı çeken 
insanların görüldüğü 
bölgelerin ise Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri 
olduğunu ortaya 
çıkardı. Klinik 
Farmakoloji Derneği, 
Türkiye Baş Ağrısıyla 
Savaş Derneği ve 
Türkiye Baş Ağrısı 
Derneğince, Türki 
ye’nin 7 bölgesinde 4 
bin kişinin katılımıyla 
gerçekleştirilen 
"Türkiye Bilimsel Ağrı 
Araştırması"nın 
sonuçları, Conrad 
Otelinde düzenlenen 
basın toplantısıyla

açıklandı.
Klinik Farmakoloji 
Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Cankat Tulunay, - 
bir süre önce Avrupa 
ülkelerini kapsayan 
bir ağrı araştırması 
yapıldığını, Türki 
ye’nin yer almadığı bu 
araştırmanın bir benz
erini yaklaşık 200 kişi
lik bir ekiple çalışarak 
gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
’AGRI BİR LÜTUFTUR’ 
Tulunay, ağrıların bir 
"lütuf" olduğunu, çün 
kü belirtisi oldukları 
hastalıkların teşhisini 
sağladıklarını dile 
getirerek, Türkiye'de 
bugüne kadar yapılan 
en kapsamlı ağrı 
araştırmasını gerçek
leştirdiklerini, ülkenin 
bilimsel ağrı haritasını 
ve envanterini 
çıkardıklarını bildirdi. 
Araştırmanın, Aralık 
2005-Nisan 2006 
tarihleri arasında 
yapıldığını ifade 
eden Tulunay, 
şöyle konuştu:

"Türkiye'de insanların 
yüzde 69'unun ağrısı 
var. Her yıl 48 milyon 
kişi ağrı yaşıyor. 
Kadınların yüzde 
74,4'ü, erkeklerin ise 
yüzde 63,8'i ağrı ' 
çekiyor. En çok ağrı 
çeken insanların 
yaşadığı bölgeler, 
yüzde 84,6 ile Doğu 
Anadolu, yüzde 78 ile 
Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri. Bunun 
sebebi ekonomik. 
En az ağrı çeken 
insanlar ise yüzde 
56,2 oranıyla 
Marmara'da.. Bu 
oranlar Ege'de yüzde 
72,9, Akdeniz'de 
yüzde 72,7, Karade 
niz'de yüzde 66,6, 
İç Anadolu'da ise 
yüzde 74." 
Tulunay, Türkiye'de 
ağrı ile yaşam 
süresinin, 5 yılla, 
ortalaması 7 yıl olan 
Avrupa ülkelerinden 
düşük olduğunu 
anlatarak, bu sonu
cun Türkiye'nin 
Avrupa ülkelerinden 

daha genç bir nüfusa 
sahip olmasından 
kaynaklandığını vur
guladı.
EN ÇOK GÖRÜLEN, 
BAŞ AĞRISI 
Cankat Tulunay, 
ağrı çeken her 3 
kişiden birinin ağrıyı 
her gün hissettiğini 
belirterek, "En çok 
görülen ağrı, baş 
ağrısı. Yüzde 29, baş 
ağrısından şikayetçi. 
Bunu bel (yüzde 21) 
ile bacak (yüzde 11) 
izliyor" dedi. İnsan
ların yüzde 50,9'unun 
çektiği ağrının 
nedenini bilmediğini 
dile getiren Tulunay, 
ağrıları tanımlamakta 
da zorluk çekildiğini 
söyledi. Prof. Dr. 
Çankat Tulunay, 
"Biz ağrıları sıfatlarla 
tanımlamaya 
çalışıyoruz. Çoğu 
kişi 'zonklama var' 
diyor. Ama 'zonklama 
ne?' dediğinizde 
bunu tanımlayamıyor" 
diye konuştu.

30 Ağustos 2006 Çarşamba 
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İyi bir gelecek Rykent ile başlar
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

rJJ 
ykent
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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, 
VFTKTİPDİr i Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıdır, Her zaman ve her konu da özveri ile çalışır, Vefakardır, dostlarını asla unutmaz,
Tt l İç I iKUlul Sürekli eğitim İlkesi 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....
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30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Anıtı’nda ve İskele Meydanı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı

Büyük zaferi coşkuyla kutladık
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bölücülük ve irtica
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri 

irtica ve bölücülük ile savaşmıştır.
Bu nedenle Anayasa’nın en önemli mad

deleri arasında devletin rejiminin din 
esaslarına dayandırılamayacağı maddesi 
eklenmiştir.

Osmanh bir ümmet toplumuydu.
Padişahın emirleri yasa ve Tanrı buyruğu 

sayılırdı.
Cumhuriyet ile birey olmanın yolu açıldı. 5’de

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 84. yıldönümü tüm yurtta düzenlenen törenlerle kut
landı. İlçemizdeki törenler Atatürk Anıtı’nda başladı. İskele Meydam’ndaki törenlerde 
ise halk silahlı kuvvetlerimizin geçiş törenini coşkuyla izledi. Haberi sayfa 3'de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

30 Ağustos Zafer Bayramı (2) 
Bugün bizi bekleyen en büyük tehlikelerden biri 
de, içeriden ve dışarıdan maksatlı olarak yapı lan 
menfi psikolojik harekat uygulamalarının toplumu 
yozlaştırıcı, ayrıştırın ve ümitsizleştirici sonuç 
(arıdır. Unutmayalım ki, benzer uygulamalar 83 yıl 
önce de vardı ve hedef yine ulusa güç veren te 
mel değerlerdi. Ancak, 83 yıl önceki kadro, ülkü 
birliğini sağlayıp, farklılıkları bir yana koyarak 
mükemmel bir ekip çalışması sergileyerek ve 
doğru hedefe kilitlenerek bu psikolojik saldırıları 
tümüyle etkisiz kılmıştı. O kadro, o günlerde karşı 
(aşılan sorunlar için soğukkanlı, akılcı ve her ihti
mali inceden inceye düşünerek çözümler üretmiş 
ti ve özellikle halkı o günkü kısıtlı haberleşme 
ortamına rağmen, sürekli bilgilendirerek, çözüm
leri halkla birlikte uygulamıştı. Bu bağlamda, Ata 
türk’ün şu sözlerini çok önemsiyorum ve bu söz
lerin gelecek nesillere de ışık tutmasını diliyorum;

“Bir milletin ki siyasi terbiyesinde, sosyal ter
biyesinde, vatan sevgisinde noksan vardır, öyle 
bir millet, egemenliğini lüzumu derecede kuvvetle 
elinde tutamaz.”

Bu bağlamda, küreselleşmenin olumsuz etki
lerinin, toplumun geleceklerine olan güvenini 
sarsıcı sonuçlar doğurduğu günümüzde, toplum
sal güveni artıracak ve istikrarı kalıcı hale getire
cek çözümün, Anayasa’nın “değiştirilemeyecek 
hükümleri” olarak sayılan maddelerine sıkı sıkıya 
bağlılıktan geçtiğine inanmaktayız. Biz bu nitelik
lerde oluşabilecek en küçük bir aşınmayı, dışı 
sağlam görünen bir meyvenin için için çürüme
sine benzetiyoruz. Unutmayınız ki, içte çürüme 
başlayınca durdurmak çok zordur. Bu anlamda, 
toplumu düşünsel anlamda sürekli diri kılacak, 
zor anlarımızda kendi gücümüzün farkına var
mamızı sağlayacak ve özgüvenimizi yüksek tuta
cak Atatürkçü Düşünce Sisteminin de önemini 
vurgulamak isterim. Çünkü bu düşünce sistemi 
kendi içinde sürekli bir dinamizm içermektedir. 
Bunun anlamı, kendi içine kapanmadan 
gelişmeleri sürekli izlemek, değerlendirmek ve 
bunları akıl süzgecinden geçirmek, gelişime ve 
değişime ayak uydurmaktır. Bu anlayış, dog
malardan uzak bilimsel bir yaklaşımı ifade etmek
tedir. Bu özelliğiyle Atatürkçü Düşünce Sistemi, 
genç nesiller için gelecekte de rehber olmaya 
devam edecektir.

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz süreçte, 
ulus olarak sahip olduğumuz avantajları iyi kulla
narak yakaladığımız dinamizmi ve özgüveni 
devam ettirmek büyük önem taşımaktadır. Artık 
kendimizi olduğumuzdan aşağıda görme alışkan
lığımızı terk etmeliyiz. Bu bağlamda, ulusu sürekli 
dinamik tutan, geri kalmışlıktan kurtaran ve böl
gesinde çok farklı bir konuma taşıyan ana itici 
güç, Büyük Atatürk tarafından ulusa verilen 
“Çağdaş Medeniyetler Seviyesine Ulaşma” viz 
yonudur. Atatürk bu vizyonu, ulusa bilinçli olarak 
vermiştir. Atatürk, geri kalmışlığın, maddi ve 
manevi çöküntünün içinden çekip çıkardığı ulus 
için geriye dönüşü olmayacak yegane istikametin 
“çağdaş medeniyet” olduğunu düşünmüştür. Bu 
vizyon sayesindedir ki Türk ulusu, karanlık 
cereyanların etkisinden sıyrılarak bugünlere 
ulaşabilmiştir. Bugünkü AB’ne üyelik hedefimiz 
de esasen bu vizyonun bir aşamasıdır. AB 
Üyeliğini, Ulu Önder ATATÜRK’ün bizlere vermiş 
olduğu ‘‘Türkiye’yi çağdaş uygarlığın ilerisine 
taşıma hedefi" için önemli bir araç olarak 
görmekteyiz.

Büyük Zaferin 83 ncü yıldönümünü kut
ladığımız bü mutlu günde tekrar vurgulamak 
isterim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri gelecekte de; 
çağın şartlarından ve yaşamakta olduğumuz 
değişimden kaynaklanacak reformları zamanında 

.yaparak, Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikler
ine yürekten bağlılığı, özgün disiplini, köklü 
gelenekleri, pragmatik, itidalli, kararlı yaklaşımı, 
güçlü temsili ve modern yapısı ile bir taraftan 
ülkemizdeki huzur ve istikrarın sürdürülmesine; 
diğer taraftan da bölgesel üstünlüğümüzün 
idamesine ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki 
ulusal menfaatlerimizin korunmasına katkılarda 
bulunmaya devam edecektir.

Umurhey halli otobüsleri yenilendi
Seyfettin SEKERSÖZ

Büyükşehir taşıma 
şirketi Burulaş'ın 
isteği üzerine yenile
nen halk otobüslerine 
Umurbey'de katıldı. 
Önceki gün alınan 
9 metrelik yeni ’ 
otobüs ilk seferine 
başladı.
Burulaş tarafından 
öngörülen iki adet 
otobüsle Umurbey- 
Gemlik arasında 
yolcu taşıyacak olan 
otobüslere daha 
sonra BuKart sistemi 
yerleştirilecek.
Engürücük Köyünde 
bulunan Güleryüz 
otobüs firmasından 
alınan kobra tipi oto
büse önümüzdeki 
günlerde bir 
yenisinin daha 
katılacağı öğrenildi.

Kumla denizlerini vatandaş temizliyor
Berkay KARABULUT

Son zamahlarda 
artan çevre kirliliğinin 
bir türlü önüne 
geçilemezken, 
duyarlı vatandaşlar 
kendi çabalarıyla 
doğayı kurtarmaya 
çalışıyorlar.
Bu duyarlı vatan
daşlardan biri olan 
Erdoğan Parlak'ta 
Kumla'lı yazlıkçıların 
takdirini topluyor. 
Kanosuyla günde 
3 kez denize 
açılan ve kıyı

ELEMAN ARANIYOR
Zeytin üretim tesislerimizde çalışacak 

25-35 yaşlarında 
Aktif deneyimi olan 

Yöneticilik vasfına sahip 
Tercihen iktisat veya 

İşletme mezunu 
Gemlik’te ikamet eden Ehliyetli 

BAY ELEMAN ARANIYOR 
(Ücret tatminkardır) 

Başvuruların fotoğraflı CV ile 
pashas25@hotmail.com adresine 

yapılması rica olunur.

şeridinde denize. . 
atılan bir çok 
atığı toplayan 
Komutan lakaplı 
Erdoğan Parlak 
her gün kilolarca 
atığı asıl atılması 
gereken çöplüğe 
bırakıyor.
Çevre kirliliğinden 
son derece rahatsız 
olduğunu belirten 
Parlak; kendisi gibi 
düşünen duyarlı 
vatandaşlarıda 
denizi temizlemeye 
davet etti.

AŞÇIARANIYOR

Fabrikamızda çalışmak üzere 
30-40 yaşlarında 

Tecrübeli 
Gemlik’te ikamet eden 

BAYAN AŞÇI ARANIYOR 

0 535 354 1995

mailto:pashas25@hotmail.com
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30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Anıtı’nda ve İskele Meydam’nda düzenlenen törenlerle kutlandı Yazı YORUM

Büyük zaferi coşkuyla kutladık
Seyfettin SEKERSÖZ
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 84. 
yıldönümü tüm 
yurtta ve dış temsil 
ciliklerde olduğu 
gibi ilçemizde de 
düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, siyasi parti 
temsilcileri, protokol 
ve vatandaşların 
katılımıyla ilk 
tören Atatürk Anıtına 
çelenklerin sunul
masıyla başladı. 
Saygı duruşu ve 
okunan İstiklal 
Marşıyla sona eren 
ilk törenlerin ardın
dan Garnizon 
Komutanlığında 
tebrikler kabul edildi. 
Zafer Bayramı 
kutlamalarının ikinci 
töreni ise akşam 
saat 18.00 de İskele 
Meydam’nda yapıldı. 
Burada Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
törene katılan askeri 
birliklerin, okul tem
silcileri ile halkın 
bayramını kutladılar. 
Saygı duruşu ve bir
likte okunan İstiklal 
Marşı'nın ardından 
günün anlam ve öne
mini belirten konuş
mayı Üstğm. Volkan 
Ipekçioğlu yaptı. 
Askeri Veteriner 
Okulu erlerinin Zafer 
Bayramı nedeniyle 
okudukları şiirlerin 
ardından As. Vet. 
Okulu ve Eğt 
Merkezi Komutanlığı 
Zafer Kupası 2006 
Yelken Müsabaka 
sında derece alan 
Erkeklerde Haşan 
Sal, Uğur Güner, 
Batuhan Cesur, Murat 
Samsun ve Furkan 
Tekin ile Kızlarda 
derece alan Tuğba 
Oksuz, Efsun Dündar 
ve Fulden Bostan 
cı'ya kupaları Kayma 
kam Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
özen Şenyiğit ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut

tarafından verildi. 
Törende ayrıca 
Askeri Veteriner 
Okulu’nda eğitimleri 
yapılan saldırı 
köpekleri ile TNT ve 
araç arama 
köpeklerinin 
gösterileri törene 
katılanlar tarafından 
ilgiyle izlendi.
30 Ağustos Zafer 
Bayramı törenleri 
Askeri Birlikler ile 
tören flamalarının 
geçit töreniyle

Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

İnsanları sevmiyoruz....
Çok göç alan Avrupa ülkelerinde son yıl

larda ırkçılık ve ayrımcılığın yükselişini 
üzüntü içinde izliyoruz..

Batı diye hedef koyduğumuz ülkeler 
seviyesine erişmek, onalar arasına karış
mayı düşlerken, bu ayrımcılık insanı 
ürkütüyor..

Onlarda durum bu da bizde durum ne 
derse niz ?...

Yapılan araştırmalar Türk insanı içinde iç 
rahatlatıcı değil.

Anketlere göre Türkler Hıristiyanların 
kendilerine düşman olduğuna inanıyor..
Türkiye’de batı karşıtlığı sadece dinsel 

değil, aşırı milliyetçi çizginin güçlen
mesiyle ortaya çıkıyor.

Avrupa Birliğine girme arzusu ve heye
canı yüzde 80 terden yüzde 45’lere ge 
rilemesinde göreceğimiz gibi bu

İslamcı ve milliyetçi içe kapanmanın 
güçlenmesinin iç ve dış nedenleri var.

AvrupalInın çalıştırdığı Türk işçi kes
imine bakıp ta ona göre Türkiye’yi değer
lendirmesi, patron havası takınıp Türk 
insanını küçümsemesi, her şeye, iç işle 
rimize karışması bu sevimsizliği yarattı..

Avrupa birliğine girmeyi oya 
dönüştürmek isteyen AK Parti ve 
Başbakan Erdoğan’ı bile bezdirip “Böyle 
devam ederse girmeyiz” dedi.

Özellikle Avrupa birliğinin Kıbrıs’a yak
laşımı Türk insanında antipati uyandın 
yor..

Asla kabul edilemeyecek şeyler 
istemeleri, kendilerinin yapması gereken 
işleri yapmamaları, Kıbrıs’ta 700 bin kişilik 
küçük Rum kesimini şımartıp 70 milyonluk 
Türkiye’nin karşısına getiriyor, ayni kefe 
de tartmaya kalkıyor..

Amerika’ya olumsuz bakanların oranı 
önce yüzde 40‘lar da iken bu günlerde 
yüzde 70’e yükselmiş..

Irak savaşının sonuçları ortadayken, 
ABD karşıtlığının yükselmesi sürpriz 
sayılmaz.

Bu ortamda dört insandan üçünün 
Amerika’yı sevmemesi, Filistin’e sempati 
duyması, İran’ı desteklemesinden daha 
doğal ne olabilir ki ...

Ben de bu anlayışta ki Avrupa birliğini ve 
Amerika’yı sevmiyorum..

Türkiye kurulduğundan beri 80 yıldır 
Avrupa birliğiyle mi yaşadı ?

Olmaz olsunlar...
Biz büyük ülkeyiz, zorlukta çeksek, 

dimdik yürürüz..
Ezenlere karşı, ezilenlerin yanında yer 

almak Türklüğümüzün şanındandır.
Sev beni, seveyim seni...
Zaten 20‘nin asırda bütün dünyayı bir 

sevgisizlik bulutu sarmış, Her yerde kan, 
her yerde ateş..

Ülkeler ve insanları için kendi yararlarını 
öncelikli..

İnsan olmak, yararlı olmak, komşusunu, 
hayatı sevmek ve sevdirmek masallarda 
kaldı..

Bu masalları okursanız belki insan 
olduğunuzu anlayıp, bazen içiniz sızlar, 
nereden nereye gelmişiz dersiniz..

Ktörfez
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Oyun alanlarına parke taşı döşeniyor Şaypa müşterilerine 
bayrak dağıttı

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
tarafından yemlen
mekte olan oyun 
parklarına parke 
taşı döşenmesine 
tepkiler çoğalıyor. 
Çocukların 
kaydıraklardan 
kayarak kum 
yerine parke 
taşlarına bas
malarının 
sakıncalı olduğunu 
söyleyen aileler, 
çocuklarının 
bu nedenle 
sakatlanma riski 
taşıyacaklarını 
belirttiler.
Çocuk oyun 
alanlarında 
bulunan kum 
yerine parke taşı 
döşenmesinin ne 
derece doğru ve

yerinde olacağını 
bilemediklerini 
de söyleyen aileler,

"Ne olursa olsun 
oyun yerlerinde 
tabanın kum

olmasının daha 
güvenceli olduğuna 
inanıyoruz" dediler.

Seyfettin SEKERSÖZ 
İstiklal Caddeşi’nde 
bulunan Şaypa 
Alışveriş Merkezi 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle 
dün müşterilerine 
bayrak dağıttı.
Marketten 
alışveriş yapan 
müşterilere 
yapılan sürpriz 
vatandaşları 
mutlu etti.
Vezne önüne

gelen vatandaşlar 
kendilerine 
verilen 75x15 
santimetre ebadında 
dağıtılan 
Türk bayrağını 
alarak evlerine 
asacaklarını 
söylediler.
Şaypa alışveriş 
merkezi gün 
boyu müşterilerine 
300 adet bayrak 
dağıtımında 
bulundu.

Balıkçılar av sezonunu mevlit okutarak açtı
Seyfettin SEKERSÖZ 
Bu gece başlayacak 
olan yeni av mevsi-

' minin bol ve 
bereketli olması ve 
Şehitlerimizin anısına

Balıkçılar Derneği’nde 
mevlit okutuldu. 
Kayıkhane Camii’nde

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

l

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

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I
120 m2 3 + 1 SATILIK LÜX DAİRE

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

i
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

Balıkpazan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1-110 m2 asansörlü -kombili satılık daire
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Önünde 115 m2 Bahçeli .

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

İ ÜZERE 2-3 KATLI KİRALIK .? 
J BİNA ARANIYOR İ

Yalova'da Termal Barajı'nın 
altında 408 rrı2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448 54 m2 arsa 
Termal Barajı'nda 407 77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 
Termal yolu Gülerce Villalarının 

altı 9880 m 2 arsa 
Umurbey'de 12 dönüm arazi- 

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

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

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.
SEKER SİGORTA I

MâcidetizÂLP
Tel:513 2474 Fax: 51410 21

okunan mevlit ile 
yeni sezona giren 
balıkçılar, denizin 
kendilerini bol ve 
bereket getirmesi 
dua ettiler.
Balıkçılar Derneği 
bahçesinde CHP 
ve Anavatan Partisi 
başkanları ile 
yönetim kurulları 
hazır bulunurken, 
DYP ile AKP'yi 
yönetim kurulu 
ve gençlik 
kolları temsil etti. 
Bu yıl ki av mevsimin
den balıkçılar olarak 
umutlu olduklarını 
söyleyen Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Dalarel, okunan 
Mevlidin hem 
balık mevsimi 
hem de 30 Ağustos 
şehitleri anma 
nedeniyle okutul
duğunu söyledi. 
Bu geceden 
itibaren "Rastgele" 
diyerek denize 
açılacak olan 
balıkçılar avlarının 
bol ve bereketli 
olmasını dilediler. 
Hamsinin yanı 
sıra Palamut ve 
Lüferi de beraberinde 
getirmesinin 
beklendiği yeni 
balık mevsiminde 
duaların ardından 
geleneksel hale 
getirilen tavuklu 
pilav ile ayran 
ikram edildi.

GERÇEK OTO LASTİK
LflZOĞLCJHüseyin TAŞKIRAN

HER TURLU 
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.

2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
-- 2. El Jant Alım Satımı

24 SAHT HİZM€T€ (İÇIKTlfi
Dr Zıya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

Demirci Apt. Gemlik / BURSA GSMl 0.535 736 43 78

'Gemlik Körfez1 internetle www.gemlikkorfezgazetesLcom

http://www.gemlikkorfezgazetesLcom
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Cengiz Kurtoğlu
Kumlatılan coşturdu

Berkay KARABULUT

Bu yıl müşterilerine 
yerel sanatçı 
ağırlıklı bir program 
sunan ve yaptığı 
etkinlikler ile 
adından söz ettiren 
Büyük Kumla Aile 
Gazinosu, bu kez de 
Arabesk'in kıralı 
Cengiz Kurtoğlu'nu 
ağırlayarak sevenle 
rine unutulmaz bir 
akşam yaşattı.
Cengiz Kurtoğlu 
söylediği şarkılar ile 
hayranlarına gece 
boyunca eğlenceli 
dakikalar yaşatırken, 
Büyük Kumla Aile 
Gazinosu'nu tıklım 
tıklım dolduran 
Kumlalı müzik 
severler, sanatçıyı 
daha yakından 
görebilmek için 
adeta birbirleriyle 
yarıştılar.
Arabesk şarkıların 
yanında taverna 
müziğini de 
başarıyla 
seslendiren 
Cengiz Kurtoğlu, 
beyazlaşan 
saçlarıyla sevenleri 
tarafından gün 
geçtikçe daha fazla 
sevildiği gözlendi. 
Daha önce bir çok 
kez Gemlik'e gelerek 
çeşitli yerlerde sahne 
alan Cengiz Kurtoğlu, 
yeniden Kumla'da 
olmaktan dolayı 
mutluluk duyduğunu 
söyledi.
Kurtoğlu, salonun 
tıka basa dolması ve

sahnenin kenarına 
kadar gelen hayran
larının bulunmasın
dan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade etti.

Büyük Kumla Aile 
Gazinösu'nun işlet
mecisi olan Osman 
Onsekiz ise Cengiz 
Kurtoğlu'na teşekkür

ederken, bu tür 
ünlü sanatçı 
etkinliklerinin 
ilerleyen günlerde de 
süreceğini müjdeledi.

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bölücülük ve irtica
Zafer Bayramının 84. yıldönümünde 

devletin tepesinden yayımlanan mesajlarda 
yine bu temalar işleniyor.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 
Genel Kurmay Başkanhğı’na atanan Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, dün yaptıkları açıklamada 
bölücülük ve irtica konusuna değindiler.

Cumhurbaşkanı Sezer, açıklamasında 
“Bağımsızlık savaşının kazanılmasını sağlayan 
en önemli etkenin dil, din, etnik köken ayrımı 
olmaksızın tüm yurttaşlarımızın, ulus olma bi 
linçi ile bütünleşerek, yurdumuza sahip çık
masıdır.” dedi.

Genel Kurmay Başkanı ise, “Türk ulusunun 
birlik ve beraberliğini bozarak bizi içten yık
mayı hedef alan bölücülük ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin laik ve demokratik yapısını ve 
çağdaş kazanımlarım ortadan kaldırmayı 
amaçlayan irticadır.” diyor.

Türkiye 30 yıldır bölücülük sorunuyla 
savaşırken, bir yandan da içten ve dıştan 
Cumhuriyetin şeklini değiştirmek isteyen irti
cacılar boş durmuyorlar.

Türkiye’nin çevresinde oluşturulan ateş 
çemberi giderek büyüyor.

Müttefik olarak bildiklerimiz çıkarları 
uğruna alttan alttan bölgeyi şekillendirerek 
bizi de bu oyunun içine sokuyorlar.

Büyük Ortadoğu Projesi adım adım gerçek- | 
ieşirken, bize verilen rol AKP iktidarı tarafın- i 
dan hiç sıkılmadan yerine getiriliyor.

Bu da bir irtica değil mi?

Bursa’da kanalda 
pirana yakalandı

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesi Uzguraltı 
mevkiinde bulunan 
DSİ'ye ait drenaj 
kanalında pirana ' 
yakalandı.
Oltasına yem 
olarak solucan 
takan Bedri 
Onur, yakaladığı 
balığın katil 
balık olarak 
bilinen "pirana" 
olduğunu görünce 
şaşkına döndü. 
Yakaladığı pirana ile 
soluğu Hamzabey 
Mahalle Muhtarı 
Nusret Algun'un 
yanında alan Onur, 
"Balık kesinlikle

pirana, bundan 
şüphemiz yok. 
Bildiğim kadarıyla 
Türkiye'de bulun
muyor. Mutlaka 
birileri akvaryumda 
yetiştirdiği piranayı 
kanala bıraktı.
Balığı incelenmesi 
için yetkililere 
göstereceğim" 
dedi.
Muhtar Algun ise 
söz konusu kanala 
bazen yüzmek için 
girildiğini ve 
piranaların etobur 
cinsinden olduğunu 
belirterek, 
"Kanal insanlar için 
tehlikeli olabilir" 
diye konuştu.

'Gemlik Körfez' internette www.gemiikk0rfe2gazeiesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemiikk0rfe2gazeiesi.com
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Hükümetten 2 bin 500 işsize müjde
Tarım Bakanı Eker, 
gıda güvenliği ve 
halk sağlığının 
tesisi için Maliye 
Bakanlığından 
yeni veteriner 
hekim kadroları talep 
ettiklerini söyledL 
Eker, bir noktaya 
dikkat çekti: 
Tarım ve köyişleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, 
"Hedefimiz 
2 bin 500 dolayında 
veteriner hekim 
ve ziraat mühen
disinin vekil 
kadrolarla işe 
başlatılması. 
Bu projemizi de 
en kısa sürede 
tamamlayarak 
hayata geçireceğiz." 
dedi.
Bakan Eker, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanhğı'nın 
Eskişehir Yolu'ndaki 
yeni binasında, 
Bursa Veteriner 
Hekimler Odası 
Başkanı Cem 
Şen'den veteriner 
hekimlerinin 
sorunlarını dinledi. 
Kendisinin de 
bir veteriner hekim

olduğunu hatırlatan 
Bakan Eker, 
mesleğin halk 
sağlığı ve gıda 
güvenliği açısından 
taşıdığı önemin 
bilincinde olduğunu 
vurguladı. Eker, 
bakanlığı döneminde 
Türkiye'de tarım ve 
hayvancılığa 
Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
desteğinin 
verildiğini belirterek, 
"Hayvancılığa 
17 çeşit destekleme 
yapıyoruz. Yılda 
83 milyon YTL olan 
desteklemeleri 

bu yıl 600 milyon 
YTL'ye çıkardık. 
Böylece yıllık süt 
üretimi 8.4 milyon 
tondan, 11 milyon 
tona çıktı asıl 
hedefimiz 20 
milyon tondur. 
Ülkemizde tarım 
ve hayvancılığın 
gelişmesi için cesur 
adımlar atmayı 
sürdüreceğiz." 
diye konuştu. 
"Bir veteriner 
hekim olarak 
meslektaşlarımın 
sorunlarını çözmek 
benim görevimdir." 
diyen bakan Eker, 

sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Bunu 
ülkemizdeki gıda 
güvenliğinin ve 
halk sağlığının tesisi 
için bir göreve olarak 
görüyorum. Nitekim 
bakan olduktan 
hemen sonra 550 
veteriner hekimi 
bakanlık kadrosunda 
istihdam ettik. 
Bu yıl Maliye 
Bakanhğı'ndan yeni 
kadrolar talep ettik. 
Yaklaşık 20 yıldır bu 
büyüklükte bir 
kadro açılmamıştı. 
Ayrıca yeni bir proje 
üzerinde çalışıyoruz. 
Hedefimiz
2 bin 500 dolayında 
veteriner hekim 
ve ziraat mühen
disinin vekil 
kadrolarla işe 
başlatılması. Bu pro
jemizi de en kısa 
sürede tamamlayarak 
hayata geçireceğiz. 
İlaç fiyatları ile ilgili 
raporu hemen 
inceleyip gereğini 
yapacağım.
Özlük hakları ile ilgili 
sorunu da çözmek 
için girişimlerimiz 
sürüyor."

Akaryakıt depolarına 
baskın denetim

Türkiye genelinde 
30 ilde, ithal 
edilen akaryakıtın 
depolandığı 
tesislere "baskın 
denetimler" 
yapıldı.
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu (EPDK), 
Maliye Bakanlığı, 
Gümrük Müsteşarlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'na bağlı 
320 personel tarafın
dan Türkiye genelin
deki akaryakıt depo
larına eşgüdümlü bir 
denetim yapıldı. 
EPDK'nın koordinas 
yonunda, 57 ekip 
halinde yapılan dene
timlerde, çoğunluğu 
dağıtıcı olmak üzere 
39 firmaya ait, toplam 
3 milyon 913 bin 
metreküp kapasitesi 
olan depolama 
tesisleri denetlenir 
ken, bu tesisler 
arasında tüm 
havaalanlarında bulu
nan tesislerle, yüzer

antrepo 
olarak kullanılan 
bir gemi de yer aldı. 
Bu kapsamda, 
aralarında İstanbul, 
Mersin, İzmit, 
İzmir, Batman, 
Artvin, Şırnak, Van, 
Mardin gibi illerin 
bulunduğu toplam 
30 ilde, 64 ayrı nokta
da toplam 1102 tank 
denetlendi.
Akaryakıtın serbest 
dolaşıma girmediği 
antrepolarda ve yurt 
içinde millileşmiş 
akaryakıtın 
depolandığı bütün 
tesislerde yapılan 
denetimlerde ürün 
envanterleri 
çıkarılarak, kayıtlar 
ve kaçak akaryakıt 
olup olmadığının 
tespitleri yapıldı, 
numuneler alınarak, 
lisans kontrolü 
yapıldı. *

I RAMAZAN YAKLAŞIYOR
TÜRKİVC'NİN €N KALİTCLİ ve EKONOMİK 
İMSAKİV€L€Rİ EN UYGUN FİYATLARLA...

■■ __ ■ ■ ■__ ___

GÜNDE İMSAKİYE BASILIR

TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

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

I Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3IB GEMLİK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Toplam 11 il ve 
İstanbul'un Anadolu 
yakasını kapsayan 3 
dağıtım bölgesi için 
özelleştirme süreci 
yarın gazetelere ve 
rilecek ilanla 
başlıyor. Edinilen 
bilgiye göre, 
gazetelere verilecek 
ilanla Başkent 
Elektrik Dağıtım, 
Sakarya Elektrik 
Dağıtım ve İstanbul 
Anadolu Yakası 
Elektrik Dağıtım 
AŞ'nin ihalesi 
yapılacak. Başkent 
Elektrik Dağıtım AŞ 
Ankara, Kırıkkale, 
Zonguldak, Bartın,

t

I 
i

Okullara depreme 
dayanıklı sıra

İstanbul İl özel 
İdaresince, 
depremde öncelikli 
risk alanında bulu
nan bölgeler için 
depreme dayanıklı 
80 bin çelik akşamlı 
sıra alındı. 80 bin 
adet deprehıe 
dayanıklı çelik 
akşamlı sıra, 
Bağcılar, Pendik ve 
Bakırköy gibi 
öncelikli risk 
alanında bulunan 
okullara dağıtıldı. 
İstanbul İl özel 
İdaresinin, bütçesi 
dışında, İSMEP

Karabük, Çankırı ve 
Kastamonu illerini 
kapsıyor. Sakarya 
Elektrik Dağıtım AŞ 
kapsamında ise 
Sakarya, Bolu, 
Düzce ve Kocaeli 
bulunuyor. 
Söz konusu 
3 dağıtım bölgesi 
için geçici teminat 
tutarı 10'ar milyon 
dolar olarak belir
lenirken, ihale 
şartnamesi ve 
tanıtım dokümanı 
bedeli ise 15'er bin 
dolarolacak. İhale 
lerde son teklif tarihi 
15 Aralık 2006 olarak 
belirlendi.

Projesi ile Dünya 
Bankasından 
sağlanan kredilerle 
eğitim binalarına 
yönelik çalışmalarını 
da devam ettirdiği 
belirtilen açıklama
da, önümüzdeki 
günlerde ihalesi 
tamamlanacak olan 
Kartal, Ümraniye, 
Kadıköy, Adalar ve 
Avcılar gibi ilçe 
terdeki 25 okulun 
daha inşaatına 
Kasım veya 
Aralık aylarında 
başlanacağı 
belirtildi.

stanbul’da depreme karşı ‘su yatağı’
İstanbul'da yeraltı 
sularının azalarak, 
boşluklar oluşması ve 
çökmelerin olası 
depremde büyük 
hasarlara yol 
açmasını önlemek 
amacıyla yeraltı 
boşlukları suyla 
doldurulacak.
Edinilen bilgiye 
göre, Haliç ile 
Küçükçekmece 
arasında yüzey suyu 
depolama ve yeraltını 
besleme noktalarının 
tespiti ve harita çalış
malarına başlandı. 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ), 
Marmara Üniversitesi, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Devlet Su 
İşleri (DSİ) İstanbul 
Bölge Müdürlüğü ve 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı'nın ortak-

Ya doktor ol, ya da ev sahibi
Enflasyon toplumun 
değişik kesimlerince 
kullandıkları mal 
gruplarına göre 
farklı şekillerde 
hissedilirken, 
son 3,5 yılda deyim 
yerindeyse, doktorlar 
ile ev sahipleri 
"enflasyonu 
umursamadı". 
Nitekim, 2003 yılı 
başından bu yana 
gerçekleşen enflas 
yon toplamda yüzde 
47,5 olarak gerçek
leşirken, uzman 
doktor muayene 
ücreti yüzde 101,2, 
kiralar yüzde 89,2 
oranında arttı.
Yapılan hesaplama 
lara göre, 3,5 yıllık 
dönemde vatandaşın 
en fazla kullandığı 
maddelerin yer aldığı 
mutfak grubunda 
fiyat artışlarının, 
genelde enflasyona 
paralel bir seyir 
izlediği gözleniyor. 
Nitekim, zeytinyağı, 
zeytin, balık, nohut, 
kurufasulye fiyatların- 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

reklamlarınız için bizi arayın

KÖRFEZ
REKLAM

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

laşa yürüttüğü çalış
malar çerçevesinde 
denizlere boşalan 
yüzey suları kayıp 
larının önlenmesi, 
kirliliğin çok yoğun 
olduğu bölgelerde, 
görülen problemlerin 
çözülmesi ve yeraltı 
suyu rezervlerinin 
suni besleme yoluyla 
artırılması maksadıyla 
çalışmalar yapılıyor. 
Yapılan değer
lendirmelerde,' 
"Küçükçekmece-Haliç 
arasında yeraltı suyu
nun emniyetli çekim 
rezervinin altına 
düşmesi tehlikeli bir 
durum arz etmektedir. 
Ayrıca boşluklardaki 
suyun boşalması 
nedeniyle binalarda 
oturmaların meydana 
geleceği ve muhtemel 
bir depremde daha 

daki artış enflas 
yonun üzerine çıktı. 
Eve ilişkin yapılan . 
harcamalarda ise kira 
ve tüp ücreti enflas 
yonun üzerine çıktı. 
Buna karşılık, telefon 
ücreti, elektrik ve su 
faturası ile yakacağa 
ilişkin harcamalardaki 
artışlar enflasyonun 
gerisinde kaldı.
Son 3,5 yılda yüzde 
47,5'lik enflasyona 
karşın, beyaz eşya ve 
teknoloji ürünlerinde
ki fiyatlarında fiyatlar
da gerileme görüldü. 
Bu dönemde, en fazla 
fiyat artışı görülen 
alanlardan biri de 
petrol fiyatlarındaki 
artışın da etkisi ile 
ulaşıma ait giderler 
olurken, bu alanda en 
yüksek artış yüzde 
124,2 ile otoban geçiş 
ücretinde yaşandı. 
Araç bakım ücret
lerinin de vatandaşa 
enflasyonun üzerinde 
yük geldiği görülüyor. 
Araç tamiri için 
ayrılan rakam yüzde

tehlikeli bir durum 
arz edeceği düşü 
nülmelidir" denildi. 
İlk etapta bu bölgede 
yürütülecek uygula
madan beklenen 
faydalar sağladığı 
takdirde yöntem 
Türkiye geneline 
yaygınlaştırılacak. 
Bu çalışmayla 
sağlanan fayda ile 
zemin mukavemeti 
sağlanacak, yağmur

92,1 oranında 
artış gösterdi. 
Akaryakıt fiyatları ile, 
dolmuş, otobüs ve 
metro gibi toplu taşım 
ücretlerinde enflas 
yonun üzerinde fiyat 
artışı yaşandı. Bu 
arada, 11,7 milyon 
motorlu aracın bulun
duğu Türkiye'de 
özellikle büyük 
kentlerde yaşanan 
park sorunu ile 
birlikte otopark 
ihtiyacının artması 
vatandaşın bunun 
yaptığı harcamaları 
da artırıyor.
Nitekim bu dönemde 
otopark ücreti artışı 
yüzde 90,4'ü buldu. 

sularının arıtma 
tesisi yerine doğal 
yoldan süzülmesi 
sağlandığından 
önemli enerji 
tasarrufu sağlanacak 
ve taşkınlara 
karşı da önemli 
kazanımlar sağla
narak, yağışın yoğun 
olduğu dönemde akıp 
gidecek sular, gizli 
barajlarda depolan
mış olacak.

2003 yılından bu 
yana, sağlık harca
maları içinde tahlil 
ücreti ve lens gibi 
bazı kalemlerde 
fiyatlarda yaşanan 
gerilemeye karşın, 
uzman doktor 
muayenesi ve diş 
çekim ücretindeki 
artış enflasyonu 
katladı.
Bu dönemde devlet 
hastanesindeki 
ameliyat ve normal 
doğum ücretleri de 
enflasyonun üzerinde 
artış gösterirken, özel 
lise, kitap, dersane 
ve kreş ücretlerindeki 
artış da enflasyonun 
üzerine çıktı.
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Artık meçhul değiller Yeni yağışlı hava dalgası geliyor
Çanakkale Zaferi'nin 
yıldönümü kutla* 
maları sırasında 
ortaya çıkan ve 
Çanakkale Savaşı’nı 
simgeleyen 
fotoğraftaki 2 askerin 
Malatya'nın Kadiru 
şağı Köyünden 
Mehmet Alioğlu 
Abdulvahap ile 
Ahmetoğlu Hüseyin 
olduğu iddia edildi. 
Fotoğraftaki asker
lerin torunları olduk
larına belirten Yılmaz 
ailesine Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya sahip çıktı. 
Yılmaz ailesinin ve 
onların doğum yeri 
olan Kadiruşağı 
köyünün hikayesin
den çok etkilendiğini 
belirten Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kahya, maddi imkan
sızlık nedeniyle 
Çanakkale'ye gide
meyen Yılmaz aile 
sinin fertlerini Çanak 
kale'ye götürmek için 
hazırlık yapıyor. Ali 
Osman Kahya, fotoğ 
rafın hangi şartlarda 
ülkenin bağımsız 
lığının kazanıldığını 
anlatması bakımın

dan önemli olduğuna 
işaret ederek, "Bu 
vatan için herşey 
lerini ortaya koymuş 
insanların torunlarım, 
onların kabirlerine 
götermek bizim 
için bir görevdir.*' 
dedi.
CİHAN, birçok 
kişinin duvarını 
süsleyen Çanakkele 
savaşında çekilen 
fotoğraftaki iki 
askerin torunlarına 
ulaştı. Fotoğraftaki 
2 askerin çocukları 
ve torunları

Malatya'da yaşıyor. 
Fotoğrafta sağ 
tarafta bulunan 
Ahmet oğlu 
Hüseyin'in torunu 
57 yaşındaki 
Mehmet Demir, 
(soldaki) fotoğrafın 
gazetelerde 
yayınlaması ile çok 
heyecanlandıklarını 
ifade ederek, her yıl 
gidip kabrini ziyaret 
ettiği dedesinin 
fotoğrafına sahip 
olmanın gururunu ve 
mutluluğunu 
yaşadığını kaydetti.

Yurdun kuzeybatı 
kesimleri bugünden 
itibaren yeni bir 
yağışlı havpnın etki
sine giri yor. Hava 
sıcaklığı yağışla birlik
te 6 ila 10 derece aza
lacak. Meteoroloji'ye 
göre bölge bölgele 
durum şöyle: 
Yurdun kuzeybatı 
kesimlerinin bugün 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine gire
ceği ve hava sıcaklık
larının yağışla birlikte 
hissedilir derecede 
azalacağı tahmin 
ediliyor.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bugün yurdun 
kuzey ve batı kesim
leri parçalı çok bulut
lu, Marmara, Kuzey 
Ege, öğle saatlerinden 
sonra Batı Karadeniz, 
İç Anadolu'nun kuzey
batısı ile akşam saat
lerinden itibaren Orta 
ve Doğu Karadeniz 
kıyıları sağanak ve 
gök gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer yerler az 
bulutlu geçecek.
Yarın yurdun kuzey ve 
iç kesimleri parçalı

çok bulutlu, 
Marmara'nın doğusu, 
Karadeniz, İç Anadolu, 
öğle saatlerinden 
sonra Akdeniz bölgesi 
ile Afyon ve Kütahya 
çevreleri yağışlı geçe
cek. Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların, Karadeniz 
ile İç Anadolu'nun 
kuzeyinde etkili 
olması bekleniyor. 
Tahminlere göre hafta 
sonunda ise kuzey
doğu bölgelerinde 
aralıklarla devam ede
cek yağışlar, özellikle 
orta ve doğu Karade 
niz kıyılarında etkili 
olacak. Hava sıcak
lığının bugün kuzey

batı kesimlerinde, 
yarın kuzey ve iç ke 
simlerde hissedilir 
derecede, 6 ila 10 
derece azalacağı, 
diğer bölgelerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı tahmin 
ediliyor. Devlet 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, yurdun 
kuzey ve iç kesim
lerinde görülecek 
etkili sağanak ve 
gök gürültülü sağanak 
yağışlar ile ani 
sıcaklık 
değişimlerinin neden 
olabileceği olumsuz 
şartlara karşı ilgililerin 
ve vatandaşların 
tedbirli olmalarını 
istedi.
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MEB, müdür atamalarını durdurdu
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Danıştay 
kararının ardından 
Eğitim Kurumlan 
Yöneticilerinin Atama 
ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğine 
dayalı olarak gerçek
leştirdiği okul müdür
lerine ilişkin atama 
ve zorunlu yer 
değiştirme işlemleri
ni durdurdu.
MEB Müsteşarı Necat 
Birinci imzasıyla 
valiliklere ve 
Bakanlık merkez 
teşkilatına gönde 
rilen genelgede, 
Danıştay İkinci Daire 
tarafından eğitim 
kurumu yönetici
lerinin atamalarına 
ilişkin verilen karar 
anımsatıldı ve bu 
karar doğrultusunda 
müdür atama işlem
lerinin durdurul
duğunu bildirdi.

Hükümet'in, memur 
maaşlarına gelecek 
yıl yapılacak zam için 
iki seçenekli teklif 
sunduğu belirtildi. 
Teklif edilen 
seçenekler şöyle: 
Hükümet ile memur 
konfederasyonları 
arasında süren toplu 
görüşmelerin 
6. ve son turunda 
hükümetten kamu 
çalışanlarına 2 
seçenekli zam teklifi 
yapıldı. Hükümet, 
en yüksek memur 
maaşına yüzde 
2,5+2,5; en düşük 
memur maaşına da 
yüzde 4+4 zam tek
lifinin yanında ikinci 
bir seçenek olarak 
tüm personel 
maaşlarına yüzde 
2,5+2,5 zam ve döner

Müsteşar Birinci, 
Danıştay kararının 
henüz Bakanlığa 
ulaşmadığını ancak 
kararın kamuoyuna 
yansıdığını 
belirterek, 
“Bu durum karşısın
da herhangi bir 
hukuki hataya sebe
biyet vermemek ve 
konuya ilişkin yapıla

sermayeden pay 
almayan 1 milyon 
400 bin memura 
20+20 YTL ek ödenek 
teklifi getirdi.
Kamu işveren temsil
cisi Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin 
başkanlığında 
memur konfederas 
yonları Kamu-Sen ve 
Memur-Sen'in 
temsilcileri ile yeni 
başbakanlık binasın
da dün saat 10.00'da 
başlayan 6. ve son 
tur toplu görüşmeler 
halen devam ediyor. 
Saat 23.00 sıralarında 
ise 2007 yılına ilişkin 
mali konuların değer
lendirildiği toplantıda 
Bakan Şahin, memur 
konfederasyonlarına 
2 alternatifli bir 

cak değerlendirme 
sonucu yeni bir 
açıklama yayılıncaya 
kadar ilgili yönet
meliğin hükümleri 
çerçevesinde eğitim 
kurumu yöneticilik
lerine yapılacak 
atama ve yer 
değiştirmelere ilişkin 
her türlü iş ve işlem 
durdurulmuştur”

paket sundu. 
Edinilen bilgilere 
göre, Bakan Şahin, 
birinci seçenek 
olarak en yüksek 
memur maaşına ilk 
6 ay yüzde 2,5; 
ikinci 6 ay yüzde 
2,5 olmak üzere 

denildi, 
Bakanlık son iki 
aydır okul müdür
lerinin zorunlu yer 
değiştirmesine ilişkin 
işlemleri yürütürken, 
Danıştay kararı 
doğrultusunda bu 
işlemlere son verildi, 
şu ana kadar yapılan 
işlemlerin de hukuki 
liği tartışmalı konu
ma geldi. Danıştay 
İkinci Dairesi, Türk 
Eğitim-Sen tarafın
dan açılan davada 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumlan 
Yöneticilerinin Atama 
ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’nin okul 
müdürlerinin atanma 
şekli, rotasyonu ile 
öğretmen evleri ve 
akşam sanat 
okullarının müdür
lerinin belirlenmesine 
ilişkin maddeleri 
durdurmuştu .

toplam yüzde 
5,1 zam; en 
düşük memur 
maaşına ise ilk 6 
ayda yüzde 4; ikinci 
6 ayda ise yüzde 4 
olmak üzere 
toplam yüzde 8,2 
zam teklifi yaptı.

Kredi kartına 
gecikme faizi uyarısı

Kart kullanıcıları, 
yüzde 20’nin altında 
kalan bölüm için en 
yüksek yüzde 5.77 
olan akdi faizi değil, 
en yüksek yüzde 
6.44 olan gecikme 
faizini ödeyecekler. 
Ayrıca kartları kul
lanıma kapatılacak. 
Sanayi Bakanlığı 
Tüketicinin ve 
Rekabetin 
Korunması Genel 
Müdürü Özcan 
Pektaş, 1 Eylül’den 
itibaren kredi kartın
da en az ödeme 
tutarının yüzde 
10’dan 20’ye çıka
cağına işaret ederek, 
“Yüzde 20’nin altında 
ödenmeyen bölüm 
için akdi faiz değil, 
daha yüksek olan 
gecikme faizi uygu
lanacak” uyarısında 
bulundu.
Pektaş, ANKA’ya 
yaptığı açıklamada, 
Kredi Kartları 
Yasası’nın yürürlüğe 
girişinin altıncı ayı 
olan eylülde, en az 
ödeme tutarının 
yüzde 10’dan 20’ye 
yükseleceğini ifade 
etti. Kart kul
lanıcılarını eski 
alışkanlıklarını 
sürdürmemeleri 
konusunda uyaran 
Pektaş, “Tüketicinin 
ödediği tutar, yüzde 
20’nin altında kalırsa, 
bu kısım için akdi 
faiz değil, gecikme 
faizi uygulanacak. 
Böylece tüketici 
daha fazla faiz öde
mek zorunda kala

cak” dedi.
“FAİZLER HALA 
YÜKSEK”.
Yeni dönemde faiz 
oranlarının Merkez 
Bankası tarafından 
belirleniyor olmasına 
karşın, oranların 
halen yüksek 
olduğunu vurgu
layan Pektaş, kredi 
kartlarında yeni 
dönemin tek 
sorununun faiz 
olduğunu kaydetti. 
Tüketicinin faiz oran
ların daha düşük 
olmasını beklediğini 
belirten Pektaş, “AB 
genelinde, kredi kartı 
faiz oranı, tüketici 
kredisi faiz oranının 
yüzde 40-50’si 
oranında fazla olur. 
Bizde ise kredi kartı 
oranı, kredi oranının 
üç-dört katına 
dayanıyor” 
diye konuştu.
AYDA 1.4 PUAN 
FAZLA FAİZ 
Bankaların, akdi faiz 
oranlarıyla gecikme 
faiz oranları arasın
daki fark, aylık 1.4 
puana kadar çıkıyor. 
Tüketiciler daha fazla 
faiz ödemekle birlik
te, en az ödeme 
tutarı yatırılmadığı 
için kartlarının 
işleme kapatılması 
riskiyle de 
karşılaşacaklar. 
Merkez Bankası, 
kredi kartlarında 
azami faiz oranını 
akdi faizde yüzde 
5.72 gecikme 
faizinde yüzde 6.44 
olarak belirledi.

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

ZEKİ KAPTAN LTD. ŞTI’ne
LASTİKLİ KEPÇE 

(LODER) OPERATÖRÜ 
ARANMAKTADIR. 

Ehliyetli ve Gemlik'te 
ikamet eden adaylar 

tercih edilir.
GSM: (0.532) 275 88 07

ACİL SATILIK
Yalova asfaltına 
300 m cepheli 

Gemlik’e 3 Km mesafede 
26.500 m2 arazi 

GSM : (0.532) 337 97 10 
513 40 81
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Yumuşak doku romatizması 
verimi düşürüyor

Yumuşak doku roma
tizması fibromiyalji"nin 
yaşam kalitesini ve iş 
verimini düşürücü etki 
si bulunduğu bildirildi. 
Romatem Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Merkezi Fizik Tedavi 
Uzmanı Dr. Orhan 
Akdeniz, "Her tarafım 
ağrıyor. Gece yeteri 
kadar uyumama rağ
men sabahlan hiç uyu
mamış gibi kalkıyorum. 
Yorgunluktan kırılıyo
rum, hiçbir iş yapamı 
yorum” yakınmalarının 
fibromiyalji hastaları 
tarafından sıkça dile 
getirildiğini söyledi. 
Fibromiyaljinin; yaygın 
kas, iskelet sistemi 
ağrısı, yorgunluk, uyku 
bozukluğu bulguları 
olan kronik, karmaşık 
bir ağrı sendromu

olduğunu vurgulayan 
Dr. Orhan Akdeniz, 
"Fibromiyalji tek 
başına bir hastalık 
olabileceği gibi başka 
hastalıklara da eşlik 
edebilir. Nüfusun 
ortalama yüzde 5'inde 
fibromiyalji görülür. 
Genellikle 20-50 yaşları 
arasında rastlanır.
Hastaların önemli 
bir kısmı kadındır ve 
hastalık yaşam kalitesi

ni, işteki verimi 
düşürür. Hastalığın 
nedeni tam açıklana- 
mamakla birlikte 
belirtilere yol açan 
bozukluğun merkezi 
sinir sisteminden 
kaynaklandığı 
düşünülüyor. Genetik 
faktörler de önemlidir, 
aile öyküsü olanlarda 
fibromiyalji görülme 
sıklığı daha 
fazladır" dedi.

at eksikliği sendromu nedir?
Çocuğun, yaşamının 
her anını etkileyen 
nörobiyolojik bir 
bozukluktur.
Kimlerde görülür? 
Çocukların %5 inde. 
Erkek çocuklarda kız 
çocuklara oranla 3 
kez daha fazla. 
Her sınıfta ortalama 
bir ya da iki öğren
cide Yeni bir 
buluş mudur?
Hayır. Değişik isimler
le anılmakla birlikte, 
1900 lü yılların 
başlarından beri tanı
nan bir sendromdur. 
Günümüzde yaygın 
olan adları, Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
ve Dikkat Eksikliği 
Sendromu ile 
Hiperaktivite 
Sendromudur.
Sorun nedir? 
Dikkati, tek bir 
noktaya odaklayama- 
mak ve organize 
olamamak.

Bu sendromun 
tıbbi bir açıklaması 
var mıdır?
Evet. Dikkat Eksikliği 
Sendromu olan ve 
olmayan bireylerin 
beyinlerinin kimyasal 
metabolizmaları 
arasında farklılıklar 
saptanmıştır.
Nedeni nedir?
Tek bir nedeni yoktur. 
Konsantrasyonu 
sağlamak için milyon
larca beyin hücresi 
birarada çalışırlar.

Neden olmayan 
nedir?
Şeker ve diğer 
gıdalar Alerjiler 
Anne babaların 
yetiştirme tarzları. 
Çocuğumda 
Dikkat Eksikliği 
Sendromu varsa 
bunu nasıl anlarım? 
Dikkat Eksikliği 
Sendromu, her 
çocukta kendisini 
değişik olarak gös
terir. Dikkat Eksikliği 
Sendromu olan bütün 
çocuklar, dikkatlerini 
yoğunlaştırmakta ve 
başladıkları işleri 
bitirmekte zorlanırlar. 
Bu zorluğun yoğun
luğu çocuklar arası 
değişiklik gösterir. 
Ders dinlemenin ve 
yazıları tamamla
manın gerekli olduğu 
okul hayatında sorun
lar başgösterir. Okul 
ödevleri yapılmaz ya 
da tamamlanmaz. 
Dinlemekte ya da 
direktiflere uymakta 
zorluk yaşanır. 
Çevredeki en ufak

olaylarla ya da kendi 
düşünceleri ile kolay
ca dikkati dağılır. 
Nasıl emin olabilirim? 
Bu sendrom için ne 
tıbbi, ne nörolojik, ne 
de psikolojik tekbir 
test vardır. Dikkat 
Eksikliği Senromu 
olan çocukların %30 
unda hiperaktivite 
yoktur. Onların ana 
sorunu dikkatlerini 
toplayamamak ve 
konsantre olamamak
tır. Genellikle 
"uyurgezer" görünü 
münde, sessiz, 
uyuşuk ve aşırı 
duygusaldırlar.
Dikkat Eksikliği 
Sendromu olan 
çocukların çoğu ise 
hiperaktif, düşünce
sizce davranan ve 
organize olamayan 
bireylerdir. Genellikle, 
sürekli kıpırdanırlar 
ve vücutlerinin bir 
parçası sürekli 
hareket halindedir. 
Bir yerde oturama
zlar. Eşyalarını 
unuturlar ve kay 
bederler. Başladıkları 
işi bitirmeden bir 
diğerine başlarlar. 
Müdaheleci ve rahat
sız edicidirler.
Sıra bekleyemezler. 
Cevapları soruları 
beklemeden ağı
zlarından kaçırırlar. 
Düşünmeden 
tehlikeye 
atılırlar. Normal 
faaliyetleri 
"sıkıcı'' bulurlar.

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Var - Yok
Kurda, kuşa ormanı var 
Yemyeşil güzel yurdumun.
Çaresize dermanı var 
Yemyeşil güzel yurdumun.

Buz gibi pınarları var;
Dev gibi çınarları var;
Mis kokulu narları var 
Yemyeşil güzel yurdumun.

Umutlu çocukları var;
Tomurcuk çiçeklen var; 
Bal yapan böcekleri var 
Yemyeşil güzel yurdumun.

Çeşit çeşit insanı var, 
Yalnızca bir lisanı var, 
Tek 23 Nisan'ı var 
Yemyeşil güzel yurdumun.

ELEMANLAR ARANIYOR
HEPSİ TEKSTİLde çalışmak üzere

OVERLOKÇU
REŞMECİ

DÜZ MAKİNACI
500 YTL NAAŞ + SİGORTA İ

YENİ MAHALLE YOKUŞU GÜVEN SK. No: 46 GEMLİK
TEL: 0.224 512 02 54 /GSM: 0.535 34901 09
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Yüksek tansiyonun 
sakası vok

Hipertansiyon ciddi 
takip gerektiren, 
önemli bir hastalık. 
Ancak ne yazık ki 
hastaların büyük 
bölümü bu tehlikeli 
ve sinsi hastalığa 
sahip olduğunu 
bilmiyor 
Hipertansiyon 
nüfusun yüzde 25'ini 
etkileyen önemli bir 
hastalık. Başka bir 
deyişle her 4 kişiden 
birinde hipertansiyon 
görülüyor. Konuyla 
ilgili bilgi aldığımız İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Prof.. Dr. Ziya Mocan 
"Hipertansiyon ile 
ilgili asıl önemli 
nokta bu hastaların 
yarısının kendi* 
lerinde yüksek 
tansiyon olduğunu 
bilmemeleridir" 
diyor. Kısacası 
gizli bir bomba ile 
yaşadıklarını 
bilmeyen büyük bir

kesim var.
BELİRTİ VERMEDEN. 
İLERLİYOR 
Tansiyon yüksekliği 
genelde belirti 
vermiyor. Hafif bir 
yorgunluk hissi, 
ense ve baş ağrısı, 
şakaklarda zonklama 
bazen görülebiliyor. 
Belirtiler hafif 
seyrettiğinden hatta 
bazen hiç belirti 
olmadığından kişi 
tansiyon hastası 
olduğunun 
farkına varamıyor. 
Bu konuyla ilgili 
bir başka sorun da 
tansiyon hastası 
olduğunu bilenlerin 
yüzde 50'ye 
yakınının hastalığını 
tedavi ettirmeyi ter
cih etmemesi, kendi 
haline bırakması. 
Bu nedenle toplumda 
tansiyon hastalarının 
ancak dörtte biri 
tedaviye yöneliyor.

Doğal gıdalar şifa veriyor
Armutun nezleye, 
balığın koroner kalp 
rahatsızlığına, üzümün 
kansızlığa, kekiğin 
bronşit ve astıma iyi 
geldiği belirtiliyor. 
Uzmanlar, nezle olan
lara bol bol armut 
yemelerini tavsiye 
ediyor. Mideyi de 
kuvvetlendiren armut, 
hazmı kolaylaştırıyor 
ve çarpıntıyı önlüyor. 
Balık, kan kolesterol 
düzeyinin dengelen
mesinde. önemli rolü 
olan w-3 asitlerini içer
mesi sebebiyle, özel
likle koroner kalp 
rahatsızlığı bulunan 
kişilerin kırmızı et 
yerine tercih etmesi 
gereken yiyeceklerin 
başında geliyor. Ayrıca 
balık, iyi bir E vitamini 
kaynağı olması sebe
biyle de cilt kanserinin 
önlenmesi ve yaşlılığa 
bağlı hücrelerin az 
zarar görmesini 
sağlaması, kış 
aylarında enfeksiyon
dan korunulması 
açısından oldukça 
önemli rol oynuyçr. ■ 
Demirin, vücuda enerji 
veren maddelerin 
başında yer aldığını 
hatırlatan uzmanlar, 
içinde demir bulunan 
besin maddelerinin 
başlıcalarını karaciğer, 
et, yumurta, ıspanak 
ve kayısı olarak

sıralıyor.
Karnabahar ve 
brokolinin, son yıllar
da beslenme alışkan
lığında önemli yer 
tutan sebzeler 
arasında yer almaya 
başladığını ifade 
eden uzmanlar, bu 
sebzelerin iyi bir C 
vitamini ve kalsiyum 
kaynağı olması sebe
biyle önemlerinin birer 
kat arttığını bildiriyor. 
Posa içeriği yönünden 
zengin olan bu 
sebzelerin, bağırsak
ların tembelleşmesini 
engellediğini ve ileride 
oluşabilecek bağırsak 
kanseri riskini azalt
tığını söyleyen uzman
lar, bu sebeple salata 
veya sebzeli yemek 
hazırlarken brokoli 
ve karnabaharı da 
unutmamak gerektiği
ni vurguluyor. 
Uzmanlar, günün 
yoğun temposundan 
dolayı kendisini 
yorgun ve bitkin 
hişsedenjerin bol bol 
taze hurma yiyerek, 
eskj enerjilerine ve 
güçlerine kavuşabile
ceğini belirtiyor/ 
Stresli yoğun tempo 
sebebiyle uykusuzluk
tan şikayet edenlere 
İse akşam yemeğinde 
büyük bir tabak yeşil 
salata yemeleri örfe 
riliyor. Çünkü sala

tanın içindeki mad
delerin rahatlatıcı ve 
besleyici özelliği . 
bulunuyor. Kansızlık 
tan kurtulmak için bol 
bol üzüm yenmesi . 
gerektiğini bildiren 
uzmanlar, üzümün 
ayrıca kalbi, mideyi ve 
barsakları kuvvetlen 
dirici olduğunu 
kaydediyor. Taze üzüm 
suyunun, romatizma 
ağrılarını geçiren tabii 
ilaçların başında 
geldiği kaydediliyor. 
Her sabah çekirdekli 
veya çekirdeksiz kara 
üzümün suyunu 
çıkarın ve bir bardak 
için. Eğer hergün 
bunu aksatmadan 
yaparsanız, romatizma 
ağrılarının ne kadar iyi 
geldiğini göreceksiniz. 
Uzmanlara göre, ecza
cılıkta bazı ilaçların 
yapımında kullanılan 
şifalı bitki kekik, anjin, 
bronşit ve astımla 
ishale iyi geliyor. Bir 
çorba kaşığı kekiği 
yarım kilo suda birkaç

dakika kaynatmak, 
soğuttuktan sonra 
yemek aralarında 
veya yemekten 
sonra bir-iki bardak 
içmekte yarar var. 
Kestanede C vitamini 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, ayrıca 
B vitamini ve yararlı 
madeni maddelerin 
yanısıra protein ve 
şekerin de bulun
duğunu bildiriyor. 
Uzmanlar, kestanenin 
diğer faydaları 
olarak da sindirimi 
kolaylaştırmasını 
ve kan yapmasını 
gösteriyor. 
Biberiyenin sinire iyi 
geldiğini vurgulayan 
uzmanlar, 30-40 
biberiye yaprağının 
300 gr kaynar suya 
atılarak yarım saat 
kadar bekletilmesini 
tavsiye ediyor.
Uzmanlar, elde edilen 
sıvının hem zihni ’ 
açtığını, hem sindirimi 
kolaylaştırdığını 
kaydediyor.
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